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Abstrakt 
 

Titel: Servicekvalité och kultur – En studie inom servicenäringen 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 

Författare: Beatrice Dag & My Paulsson 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2015-06 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera skillnader i hur servicekvalitén inom 

servicenäringen i Sverige uppfattas av svenska studenter och kinesiska utbytesstudenter.  

 

Metod: I studien användes en kvantitativ metod med hjälp av enkäter med slutna 

svarsalternativ och ordinalskala, som distribuerades till totalt 324 svenska studenter och 

kinesiska utbytesstudenter. Vidare användes dataprogrammet IMB SPSS för att utföra 

faktoranalyser och klusteranalyser. Resultaten användes sedan för att testa de använda 

teorierna. 

 

Resultat: Genom att analysera de resultat som deducerats från insamlad data har 

studien bidragit med ytterligare data inom kulturområdet och servicenäringen. Studiens 

teoretiska referensram har stärkt de slutsatser som gjorts, men har även visat sig vara 

vag i vissa sammanhang. Studien har visat vissa intressanta skillnader i hur kinesiska 

utbytesstudenter och svenska studenter uppfattar servicekvalitén inom servicenäringen.   

 

Förslag till fortsatta studier: Studiens resultat skulle kunna bidra till förslag till 

fortsatta studier inom servicenäringsområdet och servicekvalité. Resultaten pekar även 

på att fortsatt forskning behövs inom studiens valda ämnesområde.  

 

Studiens bidrag: Studien genererar både praktiska och teoretiska bidrag som 

diskuterats. Studien lyfter framförallt fram brister i servicekvalitén inom den svenska 

servicenäringen för praktiker och teoretiker. 

 

Nyckelord: SERVQUAL, servicekvalité, servicenäring, Hofstede, kultur. 
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Abstract 
 

Titel: Service Quality and Culture – A Study of the Service Industry. 

Level: Bachelor Thesis in Marketing 

Authors: Beatrice Dag & My Paulsson 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2015-06 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to analyze differences in how service quality in 

the service sector in Sweden is perceived by Swedish students and Chinese exchange 

students. 

 

Method: In the study a quantitative method was used. For the study questionnaires was 

used with closed end answers which were distributed to 324 Swedish students and 

Chinese exchange students. The software program, IMB SPSS was used to complete 

factor- and cluster analysis. The results were then used to further strengthen or question 

the theory.       

 

Result: By analyzing the results deduced from the collected data, the study has 

contributed with additional data in the cultural field and the service industry. The 

study's theoretical framework has reinforced the conclusions that have been made, but 

has also proven to be vague in some contexts. The study has revealed some interesting 

differences in how Chinese exchange students and Swedish students perceive the 

quality of service in the service sector.   

 

Proposal for further studies: The study's results could contribute to proposals for 

further studies in the field of service industry and service quality. The results also 

indicate that further research is needed in the study selected topics. 

 

Contribution: The study generates both practical and theoretical contributions which 

have been discussed. The study highlights primarily produced gaps in service quality in 

the Swedish service industry for practitioners and theoreticians. 

 

Keywords: SERVQUAL, service quality, service industry, Hofstede, culture. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 
 

En ökad globalisering har medfört allt högre krav på dagens företag, vilket har lett till att 

många organisationer försöker hitta nya sätt att behålla och stärka sin konkurrenskraft 

(Woodruff, 1997, s. 139). Att skapa konkurrensfördelar är idag en central del av företagens 

strategiutformning- och implementering (Tajeddini, 2010, s. 221). Tajeddini (2010, s. 221) 

menar i sin tur att både forskare och företag upptäckt att den kunskap som utvunnits från 

tillverkningsindustrin behöver förfinas, detta i takt med att företag ändrar den interna 

strukturen.  

 

Ett fokusområde som har vuxit inom den akademiska, så väl som den industriella världen är 

servicekvalitet, som har visat sig ha en påverkan på företagens prestationer (Parasuraman, et 

al., 1988; Cronin & Taylor, 1992; Newman, 2001; Guru, 2003). Servicekvalité är vidare en 

del av företagens strategiska arbete för att skapa fördelaktiga konkurrensfördelar och 

differentiera sig på den globaliserade marknaden (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988, s. 

12-13).  

 

Spohrer och Maglio (2008, s. 239) menar att trenden som vuxit fram under de senaste 

årtionden tyder på en skiftande marknad från tillverkning och jordbruk till ett mer 

serviceinriktat samhälle. När företag lägger resurser på att leverera en hög nivå av service till 

kunder inom tjänste-och detaljhandelsbranschen, kan man konstatera tydliga 

framgångsmönster för dessa (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988, s. 12).  

 

Något som även uppmärksammats är skiftet från traditionell marknadsföring till interaktiv 

marknadsföring, som har visat sig vara en viktig funktion för företagens relationsskapande till 

sina kunder (Grönroos, 1984, s. 37). Även Vargo, Maglio, och Akaka, (2008, s. 148) menar 
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att värdeskapande är en ömsesidig process som sker mellan kund och företag. Med anledning 

av detta skifte fokuserar denna studie på hur kunder uppfattar servicekvalitén.  

 

Vissa författare har konstaterat att det förekommer skillnader mellan varor och tjänster 

(Frochot & Hughes, 2000, s. 157; Parasuraman, et al., 1988, s. 13; Kotler, et al., 2011, s. 284). 

Parasuraman et al., (1985) menar vidare att servicekvalitén inom tjänstesektorn inte kan mätas 

lika objektivt som varor eftersom de är mer komplexa till sin natur. Dessa fyra karaktärsdrag 

har uppmärksammats; Immateriella, heterogena, oskiljaktiga och förgänglighet vilka har till 

uppgift att försöka beskriva tjänsteområdets egenskaper (Parasuraman, et al., 1985, s. 42; 

Parasuraman et al., 1988, s. 13). Medan Wicks & Roethlein, (2009, s.87) menar att 

skiljelinjen mellan varor och tjänster har minskat och menar därmed att fokus bör ligga på 

både varor och tjänster, eftersom de ingår tillsammans i processen för att skapa kvalité.  

 

Förståelsen och kunskapen om hur olika bakgrunder påverkar vår syn på servicekvalité är 

idag av betydelse. Forskare har under en tid studerat kulturella skillnader inom 

servicekvalitetsområdet. En del forskare har inriktat sig på att utföra jämförande studier inom 

kulturområdet för att se om kultur kan ha en påverkan på hur människor uppfattar service och 

vilka förväntningar som ställs (Lee & Ulgado, 1997; Witkowski & Wolfinbarger 2002; 

Ueltschy, Laroche, Eggert & Bindl, 2007). Exempelvis gjordes en jämförande studie mellan 

USA och Korea, där servicekvalitén inom snabbmatsbranschen undersöktes. Forskarna hittade 

synliga skillnader i hur de båda kulturerna reagerade på service (Lee & Ulgado, 1997, s. 40, 

43-44). Andra, nyare studier som har gjorts visar också på skillnader i olika kulturer, en av 

dessa studier gjordes mellan Tyskland och USA (Witkowski & Wolfinbarger, 2002, s. 875, 

878-880). Ytterligare en ny studie som utfördes 2014 tittade på kulturella skillnader och 

jämförde hur fem olika servicedimensioner rankades i USA och Chile ( Guesalaga & Pitta, 

2014, s. 145). Guesalaga och Pitta (2014, s.150) som utförde studien pekar på att kulturella 

skillnader är viktiga på den globala marknaden, både inom länder och mellan länder. De 

påpekar också att företag bör ha kulturella skillnader i åtanke vid utformning av deras 

strategier.  
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Eftersom service och servicekvalité är av stort intresse har många forskare inriktat sig på att 

hitta och fastställa servicekvaliténs olika dimensioner, få kunskap och förståelse om 

servicekvalité och relatera servicekvalité med viktiga resultat, som kundtillfredsställelse och 

prestationer (Guesalaga & Pitta, 2014, s.145). Guesalaga och Pitta (2014, s. 146) påpekar 

dock att forskningen som observerar hur olika kulturer och länder upplever servicekvalité är 

begränsad. Vidare menar Guesalaga och Pitta (2014, s. 146) att frågan blivit alltmer relevant i 

dagens samhälle.   

 

På den växande, globala marknaden behöver företag förstå i vilken omfattning individer från 

olika länder och kulturer utvärderar servicekvalité (Guesalaga & Pitta, 2014, s. 146).      

Carrillat, Jaramillo, och Mulki  (2009, s. 99) menar vidare att forskning, konsekvent, pekar på 

att kulturer influerar kunders förväntningar och upplevelser som sedan bör påverka kunders 

uppfattning om servicekvalité. Andra forskare har uttalat sig att: ”…perceptions are filtered 

through the lens of culture,…” (Laroche, Ueltschy, Abe, Cleveland, & Yannopoulos, 2004, s.62). 

Enligt  Guesalaga och Pitta, (2014, s. 145-146) saknas det forskning som riktar in sig på 

kulturella skillnader vid bedömningen av servicekvalité. Ovanstående resonemang visar på en 

pågående trend gällande vikten av servicekvaliténs betydelse. Vidare visar den aktuella 

forskningen på bristen av forskning inom ämnet ur en kulturell aspekt. Denna studie ämnar 

därför undersöka den kulturella skillnaden i utvärderingen av servicekvalitet genom en 

skildring av svenska och kinesiska studenter.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att analysera skillnader i hur servicekvalitén inom servicenäringen 

i Sverige uppfattas av svenska studenter och kinesiska utbytesstudenter.  

 

1.3 Avgränsning 
 

Studien begränsar sig till att samla data om hur kunder förväntar och upplever servicekvalitén 

inom den svenska servicenäringen och ämnar skildra två olika kulturer, den svenska och den 
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kinesiska. Därför är studien inriktad mot svenska studenter och kinesiska utbytesstudenter i 

Sverige.  

 

Enkäten är begränsad till SERVQUAL-skalans fem dimensioner och ytterligare attribut som 

har samband med servicenäringsbranschen. (se figur 3, avsnitt 3.3) 

 

1.4 Definitioner  
 

Förväntningar: Det kunder känner att ett företag borde ge. 

 

Upplevd servicekvalité: Det kunder upplever att företaget ger. 

 

Uppfattad servicekvalité: Skillnaden mellan förväntningar och den upplevda 

servicekvalitén. 

 

SERVQUAL-skalan: En kvantitativ skala som mäter servicekvalitén. 

 

Kultur: Bygger på Hofstedes 3 av 4 kulturdimensioner: individualistiskt-kollektivistiskt, 

osäkerhetsundvikande och maktdistans. 

 

Attribut: Attribut likställs i denna uppsas med de variabler som används. 

 

Kund, konsument & individ: Används som synonymer.  
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1.5 Disposition 

 
Figur 1. Studiens disposition  

 
 

  

Introduktion 

•Avsnittet inleds med att introducera problembakgrunden. I kapitlet presenteras sedan  
vilket syfte som ska studeras i uppsatsen. I anslutning till syftet finns de avgränsningar 
som gjorts och sedan följs det av definitioner som är viktiga för studien. Sedan avslutas 
kapitlet med en presentation av studiens disposition. 

Teoretisk 

referensram 

• Avsnittet inleds med att introducera tjänste- och servicekonceptet för att sedan gå in 
på produkt och service, samt servicekvalité inom servicenäringen. Följande avsnitten tar 
sikte på de mest centrala delarna av studien: SERVQUAL-skalan och Hoftedes 
kulturteori. Sedan följs  en sammankopling mellan SERVQUAL-skalan och Hofstede.  

Metod 

•Avsnitten inleds med att beskriva den vetenskapliga utgångspunkten och studiens 
undersökningsdesign. Sedan följs två avsnitt som beskriver utformningen och 
operationaliseringen av enkäten. Därefter följer tre avsnitt där de praktiska delarna av 
metoden beskrivs. Följt av studiens validitet och reliabilitet. Övergången sker till 
avsnittet om analys och tolkning av data och metodkapitlet avslutas med studiens 
metodkritik.    
 

Resultat & 
analys 

•Avsnittet inleds med en beskrivning av korrelationsanalyser följt av faktoranalyser för 
de svenska respondenterna, följt av klusteranalysen för de svenska respondenterna. 
Sedan fortsätter avsnittet med faktoranalysen för de kinesiska respondenterna följt av 
klusteranalysen för de kinesiska respondenterna. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning av resultatet där teorin ställs på sin spets.   

Slutsats 

•I det avslutande avsnittet diskuteras studiens resultat. Det sker även en återkoppling till 
studiens syfte och bakgrund samt ett avsnitt om studiens begränsningar och ett 
avslutande kapitel för framtida studier. 
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2. Teori   
 

2.1 Tjänster och servicekvalité 
 

Organisationer inom tjänstefaktorn behöver investera i olika tillgångar, processer, människor 

och material för att kunna utföra sina tjänster. Arbete behövs även för att samordna de olika 

tillgångarna (Goldstein, Johnston, Duffy, & Rao, 2002, s. 121). Definitionen av konceptet 

kring tjänster anses vidare vara av vikt för att skapa strategiska fördelar och tjänsteutveckling 

(Goldstein et al., 2002, s. 121; Stuart & Tax, 2004, s.610).  

 

Enligt Büyüközkan, Çifçi, och Güleryüz, (2011, s. 9408) är tjänster något som har till uppgift 

att tillfredsställa kunders behov och som inte är materiella till sin karaktär. Det kan även ses 

som en ekonomisk aktivitet som innehåller tid, plats, form och psykologiska fördelar. 

Solomon, Surprenant, Czepiel och Gutman, (1985, s. 100) nämner i sin studie den 

sammankoppling de gör mellan kundmöten inom tjänster med öga-mot-öga kontakt mellan 

säljare och kund. Büyüközkan et al., (2011, s. 9408) menar vidare att andra forskare har 

studerat tjänstekonceptet med olika resonemang, men menar att alla kommer från samma 

källa: kunden. Trots olika uppfattningar står kundens perspektiv i fokus och är grundkärnan i 

de olika uppfattningarna kring tjänstekonceptet.  

 

Servicekvalité har i sin tur visat sig ha en betydande inverkan på företagens prestationer, 

kundtillfredsställelse, kundlojalitet och vinst (Leonard and Sasser, 1982; Cronin and Taylor, 

1992; Gammie, 1992; Hallowell, 1996; Chang and Chen, 1998; Gummesson, 1998; Lasser et 

al., 2000; Silvestro and Cross, 2000; Newman, 2001; Sureshchander et al., 2002; Guru, 2003 

etc.) genom (Seth, Deshmukh, & Vrat, 2005, s. 913). Därför har forskare och företag de 

senaste årtionden intresserat sig av och lagt fokus på servicekvalité (Seth et al., 2005, s. 913).  

 

Servicekvalitet anses vara ett svårfångat koncept och debatter huruvida konceptualiseringen 

bör gå tillväga har diskuterats i litteraturen, men idag finns det inte någon fullständig 

definition av servicekvalitet (Akbaba, 2006, s. 171). Ett antal studier har dock provat denna 

konceptualisering (Grönroos, 1984; Parasuraman, et al., 1985; Parasuraman, et al., 1988; 
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Berry, Parasuraman, & Zeithaml, 1988). Büyüközkan, et al. (2011, sid. 9408) påpekar att den 

litteratur som finns inom servicekvalitet menar att man bör jämföra kunders förväntningar och 

den upplevda servicekvalitén för att komma fram till hur kunder uppfattar den slutliga 

servicekvalitén. Denna uppfattning delas av (Akbaba, 2006, s. 171) som stödjer sig på (Lewis 

and Booms, 1983; Grönroos, 1984; Parasuraman et al., 1985, Parasuraman, et al., 1988) och 

menar att den forskning som finns pekar på en jämförelse mellan kundförväntningar och den 

upplevda servicekvalitén.  

 

Berry et al. (1988, s. 35) menar i sin tur att kvalité är något som överensstämmer med kunders 

specifikationer. De menar att kundens definition av kvalitét är av stort intresse och inte 

företagens definition. Vidare menar Grönroos (1984, s.36) att ordet kvalité har använts allt för 

ofta som om det vore en variabel i sig själv och inte som en funktion av olika resurser och 

aktiviteter. Han menar bland annat att företag bör ta reda på hur kunder uppfattar 

servicekvalitet. Det är därmed av intresse för företag och organisationer på marknaden att 

försöka få sig en uppfattning av hur kunder upplever servicekvalitén. Ovanstående 

resonemang visar därför vikten att undersöka kundernas uppfattning av servicekvalitén.  

 

2.1.1 Produkt och servicekvalité  
 

Produktkvalitet handlar om den tekniska kvalitén och den funktionella kvalitén. Den tekniska 

kvalitén beskriver vad kunden får som ett resultat av kundens samspel med företaget. Den 

funktionella kvalitén beskriver hur de tekniska komponenterna levereras till kunden 

(Grönroos, 1984, s. 38-39). Enligt Wicks & Roethlein, (2009, s.87) har det blivit viktigt att 

fokusera på både de tekniska och funktionella aspekterna av kvalitén, eftersom det inte längre 

finns en klar skiljelinje mellan service och produkt, i och med att båda ingår i processen. Vad 

som anses som kvalitet enligt Muffatto och Panizzolo, (1995, s.156) är när en produkt eller 

tjänst möter eller överträffar en kunds förväntningar. Med anledning av ovanstående 

resonemang bör tjänstegivare se över kundens behov och önskemål för att på sätt kunna 

utforma tjänster och produkter som tillfredsställer kunden (Schneider & White, 2004, s.10). 

Därför bör företag vara mer vaksamma och uppmärksamma på vad kunder önskar och vad de 

förväntar sig av en tjänst. Dessutom bör företag vara medvetna om att skiljelinjen mellan 
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produkt och tjänst minskat och därför skapa sig förståelse för att både de tekniska och 

funktionella aspekterna ingår i processen. För studien är ovanstående diskussion betydelsefull 

då restaurangbranschen innehar både funktionella- och tekniska komponenter. 

 

2.1.2 Servicekvalité inom servicenäringen 
 

Enligt Namkung och Jang (2008, s. 144) är smak och lockande presentation av maten de 

vitigaste attributen för kunder vid deras utvärdering av servicekvaliteten av restauranger. 

Presentationen av maten tar sikte på de visuellt attraktiva delarna och smaken är det 

huvudsakliga attributet som påverkar kundnöjdhet och kundens framtida val (Kivela, 

Inbakaran & Reece, 1999) genom (Namkung & Jang, 2008, s.144).  

 

De fysiska delarna av servicen anses också vara viktiga vid utvärderingen av servicekvalitén 

inom servicenäringen. Forskare har under en lång tid visat intresse för den fysiska 

miljöns/atmosfärens roll inom servicekvalité (Bitner, 1992; Kotler, 1973; Wakefield & 

Blodgett, 1994, 1996) genom (Namkung & Jang, 2008, s.145). Den fysiska miljön kan 

påverka kunder genom känslor som spänning, glädje eller avkoppling och som sedan kan 

användas av kunderna för deras utvärdering av servicekvalitén (Namkung & Jang, 2008, 

s.145), denna uppfattning delas också av Hak-Seon Kim, Hyun-Woo Joung, Yi-Hua Erin 

Yuan, Chihkang Wu och Jau-Jiin Chens, (2009, s.281) som menar att den fysiska miljön är en 

aspekt som bör beaktas vid utvärdering av servicekvalitén vid restauranger. De fysiska 

dragen, samt smaken av maten och den visuellt lockande presentationen av maten passar även 

till Parasuramans (1991, s. 449) servicekvalitétsdimension, tangibles, vars definition beskrivs 

under nästa rubrik.    

 

DINESERV är ett mätningsinstrument som baserats på SERVQUAL-skalan, vars uppgift är 

att mäta kunders uppfattade servicekvalité inom servicenäringen (Hak-Seon Kim, et al., 2009, 

s.281). De menar att kunder kommer att utvärdera huruvida personalen ger snabb service och 

även matens kvalité, samt den fysiska miljön. DINESERV innehåller vidare också ett attribut 

för att beskriva om kunden anser att personalen genuint bryr sig om dem. Vidare menar 

Haemoon, (2000, s.60, 62) att kunder kommer att utvärdera vilket värde som ges. Han menar 
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att det upplevda värdet är en indikation på förlust eller vinst, genom en jämförelse mellan vad 

kunden offrar och får i gengäld.  

 

2.2 SERVQUAL-skalan  
 

SERVQUAL-skalan skapades av Parasuraman, Zeithaml och Berry, vilket är ett 

mätinstrument som påstår sig kunna mäta servicekvalitén en bred sektor av olika branscher 

(Parasuraman et al., 1988, s.30). Parasuraman, Zeithaml och Berrys gap-modell från 1985 gav 

grunden till SERVQUAL-skalans uppkomst och dess utveckling (Parasuraman et al., 1988, s. 

17). Enligt Parasuraman et al., (1985, s. 44) influeras kunders uppfattningar om 

servicekvalitet av fem olika gap. Det femte gapet beskriver den servicekvalité som uppstår, 

vilket beskrivs som skillnaden mellan kundförväntningar och den upplevda servicekvalitén, 

vilket SERVQUAL-skalan byggs på (Parasuraman et al., 1985, s. 46; Parasuraman m.fl., 

1988, s. 15; Akbaba, 2006, s.174).  

 

För att utveckla skalan utförde Parasuraman et al. (1988, s. 18) en studie inom fem olika 

tjänsteyrken: reparation och underhåll, bankfaktorn, inom kreditkort, telekommunikation och 

inom värdepappersförmedling. Dessa fem yrkesgrupper valdes ut för att representera en bred 

sektion av olika tjänstegrupper. Utifrån studiens resultat utvärderade kunderna servicekvalitén 

enligt tio dimensioner: tangibles, reliability, responsiveness, communication, credibility, 

security, competence, courtesy, understanding/knowing the customer och access 

(Parasuraman m.fl., 1988, sid. 21-22). Dessa tio dimensioner genomgick sedan en 

förfiningsfas och resulterade i skalans slutliga fem, allmänna servicekvalitétsdimensioner 

(Ladhari, 2013, s. 174).  

1. Tangibles - vilket tar sikte på fysiska faciliteter, utrustning och personalens framträdande. 

2. Reliability – förmågan att prestera den utlovade tjänsten på ett pålitligt och korrekt sätt.  

3. Responsiveness – villigheten att hjälpa kunder och ge dem snabb service. 

4. Assurance – personalens kunskap och artighet och deras förmåga att signalera 

tillförlitlighet och förtroende. 

5. Empathy – omsorg, individualiserad uppmärksamhet som företaget ger sina kunder.  

(Parasuraman et al., 1988, s. 23). 
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Dessa dimensioner innehåller vidare 22-items i två par, med uppgiften att mäta kunders 

generella förväntningar angående en viss typ av tjänst och den graden av servicekvalité som 

kunderna uppfattar sig få av den utförda tjänsten (Parasuraman m.fl., 1988, s.16-17, 22-24). 

SERVQUAL-skalans frågeformulär har vidare en skala från 1(starkt emot) till 7(Starkt 

instämmande) (Parasuraman, et al., 1988, s. 17; Parasuraman et al., 1991, s. 446-448).    

 

SERVQUAL-skalan utvecklades vidare och förfinades 1991 (Parasuraman, Berry, & 

Zeithaml, 1991, s. 420). Den ursprungliga SERVQUAL-skalans 22-items som skapades för 

att mäta förväntningar gav ett orealistiskt högt värde, vilket Parasuraman et al. (1991, s. 422) 

ville råda bot på. De kom fram till att ordet Should/borde skulle kunna vara anledningen till 

varför värdet blev högt i några av de 22-items och de valde därför att genomföra en 

omformulering. De ändrade exempelvis en av de 22-items från ”Telephone companies should 

keep their records accuratly”(Parasuraman, et al., 1991, s. 422) till ”Excellent telephone 

companies will insist on error-free records” (Parasuraman et al., 1991, s. 422). Av de 22 

ursprungliga föremålen var 16 av dem positivt skrivna och sex av dem negativt skrivna 

(parasuraman et al., 1991, s. 422). Akbaba (2006, s. 175) påpekar att ett flertal forskare ställt 

sig kritiska mot dessa sex, negativt skrivna föremål och därför ändrades dessa negativt skrivna 

items till positivt skrivna items (Parasuraman et al., 1991, s. 422). Vidare tog Parasuraman et 

al., (1991, s. 423) bort två items var under dimensionerna tangibles och 

assurance, för att sedan byta ut dem mot nya. Denna ändring gjordes för att bättre försöka 

fånga upp betydelsen av dimensionerna. 

 

Enligt Akbaba, (1991, s. 175) hanterades den ursprungliga, SERVQUAL-skalans fem 

dimensioner som om de var lika viktiga, vilket kanske inte är lämpligt då det visat sig att 

respondenter värdesätter dessa olika beroende på individ och miljö. Parasuraman et al. (1991, 

s. 424) inkorporerade in ett frågeformulär där respondenterna fick 100 poäng att ge ut över de 

fem dimensionerna beroende på deras relevans för individen. I frågeformuläret namngav de 

inte dimensionerna utan använde sig av förklarande ord för att definiera dem. Någon som 

använde sig av denna enkät var Guesalaga och Pitta. (2014, s. 148-151) och kom fram till att 
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chilenare och amerikaner rankar SERVQUAL-skalans dimensioner olika. De kom även fram 

till att företagen inte hade samma uppfattning som kunderna.  

 

2.2.1 Användandet av SERVQUAL-skalan 
 

Det finns ett flertal studier kring hur mätning av servicekvalité skulle kunna gå tillväga 

(Parasuraman, et al., 1988; Cronin & Taylor, 1992; Teas, 1993; Grönroos, 1994). 

SERVQUAL-skalan ingår i en kategori av attributbaserade mätningsmetoder, där en 

bedömning av signalement hos olika egenskaper i en tjänst görs. SERVQUAL-skalan är den 

skala som fått mest uppmärksamhet inom sin kategori, både i företagsvärlden och i den 

akademiska världen, eftersom den påstår sig kunna användas inom vilken industri som helst 

(Akbaba, 2006, s. 172). Enligt Caruana, Ewing, & Ramaseshan, (2000, s. 57) har 

SERVQUAL-skalan utvecklats till att kanske bli den mest använda, standardiserade, 

frågeformuläret för att mäta servicekvalité. Vidare menar författarna att SERVQUAL-skalan 

även fått kritik, men att skalan kommer att fortsätta vara av värde för akademiker och 

praktiker. Vidare anses fortfarande SERVQUAL-skalan vara det mest använda måttet för att 

göra mätningar inom servicekvalitétsområdet (Lonial, Menezes, Tarim, Tatoglu, & Zaim, 

2010, s. 814; Ladhari, 2009, s. 191). 

 

SERVQUAL-skalan och dess anpassade varianter har använts inom många olika områden i 

publicerande arbeten för att mäta servicekvalitén (Büyüközkan et al., 2011, s. 9408). Skalan 

har bland annat använts för att bedöma servicekvalitén inom hotellbranschen, 

transportbranschen, restaurangbranschen, hälsovården och inom turism ((Akbaba, 

2006a)Bojanic & Rosen, 1994; Johnson, Dotsm, & Dunlap, 1988; Dagger & Sweeney, 2006; 

Luoh & Tsaur, 2007; Martínez Caro & Martínez García, 2008; Chen, Chang, & Lai, 2009). 

Skalan har även använts av forskare i ett flertal olika länder (e.g. Kina, Australien och 

Nederländerna) (Kettinger, Lee, & Lee, 1995; Jiang, Klein, & Crampton, 2000; Zhao, Bai, & 

Hui, 2002; Arambewela & Hall, 2006; Landrum, Prybutok, & Zhang, 2007).  
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2.2.2 Nackdelar med SERVQUAL-skalan 
 

SERVQUAL-skalan har utsatts för kritik eftersom den sägs kunna användas i alla typer av 

serviceyrken och vissa forskare ställer sig därför kritiskt till det starka påståendet (Babakus 

and Boller, 1992; van Dyke et al., 1997; Jabnoun and Khalifa, 2005; Akbaba, 2006) genom 

(Ladhari, 2009, s. 188). Författare har varit oeniga om huruvida SERVQUAL-skalan är ett 

pålitligt mått på servicekvalité eller inte. Studier har bland annat gjorts inom sjukvården där 

resultaten varierat. Dock har en del forskare upplevt att SERVQUAL-skalan haft en hög 

pålitlighetsgrad i deras resultat, medan andra, som sagt har funnit svagheter och problem att få 

pålitliga svar (Asubonteng, McCleary, & Swan, 1996, s. 67). 

 

Ett annat mätningsinstrument som också har till uppgift att mäta servicekvalitén är 

SERVPERF, som endast mäter den upplevda servicekvalitén och som visat sig fått andra 

resultat än SERVQUAL-skalan (Cronin & Taylor, 1994, s. 125-131). Både SERVQUAL-

skalan och SERVPERF:s grundare delar samma uppfattning av konceptet kring 

servicekvalitet och menar att kunder går igenom en jämförande process mellan förväntningar 

och den upplevda servicekvalitén. Skillnaden mellan dessa två mätinstrument ligger dock vid 

att SERVPERF antar att kunder automatiskt genomgår den jämförande processen av 

förväntningar och den upplevda servicekvalitén. Därför tar SERVPERF endast sikte på 

mätningen av den upplevda servicekvalitén och förkastar mätningen av den förväntade 

servicekvalitén (Carrillat, Jaramillo, & Mulki, 2007, s.475).  

 

Ytterligare diskussioner som förts är vilken av SERVQUAL-skalan och SERVPERF som bäst 

fångar upp servicekvalitén med sikte på skalornas validitet. Forskare har exempelvis 

argumenterat för SERVPERF och påstått att SERVQUAL-skalans användbarhet försämras 

med det tvetydliga begreppet förväntningar (Carrillat et al., 2007, s.476). Vidare argument 

som ställer sig positivt mot SERVPERF är att den upplevda servicekvalitén redan är resultatet 

av kundens förväntningar och den faktiska utförda servicen (Babakus and Boller, 1992; 

Oliver and DeSarbo, 1988) genom (Carrillat m.fl., 2007, s.476). En studie gjord av 

Carrillant, Jaramillo och Mukli visade dock att både SERVQUAL och SERVPERF var 

likvärdiga vid utvärderingen av servicekvalité och påstod vidare att SERVQUAL gjorde ett 

bättre jobb när den omarbetades (Carrillat m.fl., 2007, s.485).    
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Ytterligare kritik mot SERVQUAL-skalan är att den inte lyckas fånga dynamiken i 

förändrade förväntningar. Att konsumenterna lär av erfarenheter och att en utvärdering på 

skalan inte kommer vara densamma i framtiden (Buttle, 1996, s. 14).  

 

2.2.3 Fördelar med SERVQUAL-skalan 
 

SERVPERF är som sagt ett annat mätinstrument som har visat sig fått andra resultat än 

SERVQUAL-skalan. Dessa skiljer sig designmässigt åt och passar, mer eller mindre beroende 

på situation (Llusar & Zornoza, 2000, s. 901). Enligt Llusar och Zornoza (2000, s. 901) 

bedömer SERVPERF den upplevda servicekvalitén, vilket baseras på hur kunden upplever 

prestationen av servicen, medan SERVQUAL baseras på de idealiska förväntningarna och 

normerna.    

 

Vidare anses SERVQUAL-skalan kunna identifiera både svagheter och styrkor inom särskilda 

serviceområden och göra det lättare för företag att prioritera och utveckla specifika svagheter 

inom servicen (Tan & Pawitra, 2001, s. 421). Utifrån detta bör företag kunna använda sig av 

SERVQUAL-skalan för att urskilja svagheter genom att kundens förväntningar av tjänstens 

utförande inte blir tillfredsställda. Även styrkor går att identifieras genom att kundens 

förväntningar av servicen överträffas eller uppnås, vilket företag kan använda som 

konkurrensfördelar (Asubonteng et al., 1996, s. 76). 

I avsnittet 2.2.1 nämns den breda användningen av SERVQUAL-skalan, både internationellt 

och inom spridda serviceområden. Detta visar att skalan anses vara relevant inom 

servicekvalitétsområdet. Eftersom SERVQUAL-skalan anses passa när idealistiska 

förväntningar och normer ska mätas anser vi att det passar när studier ska göras inom 

kulturområden.  
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2.2.4 SERVQUAL-skalan inom kulturella kontexter 
 

Enligt Ladhari, (2009, s. 191) har det visat sig att SERVQUAL-skalan har stött på vissa 

svårigheter vid jämförandet av olika kulturer inom bankfaktorn och att vissa dimensioner är 

mer eller mindre viktiga. Winsted (1997, 1999, 2000) och Zhang et al. (2008, s. 218) fann att 

individer ur olika kulturer fokuserar på olika faktorer när de ska utvärdera servicen. De menar 

vidare att dessa faktorer, inte alltid har med SERVQUAL:s dimensioner att göra, utan beror 

på kulturella faktorer. Donthu & Yoo, (1998, s.178) menar att det är kulturella 

beteendemönster och attityder som skiljer sig åt. Witkowski och Wolfinbarger, (2002, s. 879) 

uppmärksammade problemet vid användandet av SERVQUAL-skalan vid en kulturell 

undersökning. De påpekade att skalan skapades i USA och därför är anpassad till det specifika 

landet. Alltså att skalans fem dimensioner inte passar lika bra inom vilka kulturer som helst, 

men menade även att den fungerade inom deras arbete. Forskare har vidare upplevt att 

SERVQUAL-skalan fungerat i den kulturella kontexten (Lee & Ulgado, 1997, s. 44; 

Witkowski & Wolfinbarger, 2002, s. 879). I en studie förväntades den prediktiva validiteten 

vara högre i länder liknande USA än andra länder, men resultatet visade på en bättre prediktiv 

validitet i icke engelsktalande länder. Dock var SERVQUAL-skalan omarbetad vid samtliga 

tillfällen (Carrillat m.fl., 2007, s.485).  

   

2.3 Hofstedes kulturteori 
 

Hofstede’s kulturteori har fått empirisk validering och är även en av de mest citerade inom 

kulturtyper (Donthu & Yoo, 1999,s. 179).  

 

Enligt Hofstede et al. (2011, s. 83, 172-173, 581-583) finns det fyra dimensioner av kulturer 

som är oberoende av varandra, vilka är maktdistans
1
, osäkerhetsundvikande

2
, individualism-

kollektivism samt maskulinitet-femininitet. I denna studie har dock maskulinitet-feminitet 

uteslutits. Nedan följer en tabell över hur Sverige och Kina ställer sig inom Hofstedes 

kulturella dimensioner. 

                                                           
1
 Översatt från det engelska begreppet Power distance. Vi kommer att använda oss av de svenska 

översättningarna. Svensk översättning: G.Hofstede, G.J.Hofstede & Minkow. Titel: Organisationer och kulturer. 
2011. Studentlitteratur AB: Lund.  
2
 Översatt från det engelska begreppet Uncertainty avoidance. Ibid.  
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Hofstedes kulturella dimensioner Sverige Kina  

Maktdistansindex
3
 31 80  

Individualismindex
4
 71 20  

Osäkerhetsundvikandeindex
5
 29 30  

Figur 2. Källa: Hofstede, G.J. Hofstede & Minkov, 2011. 

  

Kina ligger högt på skalans maktdistansindex och ligger på en plats mellan 12-14 i den totala 

rangordningen. Sverige ligger längre ner på en plats mellan 67-68 och ligger alltså på en låg 

maktdistans nivå. Kina ligger på en låg nivå av individualismskalan då de har en plats mellan 

58-63 i den totala rangordningen, medan Sverige ligger högt i rangordningen på en plats 

mellan 13-14. När det gäller osäkerhetsundvikande är Sverige och Kina likartade, då Kina 

ligger på en plats mellan 70-71 och Sverige precis under på en plats mellan 72-73 (G. 

Hofstede, G.J. Hofstede & Minkov, 2011, s. 81. 122-125, 177-179, 236-239).  

 

Tabellen ger en bra översiktlig bild i hur Sverige och Kina, märkvärt skiljer sig åt när det 

gäller dimensionerna; maktdistans och individualism. Den tredje dimensionen, 

osäkerhetsundvikande skilde inte länderna märkvärt åt.  

 

Maktdistans 

Människor har olika förutsättningar och dessa förutsättningar kan vidare bidra till skillnader i 

fysisk kapacitet och intelligens. Vissa samhällen låter dessa skillnader bilda ojämställdhet i 

rikedom och makt (Hofstede, 1983, s.81). Maktskillnader är mer eller mindre framträdande 

inom olika länder och kulturer och länder med en hög nivå av maktdistans kännetecknas av en 

acceptans för en jämnfördelad makt (Hofstede & McCrae, 2004) Den ofördelade makten i 

kulturer med en hög nivå av maktdistans stöds av både anhängare och ledare, i och med att de 

individer som innehar mindre makt visar acceptans av den ojämnt fördelade makten och 

                                                           
3
 ”Ett mått på graden av maktdistans i ett lands kultur, ursprungligen baserat på IBM-forskningsprojektet.” 

Hofstede, G.J. Hofstede & Minkov 2011, s. 582. 
4
 ”Ett mått på graden av individualism i ett lands kultur, ursprungligen baserat på IBM-forskningsprojektet.” 

Hofstede, G.J. Hofstede & Minkov 2011, s. 581. 
5
 ”Ett mått på graden av osäkerhetsundvikande i ett lands kultur, ursprungligen baserat på IBM-

forskningsprojektet.” Hofstede, G.J. Hofstede & Minkov 2011, s. 583. 
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tolerans för makthierarki (Hofstede, et al., 2011, s.83-84). Hofstede menar även att alla med 

internationell erfarenhet vet hur olika och ojämlika samhällen kan vara, dock är vissa 

samhällen mer ojämlika än andra (Hofstede & McCrae, 2004). Maktdistans baseras på de 

mindre inflytelserikas värdesystem och maktfördelning beskrivs utifrån de mer inflytelserikas 

beteenden. Även denna är en av dimensionerna hos nationalkulturer (Hofstede, et al., 2011, 

s.84).  

 

 

Individualism och kollektivism 
 

Individualismen handlar om att alla förväntas sköta sig själva samt dennes familj, de vill helst 

agera som individuella individer istället för gruppmedlemmar. Kollektivism är det motsatta 

där det handlar om att individer redan från födseln integreras i sammanhängande grupper, 

som under deras livstid fortsätter att skydda dem (Donthu & Yoo, 199, s.180). Olika kulturer 

innebär att det finns olika mentala mönster som styr våra värderingar och hur vi agerar 

(Hofstede, 1984) genom (Kong & Jogaratnam, 2007, s.278).  Konsumenter i individualistiska 

länder anser att personlig behandling är viktigt (Hofstede, 1980), vilket konsumenter i 

kollektivistiska länder inte anser, då de istället menar att konsekvenserna är viktigare 

(Winsted, 1999, s.108; Kong & Jogaratnam, 2007,s.278). De individualistiska västerländska 

kulturerna värderar effektiviteten i servicemöten högre än de kollektivistiska asiatiska 

länderna gör (Riddle,1992) genom (Kong & Jogaratman, 2007, s.278), som däremot värderar 

orientering mot människor samt hög servicegrad (Schmitt & Pan, 1994, s.44; Kong & 

Jogaratnam, 2007,s.278). De som kommer från kollektivistiska kulturer förväntar sig inte lika 

snabb service som de som kommer från de individualistiska kulturerna, då individualisterna 

anses vara mer krävande (Furrer, Liu, & Sudharshan, 2000, s.363). Donthu & Yoo 

(1998,s.181) menar att individualisternas höga förväntningar beror på att de prioriterar det 

som gynnar dem själva i första hand, vilket leder till att de inte accepterar sämre 

servicekvalitet. Furrer et al.(2000,s.363) menar även att individualister föredrar att hålla 

avstånd mellan sig själva och tjänstegivaren. De kollektivistiska kunderna kollar oftast på hela 

organisationen i sig, inte endast på tjänstegivaren. Däremot håller de individualistiska 

kunderna mer uppsikt över tjänstegivaren själv och om han lever upp till deras förväntningar 

samt respekterar och bryr sig om dem. Individualisterna vill därmed att tjänstegivaren ska ge 
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dem uppmärksamhet samt få kunderna att känna sig säkra med den service de levererar 

(Donthu & Yoo, 1998, s.181). Kunder från asiatiska och västerländska länder har därmed 

olika åsikter i vad som utgör god service (Schmitt och Pan, 1994, s.44; Mattila, 2000, s.263). 

Schmitt & Pan (1994, s.44) menar att individualismen och kollektivismen är en av de största 

anledningarna till skillnaderna mellan västerländska och asiatiska kulturer.  

 

Osäkerhetsundvikande 

Hofstedes fjärde dimension inom nationalkultur kallas för osäkerhetsundvikande (Chatterjee, 

2014, s. 573). Osäkerhetsundvikande handlar om i vilken utsträckning individer från en kultur 

känner sig hotade av osäkerhet eller okända situationer (Hofstede, et al., 2011, s. 583). 

Individer som är självsäkra har en tendens att acceptera osäkra situationer utan att känna 

obehag och de tolererar även andras åsikter samt beteenden som skiljer sig från deras egna. 

De individerna som inte är lika självsäkra vill helst ha kontroll över situationerna och de 

miljöer de befinner sig i (Donthu & Yoo, 1999, s.180). Vidare menar (Hofstede & McCrae, 

2004, s. 62) att osäkerhetsundvikande handlar om ett samhälles tolerans av tvetydlighet. De 

menar vidare att det handlar om hur en kultur påverkar dess individer att känna sig antingen 

bekväma eller obekväma i ostrukturerade situationer. Ostrukturerade situationer menas här 

vara situationer som är nya, okända, förvånande och annorlunda. De menar vidare att sådana 

kulturer med en hög grad av osäkerhetsundvikande försöker minimera riskerna för att sådana 

ostrukturerade situationer ska bli aktuella. För att minimera dessa risker utförs regleringar 

med hjälp av stränga lagar, regler och säkerhetsåtgärder. (Kong, 2013, s. 577) genom 

(Hofstede, 1980) menar att individer från osäkerhetsundvikande kulturer känner sig mer 

hotade av osäkra miljöer, mindre villiga att acceptera personlig risk och mer aggressiva än de 

från kulturer med en låg grad av osäkerhetsundvikande. Kong, (2013, s.577) menar vidare att 

individer från kulturer med osäkerhetsundvikande är mindre troliga att ta personliga risker.  

 

2.3.2 Kulturella skillnader och deras påverkan på servicekvalité 
 

Upplevelsen av kultur i vardagen är väldigt komplex vilket kan leda till förvirring för företag 

som är verksamma i ett annat land än sitt ursprungliga. Därmed har en del forskare undersökt 

påverkan på kundens uppfattning av hur de värderar företaget och dess service utifrån det 
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kulturella inflytandet (Kong & Jogaratnam, 2007, s.279). Servicenäringen har en utmaning när 

det gäller kulturell mångfald, i och med att marknaden expanderar internationellt (Ruggless, 

2006) genom (Kong & Jogaratnam, 2007, s.277). Restauranger bör ur kulturella perspektiv 

anpassa sin service till landet de vill expandera i, vilket kräver att de studerar de 

internationella kundernas förväntningar på service (Becker & Murrmann, 1999; Kong & 

Jogaratnam, 2007). Det är viktigt att de som levererar tjänster tydligt förstår de kulturella 

skillnaderna för att kunna tillfredsställa sina kunder. På så sätt kommer de att kunna leverera 

en bra service där de överträffar sina kunders förväntningar (Heo, Jogaratnam, & Buchanan, 

2004,s.51; Sizoo, Plank, Iskat, & Serrie, 2005, s.246) Det har visat sig att en viktig faktor till 

framgång för en restaurang som slog upp portarna i ett annat land var restaurangens kulturella 

anpassning (Korea Herald, 2011 genom Kong & Jogaratnam, 2007, s.277).   

 

Kundmötet och dess resultat har visat sig påverkas av tre faktorer, kundens uppfattning vilket 

handlar om det som får kunden att bli nöjd eller inte med kundmötet.  

Leverantörens egenskaper, vilket bland annat handlar om attityder, beteenden samt 

färdigheter, vilket påverkas vidare av de kulturella aspekterna. Den sista är produktionens 

verklighet, interaktionen mellan kunders uppfattning och leverantörens egenskaper, vilket 

påverkar hur kunderna bedömer hela servicekvalitén (Kong & Jogaratnam, 2007, s.279).  

 

När ett företag väljer att leverera sin tjänst i ett annat land kan det som tidigare nämnts uppstå 

en del problem. Vilket har med de kulturella skillnaderna att göra och det kan leda till att 

tjänstegivaren kan uppleva svårigheter med att uppfylla kundernas förväntningar (Bianchi, 

2001, s.3-5; Sizoo et al., 2005,s,245; Kong & Jogaratnam, 2007, s.279). Tidigare forskning 

har även visat att den kulturella bakgrunden påverkar vilka förväntningar och uppfattningar 

kunderna har om servicen (Mattila, 1999,2000; Heo et al., 2004;. Furrer et al., 2000; Kim & 

Jin, 2002; Witkowski och Wolfinbarger, 2002; Kong & Jogaratnam, 2007; Becker and 

Murrmann, 1999).  

 

Som tidigare nämnts anses SERVQUAL-skalan vara ett välanvänt standardiserat 

frågeformulär att använda sig av (Akbaba, 2006a) och den anses även vara den mest 

accepterade skalan inom både förväntningar och utvärderingar av tjänster (Zhang, Beatty, & 
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Walsh, 2008 s. 213; Donuth & Yoo, 1998, s.179). Furrer et al.,(2000,s.360; Zhang et al., 

2008, s.214) har gjort en jämförelse som visar att individualisterna har högre förväntningar på 

servicekvalitén, däremot var länder med högre maktdistans mer benägna att tolerera 

misslyckanden från tjänstegivaren. Inom den asiatiska kulturen anses ett restaurangbesök vara 

mer av en social upplevelse, då de värdesätter tillförlitlighet och empati (Lee & Ulgado, 1997 

s.46; Zhang et al.,, 2008, s.217).  

 

2.3.3 Kultur och hur det påverkar reaktioner på en service 
 

När det gäller reaktioner av servicebeteenden så har det visat sig att individer från 

kollektivistiska kulturer, bland annat Kina, inte klagar lika mycket när de upplever dålig 

service. Däremot har det visat sig att individer från individualistiska länder har en högre 

tendens att klaga på en service de är missnöjda med (Liu & McClure, 2001, s. 58; Zhang et 

al., 2008; s.218). Poon, Hui, och Au, (2003 s.1531) påstår att beteendereaktioner på negativa 

servicemöten kan skilja sig åt beroende på vilken kultur man tillhör, då kineser bland annat 

har en tendens att tro att saker ligger utanför människors kontroll. Hui och Au, (2001, s.171) 

menar även att Kina inte har utvecklats tillräckligt när det gäller serviceindustrin, vilket har 

lett till kinesernas låga förväntningar på servicen. Zhang et al.,(2008, s. 221; Bianchi, 2001, 

s.6) menar att västerländska konsumenter är svårare att tillfredsställa, vilket beror på deras 

höga förväntningar på servicekvalitén, som i sin tur har med individualismen att göra. Som 

nämnt tidigare har individualismen bland annat krav på effektivitet och även individuell 

uppmärksamhet. De västerländska länderna har en tendens att vara vana med högre nivå på 

servicen. När det gäller kommunikationssystem värderar de västerländska och österländska 

länderna det på olika sätt, då väst har låg kommunikation och fokuserar mer på de materiella 

och fysiska och öst har hög kommunikation och fokuserar mer på de immateriella delarna av 

servicen. Mattila (2000 s.265) menar att asiatiska kunder ofta har högre förväntningar på 

själva servicemötet medan de västerländska fokuserar mer på själva resultatet av det tjänsten 

vill leverera. Med anledning av detta är det av intresse att undersöka om dessa teorier 

stämmer i praktiken och ifall det är ett mönster som samhället möter idag.  
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2.3.4 Kopplingar mellan SERVQUAL-skalans fem dimensioner och 
kultur 
 

I detta avsnitt kan det vara till läsarens fördel att gå tillbaka och parallellt läsa Hofstedes 

tabell i avsnitt 2.3. 

Med anledning av de kulturella skillnaderna kommer dimensionerna i SERVQUAL att variera 

i rangordningen, då länder tillhörande olika kulturer har en tendens att värdera dimensionerna 

som olika viktiga (Furrer et al.,2000 s.359). Furrer, Chun Liu och Sudharshan (2000, s. 359) 

påpekar vidare att Hofstede´s definitioner av kultur bör ha en påverkan på hur de fem 

dimensionerna i SERVQUAL-skalan värderas och menar att de kommer att skilja sig åt 

beroende på vilken kulturell bakgrund individer har.   

 

Tangibles 

Malhotra, Ulgado, Agarwal, Shainesh, & LanWu, (2005, s.261, 266) argumenterar för att 

individer från kollektivistiska länder är generellt nöjda med en accepterad nivå av 

servicekvalité när det gäller de grundläggande funktionerna och de fördelar som medföljer. 

Till följd av detta menar Agarwal, Malhotra, & Bolton, (2010, s.22) att kunder från starkt 

utvecklade länder först blir nöjda med den tjänst som utförs om ytterligare fördelar ges och 

nöjer sig inte endast med de funktionella delarna och ser tangibles som höjdpunkten av 

prestationen. Enligt denna argumentation borde tangibles
6
 vara viktigare för de individer som 

kommer från individualistiska länder än de individer som kommer från kollektivistiska länder. 

Guesalaga och Pitta, (2014, s. 147) menar vidare att de individer som kommer från kulturer 

med en hög nivå av osäkerhetsundvikande bör värdera serviceelement som ger dem mer 

förtroende och som medför mindre osäkerhet, vilket kan kopplas till fysiska element. Samma 

argumentation kan kopplas till kulturer med kollektivistiskt tänk, vilket Kina har kopplingar 

till (Liu and McClure, 2001, s.58; Zhang et al., 2008; s.218). Enligt Guesalaga och Pitta 

(2014, s. 147) är tangibles en komplex dimension av servicekvalité och menar vidare att det 

bör kunna uppstå motstridigheter i hur olika kulturer värderar dimensionen.  

 

 

                                                           
6
 Definition av Tangibles hittas på sid 9.  
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Empathy 

Individer från kollektivistiska kulturer har en tendens att värdesätta sociala interaktioner, 

uppbyggnaden av relationer med människor och institutioner mer än de från individualistiska 

kulturer (Ozdemir & Hewett, 2010, s. 42). Enligt Agarwal et al. (2010, s. 24) har individer 

från kollektivistiska kulturer en tendens att vara mer känslosamma ut mot andra människor 

och vara mer benägna att emotionellt investera i relationer. Därför kan man förvänta sig att 

individer från kollektivistiska kulturer kommer ha en relation med tjänstegivaren (Bang, 

Raymond, Taylor, & Moon, 2005, s.317-318). Bolton och Myers, (2003, s. 114) menar i sin 

tur att dessa relationer tenderar att vara starkare, mer intima och mer lojala än i de 

individualistiska kulturerna. Vidare menar Furrer, et al. (2000, s. 360) i samband med 

SERVQUAL, att individualistiska kulturer bör ha en svag relation till empathy
7
.    

 

Reliability 

Enligt Berry, Zeithaml & Parasuraman, (1990) genom Guesalaga & Pitta (2014, s.147-148) är 

reliabilty den viktigaste dimensionen av de fem dimensionerna som SERVQUAL bygger på. 

Dock menar de att detta kan variera beroende på vilken kultur man tillhör. Furrer et al. (2000, 

s. 363-364) menar att det finns en koppling mellan individualismen och reliability, då de 

förväntar sig att servicen redan första gången ska gå till på rätt sätt. Donthu & Yoo (1998, s. 

184) menar dock att svaga kunder i länder som har hög maktdistans är mer toleranta när det 

gäller misslyckad service från starka tjänstegivare. Därmed finns det en negativ skillnad 

mellan maktdistans
8
 och reliability

9
. Med anledning av detta kan det variera i hur viktigt 

reliability anses i olika kulturer eftersom olika kulturer har visat sig innehålla olika drag. Så 

som olika grad av osäkerhetsundvikande och maktdistans.  

 

  

                                                           
7
 Definition av empathy hittas på sid 9-10.  

8
 Hofstedes begrepp ”Power distance” översatt till maktdistans, definition hittas i kapitel 2.3.   

9
 Definition av Reliability hittas på sid 9-10. 
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Responsiveness 

I individualistiska länder som bland annat Sverige, har kunderna en tendens att som tidigare 

nämnt vara självständiga och ta ansvar för sig själva. De tolererar inte dålig service och kräver 

därmed hög nivå av service. Därmed är responsivness
10

 en viktigare faktor för de som 

kommer från länder med individualistisk kultur än de från kulturer som har ett kollektivistiskt 

synsätt (Furrer et al., 2000, s.363-364, 359; Carrillat m.fl., 2009, s.106). Agarwal, Malhotra & 

Bolton (2010, s. 22) menar även att de som kommer från kulturer med individualistiskt 

synsätt strävar efter mer effektivitet och att uppfylla sina mål, samt ser tiden som en resurs att 

ta tillvara på. I och med detta menar Lane och DiStefano (1988) genom Guesalaga & Pitta 

(2014, s.148) att utvecklingsländer inte värderar tiden lika högt som de utvecklade länderna. 

Vilket kan kopplas till de individualistiska länderna och de kollektivistiska. Individer med hög 

maktdistans har dessutom inte lika höga förväntningar på responsiveness av tjänstegivaren 

som individerna med låg maktdistans (Donthu & Yoo, 1998, s. 184).  

 

Assurance 

Individer från individualistiska länder värdesätter inte assurance
11

 på samma sätt som de 

kollektivistiska, i och med det självförtroendet de bär på (Furrer et al., 2000, s.363-364). Detta 

leder till att de förväntar sig god kvalité på servicen, oavsett relationen de har till 

tjänstegivaren. Individer som däremot kommer från kulturer med högt osäkerhetsundvikande 

känner sig hotade av nya och okända situationer (Bang et al., 2005, s. 312). Med anledning av 

denna argumentation är de osäkerhetsundvikande kulturerna mer benägna att värdera 

assurance i servicekvalitén, i och med att det ger dem både tillit och förtroende. De 

kollektivistiska länderna vill även ha långsiktigt förtroende vilket leder till att assurance blir 

relevant för dem (Bang et al., 2005, s. 316).  Furrer et al., (2000, s.363) menar att det finns ett 

positivt samband mellan maktdistans och assurance. Han menar vidare att kulturer som har en 

hög maktdistans har individer som har en benägenhet att vara sårbara för det tjänstegivaren 

gör och därmed uppskattar assurance i servicen.    

 

  

                                                           
10

 Definition av Responsivness hittas på sid 9-10. 
11

 Definition av Assurance hittas på sid 9-10.  
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2.4 Summering 
 

Den litteratur som finns inom servicekvalitet indikerar att man bör jämföra kunders 

förväntningar och den upplevda servicekvalitén för att komma fram till hur kunder uppfattar 

den slutliga servicekvalitén. Vidare fokuserar därför denna studie på både kundförväntningar 

och den upplevda servicekvalitén. Dessutom bör det tas i beaktning att produkt och service 

ingår i processen att skapa kvalité för kunden, eftersom både de tekniska och funktionella 

delarna av servicen ingår i processen.    

 

Med hänsyn till tidigare forskning har vi kommit fram till att SERVQUAL-skalan både har 

sina fördelar och nackdelar. Uppfattningen är att SERVQUAL-skalan kan vara ett bra mått 

och bidra till identifiering av svagheter och styrkor inom serviceområden och kan även vara 

användbar då idealistiska förväntningar och normer ska mätas. Därför anser vi att den passar 

när studier ska göras inom kulturområdet. En del författare har påpekat att SERVQUAL-

skalans dimensioner är mer eller mindre viktiga inom olika kulturer och att den därför har sina 

svagheter, vilket vi är medvetna om.  

 

Eftersom SERVQUAL-skalan fått kritik för de negativt skrivna items som fanns med i 

original skalan kommer den förfinade SERVQUAL-skalan att användas som stomme i 

uppsatsen. Vidare har vi tagit lärdom av tidigare forskning och kommer omforma 

SERVQUAL-skalan till en mer passande form för vårt syfte. Omformningen kommer att 

göras med hjälp av tidigare studier gjorda inom servicenäringsområdet och studier gjorda med 

hjälp av SERVQUAL-skalan.  

 

Vidare har Hofstede varit grundstenen i vårt kulturkapitel och hans tre dimensioner har hjälpt 

oss få en uppfattning om hur dessa dimensioner kan variera och påverka individers 

uppfattningar av servicekvalitén. Teorin bör vidare ge en ledtråd till hur Sverige och Kina 

påverkas av hur de upplever servicekvalitén. Vidare är vi medvetna om att Hofstedes 

kulturteori inte är en sanning i sig, men ett antal forskare har accepterat och använt hans teori 

för studier och är därför relevant för denna studie.  
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Om vi utgår ifrån teorin kan vi se en tendens till att både de svenska och kinesiska studenterna 

bör värdera tangibles, någorlunda lika. Empathy förväntas dock de kinesiska studenterna 

värdera högre än de svenska studenterna. När det gäller responsiveness och reliability 

förväntas båda värderas högre av de svenska studenterna än av de kinesiska. Assurance 

förväntas värderas högre av de kinesiska än de svenska studenterna.  
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3. Metod 
  

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
 

Syftet med denna studie är att analysera skillnader i hur servicekvalitén inom servicenäringen 

i Sverige uppfattas av svenska studenter och kinesiska utbytesstudenter. Målsättningen är att 

ta reda på hur tydliga skillnaderna är mellan de kinesiska utbytesstudenterna och de svenska 

studenterna i Sverige när det gäller hur de ser på servicekvalitet. Vidare ämnar studien se om 

den teoretiska referensramen innehållande tidigare forskning stämmer överens med våra 

resultat. Huvudstudien är deduktivt utformad och konstruerad enligt kvantitativa grunder 

(Bryman & Bell, 2013, s.31-32). Hypotesprövning förekommer inte i denna studie, då detta 

valts bort. Bryman och Bell (2013, s.105) menar vidare att hypoteser inte är vanliga i 

kvantitativ forskning. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013, s.105) är utgångspunkten studiens syfte vilket blir avgörande 

för hur forskningen läggs upp samt hur insamlingen och tolkning av data sker.  

 

3.2 Undersökningsdesign 
 

Vi har genomfört en enkätundersökning, vilket är en form av surveyundersökning som 

omfattas av en tvärsnittsdesign. En tvärsnittsdesign samlar in information från fler än ett fall 

samt vid en viss tidpunkt (Bryman & Bell, 2013, s. 77). Genom denna metod kan man komma 

fram till en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data vilka rör två eller fler variabler. 

Dessa används sedan för att upptäcka olika slags sambandsmönster(ibid). Enkätundersökning 

är den metod som använts av de forskare som gjort liknade studier, där de fokuserat på 

kulturella skillnader (Lee & Ulgado, 1997; Witkowski & Wolfinbarger 2002; Ueltschy et al,. 

2007). Eftersom enkätundersökningar använts vid likande studier, motiverar det till att välja 

samma undersökningsmetod, då den verkar mest lämplig inom undersökning av kulturella 

skillnader.  De negativa aspekterna med enkätundersökningar är att det inte tillåter att 

undersöka fenomenet lika djupt som en kvalitativ studie. Bryman och Bell (2013, s. 177-179, 

248) menar dock att chansen är större att nå en större del respondenterna med hjälp enkäter 
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jämfört med djupintervjuer. De menar även att en enkätundersökning är ett tidseffektivt 

alternativ som sedan kan användas för att statistiskt analysera data för att slutligen kunna dra 

generaliserbara slutsatser.  

 

3.3 Val av skala och enkätutformning 
 

Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, s.439) kan författare använda och forma skalor 

som redan har testats och som redovisats i litteraturen. Den valda designen för layouten av 

enkäten togs från Akbaba, (2006). Han använde SERVQUAL som grund till sin enkät, vars 

uppgift var att studera och analysera förväntningar och den upplevda servicekvalitén hos 

kunder vid ett hotell. Han valde att ändra layouten från två frågeformulär till ett frågeformulär 

för att motverka att respondenterna skulle känna sig uttråkade och förvirrade av att besvara 

två olika frågeformulär. Bryman & Bell (2013, s. 252) menar i sin tur att en professionellt 

utformad enkät ger en högre svarsgrad, vilket motiverar valet vidare. 

 

Vid slutna frågor kan begrepp uppfattas olika av respondenterna och svaren kan även bli 

spontana, men slutna frågor är enkla att använda eftersom de är lätta att bearbeta och ökar 

jämförbarheten i svaren. Dessutom anses det vara mindre tidskrävande för respondenter att 

besvara slutna frågor (Bryman & Bell, 2013, s. 263-265). Denna studie har använt sig av 

slutna frågor eftersom de attribut som formulerats med hjälp av SERVQUAL-skalan och 

andra forskare, använt sig av slutna frågor. Slutna frågor ger även en möjlighet att få bra, 

jämförbara resultat. Bryman och Bell (2013, s. 250) menar vidare att användandet av få öppna 

frågor kan medföra en högre svarsgrad. 

 

Till enkätens kvantitativa attribut valdes ordinalskalor från 1 till 7 för att mäta 

respondenternas attityder och åsikter. Skalan från 1 till 7 användes eftersom originalskalan av 

SERVQUAL använde samma kodning (Parasuraman et al., 1988;Parasuraman, Berry, & 

Zeithaml, 1991). Tre frågor valdes för att kunna utvärdera respondenterna på ett personligt 

plan. En tvåvalsfråga valdes för att snabbt kunna avgöra om respondenten var från Kina, 

Sverige eller om individen inte var relevant för studiens avgränsning. En annan tvåvalsfråga 
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valdes in för att avgöra vilket kön respondenten hade och ytterligare en fråga ställdes för att ta 

reda på respondentens ålder.  

 

Attributen som användes i Akabas studie (2006, s.188-189) byttes ut eller formulerades 

annorlunda för att passa in i studiens servicenäringskontext. Eftersom SERVQUAL-skalans 

fem dimensioner har en viktig roll i studien användes alla fem för att utforma attributen.  

 

Eftersom SERVQUAL-skalan utstått kritik för att inte passa inom alla branscher valdes 

ytterligare attribut för att försöka motverka den effekten. Ytterligare motivation till varför en 

omformulering gjordes är på grund av de ovan nämnda studier som påpekat att validiteten 

stärks vid omformulering av SERVQUAL.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013, s.270) bör författare undvika dubbla frågor eftersom det kan 

göra respondenterna osäkra på vad de egentligen ska besvara. En del av original attributen 

formulerades som dubbelfrågor, varför en omformulering till ensvarsfrågor gjordes. Ett 

exempel kommer från Hak-Seon Kim et al. (2009, s.284) studie: ”The provider provided a 

prompt and quick service”, vilket formulerades om till “ Employees provide quick service”. 

 

Två format av enkäten skapades för de två olika grupperna av respondenter. Eftersom enkäten 

formgavs efter tidigare forskning, byggdes den första enkäten på det engelska språket och var 

också det exemplar som distribuerades ut till de kinesiska utbytesstudenterna. Den andra 

enkäten översattes till svenska för de svenska studenterna.      
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3.4 Operationalisering av enkät 
 

Fråga Svarsalternativ Mäter Teori av värde 
(dimension) 

Planerade analyser Källinformation 
till frågeställning 

1a. The food is 
delicious 

7 gradig ordinalskala Förväntningar på 
maten 

Tangibles Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Namkung & Jang 

(2008) 

(Hak-Seon Kim 

m.fl., 2009) 
1b. The food is 
delicious 

7 gradig ordinalskala Upplevd kvalité på 
maten 

Tangibles Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Namkung & Jang 

(2008) 

Hak-Seon Kim et 

al. (2009, s.284) 
2a. The food 
presentation if visually 
attractive 

7 gradig ordinalskala Förväntningar på 
maten 

Tangibles Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Namkung & Jang 

(2008) 

2b. The food 
presentation is visually 
attractive 

7 gradig ordinalskala Upplevd kvalitén på 
maten 

Tangibles Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Namkung & Jang 

(2008) 

3a. The restaurant 
offered good value for 
the price 

7 gradig ordinalskala Förväntningar på 
helhetsbedömningen  

Ej relaterad till 
dimensionerna 
(Helhetsbedömning) 

Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Haemoon, (2000) 

3b. The restaurant 
offered good value for 
the price 

7 gradig ordinalskala  Upplevd 
helhetsbedömning 

Ej relaterad till 
dimensionerna 
(Helhetsbedömning) 

Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Haemoon, (2000) 

4a. The restaurant has 
attractive décor  

7 gradig ordinalskala Förväntningar på den 
fysiska miljön 

Tangibles Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Namkung & Jang 

(2008) 
4b. The restaurant has 
attractive décor 

7 gradig ordinalskala  Upplevd fysisk miljö Tangibles Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Namkung & Jang 

(2008) 
5a. The atmosphere is 
comfortable (music, 
color, spatial layout, 
tables and chairs) 

7 gradig ordinalskala Förväntningar på den 
fysiska miljön 

Tangibles Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 
 

Namkung & Jang 

(2008) 

Akaba (2006) 

Hak-Seon, et al. 
(2009) 

5b. The atmosphere is 
comfortable (music, 
color, spatial layout, 
tables and chairs) 

7 gradig ordinalskala Upplevd fysisk miljö Tangibles Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Namkung & Jang 

(2008) 

Akaba (2006) 

Hak-Seon, et al. 
(2009) 

6a. Employees of the 
restaurant appear neat 

7 gradig ordinalskala Förväntningar på 
personalen 

Tangibles Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Parasuraman, et 
al. (1991) 
Akaba (2006) 

6b. Employees of the 
restaurant appear neat 

7 gradig ordinalskala Upplevd 
personalkvalité 

Tangibles Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Parasuraman, et 
al. (1991) 
Akaba (2006) 

7a. The restaurant 
provides the service as 
they were promised 

7 gradig ordinalskala Förväntningar på 
pålitlighet 

Reliability Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Parasuraman, et 
al. (1991) 
Akaba (2006) 

Namkung & Jang 

(2008) 
7b. The restaurant 
provides the service as 
they were promised 

7 gradig ordinalskala Upplevd pålitlighet Reliability Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Parasuraman, et 
al. (1991) 
Akaba (2006) 

Namkung & Jang 

(2008) 
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8a. The restaurant 
performs the service 
right the first time 

7 gradig ordinalskala Förväntningar på 
pålitlighet 

Reliability Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Parasuraman, et 
al. (1991) 
Akaba (2006) 

8b. The restaurant 
performs the service 
right the first time 

7 gradig ordinalskala Upplevd pålitlighet Reliability Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Parasuraman, et 
al. (1991) 
Akaba (2006) 

9a. When the customer 
has a problem, the 
restaurant will show a 
sincere interest in 
solving the problem 

7 gradig ordinalskala Förväntningar på 
problemlösning 

Reliability Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Parasuraman, et 
al. (1991) 

9b. When the customer 
has a problem, the 
restaurant will show a 
sincere interest in 
solving the problem 

7 gradig ordinalskala Upplevd 
problemlösning 

Reliability Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Parasuraman, et 
al. (1991) 

10a. Employees 
provide quick service 

7 gradig ordinalskala Förväntningar på 
personalkvalité 

Responsiveness Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Akaba (2006) 

Parasuraman, et 
al. (1991) 
Hak-Seon Kim, 

et al. (2009) 
10b.  Employees 
provide quick service 

7 gradig ordinalskala Upplevd 
personalkvalité 

Responsiveness Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Akaba (2006) 

Parasuraman, et 
al. (1991) 
Hak-Seon Kim, 

et al. (2009) 
11a. Employees are 
always willing to serve 
the customer 

7 gradig ordinalskala Förväntningar på 
personalkvalité 

Responsiveness Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Akaba (2006) 

Parasuraman, et 
al. (1991) 
Namkung & Jang 
(2008) 

11b. Employees are 
always willing to serve 
the customer 

7 gradig ordinalskala Upplevd 
personalkvalité 

Responsiveness Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Akaba (2006) 

Parasuraman, et 
al. (1991) 
Namkung & Jang 
(2008) 

12a. Employees are 
always available when 
needed 

7 gradig ordinalskala Förväntad 
personalkvalité 

Responsiveness Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Akaba (2006) 

12b. Employees are 
always available when 
needed 

7 gradig ordinalskala Upplevd 
personalkvalité 

Responsiveness Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Akaba (2006) 

13a. Employees instill 
confidence in the 
customer 

7 gradig ordinalskala Förväntad 
personalkvalité 

Assurance Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Akaba (2006) 

Parasuraman, et 
al. (1991) 

13b. Employees instill 
confidence in the 
customer 

7 gradig ordinalskala Upplevd 
personalkvalité 

Assurance Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Akaba (2006) 

Parasuraman, et 
al. (1991) 

14a. Employees will be 
consistently courteous 
with the customer 

7 gradig ordinalskala Förväntad 
personalkvalité 

Assurance Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Parasuraman, et 
al. (1991) 

14b. Employees will be 
consistently courteous 
with the customer 

7 gradig ordinalskala Upplevd 
personalkvalité 

Assurance Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Parasuraman, et 
al. (1991) 
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15a. Employees will 
have the knowledge to 
answer the customer 
questions 

7 gradig ordinalskala Förväntad 
personalkvalité 

Assurance Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Akaba (2006) 

Parasuraman, et 
al. (1991) 

15b. Employees will 
have the knowledge to 
answer the customer 
questions 

7 gradig ordinalskala Upplevd 
personalkvalité 

Assurance Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Akaba (2006) 

Parasuraman, et 
al. (1991) 

16a. The provider 
seems to have the 
customers best interest 
at heart 

7 gradig ordinalskala Förväntningar på 
personalkvalitén  

Empathy Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

(Hak-Seon Kim 

m.fl., 2009) 

16b. The provider 
seems to have the 
customers best interest 
at heart 

7 gradig ordinalskala Upplevd 
personalkvalité 

Empathy Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

(Hak-Seon Kim 

m.fl., 2009) 

17a. Employees give 
the customer individual 
attention 

7 gradig ordinalskala Förväntningar på 
personalkvalité 

Empathy Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Akaba (2006) 

Parasuraman, et 
al. (1991) 

17b. Employees give 
the customer individual 
attention 

7 gradig ordinalskala Upplevd 
personalkvalité 

Empathy Korrelation, kluster och 
faktorsanalys 

Akaba (2006) 

Parasuraman, et 
al. (1991) 

 

Figur 3. Sammanfattning av arbetsgång 

3.5 Urval  
 

Studiens population består av svenska studenter och kinesiska utbytesstudenter i Sverige. 

Populationen bestämdes utifrån av studiens syfte, vilket är att analysera skillnader i hur 

servicekvalitén inom servicenäringen i Sverige uppfattas av svenska studenter och kinesiska 

utbytesstudenter. På grund av tillgängligheten ansågs studien kunna utföras lättast genom en 

jämförelse mellan svenska studenter och kinesiska utbytesstudenter. Urvalet bestod av 

sammanlagt 324 personer, varav 105 svenska studenter och 219 kinesiska utbytesstudenter, 

där 100 svenska studenter svarade och 93 kinesiska utbytesstudenter svarade.  

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 177-178, 189-190) är ett representativt och slumpmässigt 

urval element som gör studien generaliserbar, vilket är av intresse vid studier som använder 

sig av tvärsnittsdesign och för den externa validiteten. Diskussioner kan hållas huruvida 

studiens urval är representativt eller inte, eftersom distributionen av enkäterna till de Svenska 

studenterna skedde via ett bekvämlighetsurval vid Högskolan i Gävle. Borg och Westerlund 

(2011, s.21) menar dock att ett slumpmässigt urval inte är en garanti för ett representativt 

urval och studien har använt sig av den valda populationens målgrupp, som bör kunna ses 

som positivt.  
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Vid bemötandet av de kinesiska utbytesstudenterna vid Högskolan i Gävle användes ett 

snöbollsurval för att försöka få in så många respondenter som möjligt, eftersom gruppen var 

svårtillgängliga. Snöbollsurval används för det mesta inom kvalitativ forskning, men kan även 

användas inom kvantitativ forskning då studier inriktar sig på relationer mellan människor 

och för att söka efter samband (Bryman & Bell, 2013, s.207) och kan även passa bättre än ett 

sannolikhetsurval (Coleman, 1958; Bryman & Bell, 2013, s.207). Mer om distributionen 

beskrivs i nästkommande kapitel.  

 

3.6 Praktiskt utförande 

 

Det kan medföra vissa problem genom att distribuera enkäter via elektroniska utskick 

eftersom undersökningsformen bidrar till svårigheter att hjälpa respondenterna med 

tolkningen av frågorna (Bryman & Bell, 2013, s. 246). För att motverka den eventuella 

nackdelen med elektroniska utskick gjordes i första hand fysiska överlämningar av enkäten. 

Bryman och Bell (2013, s.249) påpekar vidare att klara instruktioner minskar bortfall, vilket 

även var en motivering till fysiska överlämningar.  

 

Studien valde bland annat ett bekvämlighetsurval på Högskolan i Gävle där alla respondenter 

var högskoleutbildade. Urvalet gjordes på grundval av att Högskolan i Gävle har 

utbytesstudenter från Kina och även lättillgängliga svenska studenter. Enkäten delades ut till 

de svenska studenterna på Högskolan i Gävle där 100 svar samlades in. Utdelningen skedde 

slumpmässigt under en tredagars period på Högskolan i Gävle, vilket kan, enligt Söderlund 

(2010, s.219) ses som positivt och viktigare än att urvalet ska vara representativt. Enkäten 

delades även ut till några kinesiska utbytesstudenter, där 12 svar samlades in. För att fånga 

respondenternas uppmärksamhet delade vi ut godis och gav respondenterna en chans till att 

vinna en biobiljett och en trisslott. För att vara med i tävlingen fick respondenterna skriva upp 

sin mejladress på ett papper på sidan av för att fortsätta vara anonyma.  

 

Eftersom vi inte kunde ta direktkontakt med ett stort antal kinesiska utbytesstudenter på 

Högskolan i Gävle, utfördes ytterligare åtgärder för att försöka få så många utbytesstudenter 
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från Kina som möjligt att besvara enkäten. Vi tog kontakt med Mittuniversitetet i Östersund, 

Uppsala universitet, Umeå universitetet, Stockholms Universitet, Örebro universitet, Malmö 

Universitet och Chalmers tekniska högskola för att få ytterligare, eventuella svar från de 

kinesiska utbytesstudenterna. Umeå universitet, Örebro universitet och Uppsala universitet 

gav inte ut mejladresser utan skickade ut en förfrågan i vårt ställe. Umeå universitet skickade 

ut denna förfrågan till sammanlagt 43 kinesiska utbytesstudenter, Uppsala universitet 

skickade förfrågan till 20 kinesiska utbytesstudenter, Stockholms Universitet skickade ut till 

25 kinesiska utbytesstudenter, Malmö Universitet skickade ut till 4 kinesiska utbytesstudenter 

och Örebro universitet skickade till sina 4 kinesiska utbytesstudenter. Chalmers Tekniska 

Högskola skickade en mejllista till oss över 123 kinesiska utbytesstudenter, som vi sedan 

skickade en förfrågan till var och en för att be dem medverka i vår studie. För att ta kontakt 

med de kinesiska utbytesstudenter som studerade vid Mittuniversitetet i Östersund tog vi 

kontakt med skolans internationella studentförening som kopplade oss vidare till fem 

kinesiska utbytesstudenter. Efter en vecka med för få respondenter skickades ett 

påminnelsemejl till de kinesiska utbytesstudenterna vid Chalmers tekniska högskola för att 

försöka minska bortfallet.  

 

Vi valde att inte använda webbenkäter till de kinesiska utbytesstudenterna på distans. Valet 

gjordes eftersom strukturen på enkäten inte skulle vara densamma. Vilket skulle medföra att 

enkäten skulle ta längre tid att genomföra, som i sin tur skulle kunna påverka svarsgraden 

negativt (Bryman & Bell, 2013, s. 252).   

 

3.7 Bortfallsanalys 
 

Bortfallsanalyser är vanliga vid studier som använder sig av enkäter och visar studiens 

svarsfrekvens av det sammanlagda samplet (Bryman & Bell, 2013, s.202-203). På grund av 

utdelningen via direktkontakt till de svenska studenterna vid Högskolan i Gävle blev 

problemet med bortfall minimalt. Endast fem personer valde att inte delta i undersökningen 

vid förfrågan. Därför valdes inte en bortfallsanalys för de svenska studenterna. 
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Eftersom enkäterna skickades ut till de kinesiska utbytesstudenterna via ett flertal skolor i 

Sverige användes en bortfallsanalys för att avgöra svarsfrekvensen. Nedan utvisas bortfallet 

och svarsfrekvensen av de kinesiska utbytesstudenterna. 

 

Kinesiska utbytesstudenter Procent Totalt 

Svar 42.5% 93 

Bortfall 57.5% 129 

Totalt 100% 219 

Figur 4. Total svarsfrekvens 

 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 249) anses en svarsfrekvens under 50% vara oacceptabel. 

För att få så mycket data att analysera som möjligt valde vi dock att skicka iväg enkäten till så 

många kinesiska utbytesstudenter som möjligt, eftersom studien ämnar jämföra svenska 

studenter med de kinesiska. Dock är vi nöjda med det totala antalet svarande, som bör kunna 

jämföras med de 100 svaren från de svenska studenterna.  

Bortfallet för de kinesiska utbytesstudenterna blev högre än förväntat, vilket hade kunnat 

motverkas genom ytterligare påminnelsemejl till de personer som inte studerade vid Chalmers 

Tekniska Högskola. I och med att de andra utskicken till de övriga skolorna skedde via en 

kontaktperson, valde vi att inte be kontaktpersonerna skicka ut igen.  

 

3.8 Validitet  
 

Validitet anses vara bland de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid företagsekonomisk 

forskning. I stora drag handlar validitet om i vilken utsträckning de resultat som dras av 

studien kan anses hänga ihop med varandra eller inte. Intern validitet har starka samband med 

kausalitet och handlar om huruvida ett resultat har medförts på grund av de påstådda 

sambanden eller om det kausala sambandet mellan, exempelvis två variabler påverkas av 

något annat (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Enkätens utformande skedde med grund i tidigare 

forskning inom både kulturområdet och servicenäringsområdet. Som tidigare nämnts i kapitlet 

om val av skala och enkätutformning, gjordes ett försök att täppa igen de fallgropar som 
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medförde involveringen av SERVQUAL-skalan som grundsten i metodvalet. Detta för att 

bland annat stärka validiteten i resultatet.  

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning ett resultat kan generaliseras till andra 

kontexter och här blir urvalsprocessen viktig eftersom ett generaliserbart urval anses stärka 

studiens externa validitet (Bryman & Bell, 2013, s. 64, 177-178). Eftersom studien gjordes på 

restauranger inom en servicenäringskontext i Sverige begränsas studiens resultat till den 

kontexten. Exempelvis kommer resultatet inte att kunna generaliseras till andra länder. Som 

nämnts ovan i urvalskapitlet kan studiens generaliserbarhet och därmed externa validitet 

ifrågasättas. Mycket på grund av de metodval som valdes vid urvalsprocessen för de svenska 

studenterna. Eftersom tid gick åt att lokalisera och hitta kinesiska utbytesstudenter ansågs 

dock ett bekvämlighetsurval vara det bästa tillvägagångssättet för gruppen med svenska 

studenter. Dessutom bygger metodvalet till stor del på studiens ambition med tillräckligt 

många svarande för att kunna visa upp ett bra resultat. 

 

3.9 Reliabilitet 
 

Reliabilitet är ett betydelsefullt kvalitetskrav inom kvantitativ forskning (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011:61), vilket även är ett mätinstrument som rör måttens och 

mätningarnas pålitlighet men även följdriktighet. Mätinstrumentet i studien är 

enkätformuläret. För att visa på hur pass reliabelt ett visst mått är, bör det kunna upprepas 

eller replikeras av någon annan (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Därmed rör frågan reliabilitet 

om en studie är så pass tillförlitlig att om någon annan utför samma undersökning ger det 

samma resultat, eller om det skulle påverkas av slumpmässiga betingelser (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011:61, Bryman & Bell, 2013, s. 62). För att få reliabilitet i vår 

undersökning har utdelning av enkäter gjorts till 105 stycken svenska studenter på Högskolan 

i Gävle och antalet svarande på 100 svenska studenter diskuterades vara brett nog för att visa 

på ett tillförlitligt resultat. Utskick av enkäter skedde även till kinesiska utbytesstudenter som 

studerar på högskolor runt om i Sverige. Urvalet för de kinesiska utbytesstudenterna var 219 

varav 93 svarade. Vidare har metoden redovisats tydligt och noggrant för att studien ska 

kunna replikeras och möjliggöra att andra ska kunna följa processen.   
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3. 10 Metod för analys och tolkning 
 

Studien använde sig vidare av en deskriptiv analys inför de övriga analyserna för att se om 

data fattades (Pallant, 2011, s. 58). En av de svenska studenterna besvarade inte fråga 17a och 

en data imputation gjordes för att fylla i den saknade uppgiften.   

 

För att bearbeta insamlad data användes tre olika metoder för både tolkning och analys. 

Studien använde sig bland annat av Pearson product-moment korrelations koefficient (r). En 

korrelationsanalys används för att hitta ett linjärt samband mellan två variabler (Pallant, 2011, 

s. 128). Här har studien endast fokuserat på kön eftersom två andra metoder också använts för 

analys av data. Pearson product-moment korrelations koefficient mäter värden mellan 0(inget 

samband alls) till 1(ett perfekt samband), vilket visar på styrkan i sambanden mellan två 

variabler, där ett tal närmare 0 visar på ett svagare samband och ett tal närmare 1 visar på ett 

starkare samband. Metoden visar även om riktningen är (+)positiv eller (-)negativt. Vid 

tolkningen av korrelationsanalysen användes nedanstående tabell:  

 

 

 

 

 

Källa: Pallant, 2011, s.134 

 

Studien använde även faktoranalys vid tolkning av data för att avgöra vilka variabler som var 

viktigast och mest användbara samt om vissa variabler kunde summeras eller tas bort. 

Faktoranalysen användes även för att testa teorin angående den underliggande strukturen av 

variablerna. Först användes den statistiska mätningsmetoden, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) för 

att avgöra om en faktoranalys var passande i fallet eller inte. KMO indexet mäter mellan 0 till 

1 där .6 anses vara gränsen för om data passar för faktoranalysen eller inte. Sedan gjordes en 

total variance explained tabell för att analysera Kaiser´s criterion. Kaiser´s criterion är den 

mest vanliga metoden som visar vilka faktorer som bör behållas för vidare undersökning, där 

egenvärdet bör vara 1.0 eller mer. Sedan gjordes en factor rotation via ett orthogonalt 

Small (r) .10 – .29 

Medium (r) .30 - .49 

Large (r) .5 – 1.0 
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tillvägagångssätt genom att använda SPSS:s verktyg, varimax för att avgöra vilka variabler 

som drogs till varandra. Det är vidare forskarens ansvar att tolka och förstå resultatet genom 

tidigare forskning och teori (Pallant, 2011, s.181, 183-185, 192).       

 

Studien valde även att använda klusteranalyser som komplement till faktoranalyserna. Genom 

klusteranalyserna kan gruppering av respondenterna göras, där de individer som grupperas i 

samma kluster är så lika som möjligt och olika mellan klustren (StatStoft, 2015-04-26). Med 

hjälp av denna klusteranalys kunde grupper göras av respondenterna för att se vilka beteenden 

och mönster som varje grupp medförde.  

 

3. 11 Metodkritik 
 

Eftersom de vetenskapliga artiklar som använts i studien varit på engelska skapades även den 

första enkäten på engelska. Valet av att översätta enkäten från engelska till svenska kan 

ifrågasättas, eftersom översättningen kan vara bristfällig och bidra till förvirring eller 

missförstånd för respondenterna. Dock försöktes de negativa delarna av en översatt enkät vägs 

upp av distributionen av enkäten till de svenska studenterna via direktkontakt och 

respondenterna hade vid det tillfället chansen att ställa frågor.  

 

Som tidigare nämnts kan det ifrågasättas huruvida studiens urval går att generaliseras mot den 

valda populationen, då distribueringen av enkäterna till de svenska studenterna skedde via ett 

bekvämlighetsurval vid Högskolan i Gävle.  Det är svårt att argumentera för att de svenska 

studenterna kan representera ett typiskt beteende för svenska studenter och det är något som 

vi är medvetna om. Dock med anledning mot den budget och angivna tiden ansågs ett 

bekvämlighetsurval vara det bästa, eftersom det stod klart att kontakten med de kinesiska 

utbytesstudenterna skulle vara betydligt mer tidskrävande.   

 

I efterhand skulle en förstudie ha kunnat gynna arbetet och bidragit till ytterligare förfinings 

möjligheter inför enkätutformningen. Valet av att inte använda en förstudie motiverades av 

tidigare forskning och tidigare validitets och reliabilitets tester, men eftersom studien använt 

sig av en blandning av attribut, hämtat från olika studier kunde en förstudie analyserat 
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helheten. Vidare hade en triangulering kanske påverkat resultatet och gett uppsatsen en 

djupare förståelse för problemet eller använts som ett komplement till den kvantitativa 

metoden. 

 

Slutligen kan diskussioner hållas om en webbenkät skulle varit en bättre anpassad metod för 

att distribuera enkäterna till de kinesiska utbytesstudenterna på distans. En webbenkät hade 

kanske varit lättillgängligare och bortfallet hade kanske kunnat minskas, dock var valet 

grundat på enkätens smidiga layout, vilket kunde hållas vid den valda metoden.    
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4. Resultat och analys  

 

4.1 Korrelationsanalys för de kinesiska & svenska respondenterna 
 

Här redovisas de svenska studenternas resultat av korrelationsanalysen. Korrelationsanalysen 

visar ett signifikant resultat mellan förväntningar på personalens klädsel och hur de manliga 

och kvinnliga respondenterna ställde sig mot attributet. Korrelationsanalysen för attributet är 

,279** och enligt tabellen i avsnitt 3.10 visar det på en small correlation mellan att kvinnor 

svarat högt på attributet medan män svarat lågt. Korrelationsanalysen visar även att det finns 

ett signifikant resultat mellan förväntningar på att personalen ska vara tillgängliga när de 

behövs och hur de manliga och kvinnliga respondenterna ställde sig mot attributet. Enligt 

korrelationsanalysen kunde ett värde på ,360** utläsas och enligt tabellen som kan hittas i 

avsnitt 3.10 visat det på en medium correlation mellan att kvinnor svarat med ett högt värde 

och män med ett lågt. 

 

Här redovisas de kinesiska utbytesstudenternas resultat av korrelationsanalysen. 

Korrelationsanalysen visar ett signifikant resultat mellan förväntningarna på att restaurangen 

skulle utföra servicen så som den var utlovad och hur de manliga och kvinnliga 

respondenterna ställde sig mot attributet. Korrelationsanalysen för attributet är - ,272** 

utläsas och enligt tabellen i avsnitt 3.10 visar det på en small correlation mellan att kvinnor 

svarar med ett lågt värde och män med ett högt. Korrelationsanalysen visar även att det finns 

ett signifikant resultat mellan förväntningar på att personalen ska ha tillräcklig kunskap för att 

besvara eventuella frågor och hur de manliga och kvinnliga respondenterna ställde sig mot 

attributet. Enligt korrelationsanalysen kunde ett värde på - ,295** utläsas och enligt tabellen i 

avsnitt 3.10 visar det på en small correlation mellan att kvinnor svarar med ett lågt värde 

medan männen svarar med ett högt värde.    
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4.2 Faktoranalys 1 
 

4.2.1 KMO-värde 
 

KMO-värdets styrka analyserades enligt nedan givna tabell: 

 

Omkring 0.90 Utmärkt 

Omkring 0.80 Väldigt bra 

Omkring 0.70 Bra 

Omkring 0.60 Mediokert 

Omkring 0.50 Dåligt 

Under 0.50 Oacceptabelt 
Källa: KMO-index (Dziuban & Shirkey, 1974, s.360). 

 

Nedan kan du avläsa de svenska studenternas KMO-värde inringat i gul färg, enligt tabell: 

 

KMO-värde svenska studenter 

 

 
Eftersom KMO-värdet för de svenska studenternas svar var 0.734 anses data vara tillräckligt 

bra för att kunna analyseras för en faktoranalys.   

 

4.2.2 Total variance explained tabell för att analysera Kaiser´s criterion 
 

Som nämnts ovan bör Kaiser´s criterion vara över 1.0 eller mer. Tio faktorer för de svenska 

studenterna
12

 hade ett värde över 1.0 och passade därför vidare för processens nästa steg för 

en factor rotation analys.  

 

4.2.3 Factor rotation  
 

För att göra det lättare för läsaren är variablerna färgkodade enligt SERVQUAL-skalans 

dimensioner med nedanstående färger: 

 

                                                           
12

 Total variance explained tabellen finns som bilaga 
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1. Tangibles   

2. Reliability  

3. Responsiveness  

4. Assurance  

5. Empathy 

 

Här nedan kan rotated factor matrix avläsas för de svenska studenterna. Faktoranalysen 

summerade till tio faktorer. Olika färger valdes för att ringa in vilka variabler som drogs till 

varandra och under tabellen finner du en analys av varje faktor.   
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4.2.4 Analys av faktor 1 
 
Den första faktorn beskriver 22.227% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor 

består av är de som beskriver respondenternas upplevda servicekvalité inom dimensionerna; 

responsiveness (3 variabler), reliability (3 variabler) och empathy (1 variabel). 

 

Dessa tre variabler hade en positiv koppling till varandra: de anställda var tillgängliga vid 

behov, de anställda var alltid villiga att betjäna kunden och när en kund hade ett problem, 

gjorde restaurangen sitt yttersta för att lösa det. Det fanns även positiva kopplingar mellan att 

de ansåg att personalen utförde en snabb service, hade kundens intresse i fokus, servicen 

ansågs utföras så som den var lovad och med att tjänsten utfördes rätt fösta gången. Dessa 

samband anser vi är förklarliga eftersom teorin beskriver hur västerländska kunder är svåra att 

tillfredsställa och har höga krav på effektivitet, samt lägger fokus på resultatet (Zhang et al. 

2008, s. 221;.Mattila, 2000 s. 265).  
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4.2.5 Analys av faktor 2 
 

Den andra faktorn beskriver 11.815 % av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor 

består av är de som beskriver respondenternas förväntningar på servicekvalitén inom 

dimensionerna; tangibles (3 variabler) och reliability (1 variabel) samt en dimensionslös 

variabel. 

 

De respondenter som förväntade sig ett högt värde för priset av servicen förväntade sig även 

att maten skulle vara utsökt, att servicen skulle utföras så som den var lovad och förväntade 

sig även att atmosfären skulle vara bekväm samt att maten skulle vara visuellt lockande.  

Dessa samband kan avläsas i teorin, eftersom individer från västerländska länder med 

anknytning till individualismen har förväntningar på de fysiska delarna av servicen (Zhang et 

al., 2008, s. 221), så som det ovan nämnda; maten, presentationen och atmosfären, vilka har 

en anknytning till respondenternas förväntningar på värdet av servicen. Individer från 

västerländska länder har höga krav på servicenivån (Zhang et al., 2008, s. 221), vilket kan 

kopplas till att respondenterna hade förväntningar på värdet av servicen för priset, i samband 

med förväntningar på att servicen skulle utföras så som den var lovad.     

4.2.6 Analys av faktor 3 
 

Denna faktor beskriver 6.896% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor består 

av är de som beskriver respondenternas förväntningar på servicekvalitén inom dimensionerna; 

responsiveness (3 variabler) och reliability (2 variabler).  

 

Enligt resultatet i analysen särskiljer sig de äldre respondenterna från de yngre. De som hade 

förväntningar på personalens villighet att betjäna dem hade även förväntningar på 

tjänstegivarens förmåga att utföra servicen rätt första gången samt att personalen skulle finnas 

tillgängliga vid behov. Det fanns även kopplingar till förväntningar på tjänstegivaren att visa 

ett uppriktigt intresse av att lösa eventuella problem samt förväntningar på tjänstens 

effektivitet. Detta samband anser vi kunna förklaras enligt teorin då de från individualistiska 

kulturer anses värdesätta responsiveness högt  (Furrer et al., 2000, s.363-364, 359; Carrillat, 

Jaramillo & Mulki., 2009, s.106) eftersom individer från individualistiska kulturer värdesätter 
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tid och anser att effektivitet är viktigt (Agarwal et al., 2010, s. 22). De individer med låg 

maktdistans har även en koppling till att värdesätta responsiveness (Donthu & Yoo, 1998, s. 

184), vilket kan vara en förklaring till varför data visar det resultat som nämnts ovan. 

Dessutom finns kopplingar mellan låg maktdistans och reliability, då kunder från länder med 

låg maktdistans har en tendens att vara mindre toleranta för misslyckanden (Donthu & Yoo, 

1998, s. 184) och har förväntningar på att servicen ska utföras rätt första gången (Furrer et al, 

2000, s. 363-364).       

 
 

4.2.7 Analys av faktor 4 
 

Denna faktor beskriver 5.587% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor består 

av är de som beskriver respondenternas uppfattade servicekvalité inom dimensionerna; 

tangibles (2 variabler), Assurance (1 variabel) och en dimensionslös variabel.  

 

De respondenter som ansåg att maten var utsökt och var visuellt lockande ansåg även att de 

fått ett bra värde för priset. Dessutom fanns kopplingar som dock inte var lika starkt kopplade 

till uppfattningen att personalen hade kunskap nog att besvara deras frågor.  

 

Zhang et al., (2008, s.221) menar att individer från västerländska länder med anknytning till 

individualismen har en tendens att fokusera på de fysiska delarna av servicen, vilket skulle 

kunna beskriva varför värdet av tjänsten uppfattas som bra när maten var utsökt och visuellt 

lockande. Agarwal, Malhotra och Bolt (2010, s. 22) menar vidare att individer från 

individualistiska länder ser tangibles som höjdpunkten av prestationen. Dessutom fokuserar 

individer från västerländska länder på resultatet av servicen (Mattila, 2000 s.265), vilket också 

skulle kunna vara en anledning till studiens resultat.   

De svagare kopplingarna till den uppfattade servicekvalitén av personalens kunskap att kunna 

besvara frågor kan ha samband med teorin. Exempelvis nämner Furrer et al. (2000, s.363-364) 

att individer från individualistiska länder uppskattar variabler inom assurance mindre än 

individer från kollektivistiska länder. 
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4.2.8 Analys av faktor 5  
 

Denna faktor beskriver 5.462% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor består 

av är de som beskrev förväntningar och den uppfattade servicekvalitén inom dimensionerna; 

tangibles (3 variabler) och assurance (1 variabel). 

 

De respondenter som förväntade sig en attraktiv inredningsstil förväntade sig också att 

personalen skulle vara snyggt klädda. Resultatet ger även bilden av att när respondenterna 

uppfattade personalen som ordentliga var de även konsekvent trevliga. Enligt teorin menar 

Agarwal, Malhotra och Bolt (2010, s. 22) att individer från individualistiska länder ser 

tangibles som höjdpunkten av prestationen. Argumentationen kan därför svara till varför 

respondenterna hade förväntningar på inredningen och på personalens klädsel. Det är 

intressant att respondenterna kopplade uppfattningarna om personalens klädsel till deras 

förmåga att vara konsekvent artiga. Vilket är svårtolkat och frågan behöver kanske en mer 

inriktad studie.    

 

4.2.9 Analys av faktor 6 
 

Denna faktor beskriver 4.607 % av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor 

består av är de som beskriver respondenternas förväntningar på servicekvalitén inom 

dimensionerna; assurance (2 variabler), empathy (1 varibel) och responsiveness (1 variabel). 

 

De respondenter som förväntade sig att personalen skulle vara konsekvent artiga mot kunden, 

förväntade sig även att personalen skulle ha kunskapen som krävs för att kunna besvara 

eventuella frågor de hade. Resultatet visar även att dessa respondenter förväntade sig att 

personalen skulle visa ett genuint intresse för deras behov och därmed även ingjuta förtroende 

hos dem. Den variabel som styr beteendet i denna faktor är den som förklarar personalens 

genuina intresse för kundens bästa (empathy). Vi tolkar det som att respondenterna kanske 

anser att de nästföljande variablerna har en koppling till om personalen kommer ha ett genuint 

intresse för dem eller inte. Ozdemir och Hewett (2010, s. 42) menar att individualistiska 
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länder prioriterar empathy relativt lågt, vilket kan vara en förklaring till varför variansen i 

denna faktor endast kan förklara 4.607% av resultatet. Dock menar Donthu & Yoo(1998, 

s.181) att individer från individualistiska länder, vill att tjänstegivaren ska få kunderna att 

känna sig säkra med den service de levererar, vilket till viss del kan utläsas i resultatet. Då 

kunderna bland annat värdesätter att personalen ingjuter förtroende hos dem samt kan besvara 

deras frågor, så kommer de förmodligen även att kunna känna sig säkra med den service de 

får. 

 

4.2.10 Analys av faktor 7, 8 och 9 
 

Faktor sju beskriver 3.839% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor består 

av beskriver den uppfattade servicekvalitén inom dimensionerna; tangibles (2 variabler).  

Här kan vi utläsa att respondenterna som ansåg att atmosfären var bekväm även ansåg att 

inredningsstilen var attraktiv. Vilka även vi anser har en koppling till varandra. Denna 

positiva koppling är inte förvånande eftersom Namkung och Young, (2008, s.144) menar att 

dessa är starkt kopplade till varandra vid den fysiska delen av servicen.  

 

Faktor åtta beskriver 3.433% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor består 

av beskriver både förväntningar och den uppfattade servicekvalitén inom dimensionerna: 

empathy (2 variabler).  

 

I denna faktor finns en positiv koppling mellan respondenternas förväntningar på att 

personalen ska ge dem individuell uppmärksamhet och deras uppfattning om att få individuell 

uppmärksamhet. Alltså kan resultatet tolkas som att respondenterna i princip upplevde det de 

förväntade sig inom denna del av servicen.  

 

Faktor nio beskriver 3.229% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor består 

av beskriver både förväntningar och den uppfattade servicen inom dimensionerna: empathy (2 

variabel), assurance (1 variabel) och responsivensess (2 variabel).  
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 Denna faktor består i huvudsak av ”De anställda ingjuter förtroende hos kunden (P)” med 

små inslag av de andra variablerna med låga värden i tabellen. Dessa mindre värden 

innefattade följande variabler: uppfattningen av personalens sätt att ge dem individuell 

uppmärksamhet, förväntningarna på personalens förmåga att ingjuta förtroende hos kunden, 

hur de upplevde personalens sätt att vara konsekvent artiga mot dem och uppfattningen om 

hur personalen visade ett genuint intresse för kundens behov.  Zhang et al.,(2008, s. 221; 

Bianchi, 2001, s.6) menar att individer från västerländska länder värdesätter de fysiska 

aspekterna mer än kommunikationen. Argumentationen som Zhang håller kan vara en 

förklaring till de vaga sambanden mellan den huvudsakliga variabeln i denna faktor med de 

små inslagen av de andra variablerna.  

 

4.2.11 Analys av faktor 10 
 

Denna faktor beskriver 2.953% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor består 

av beskriver både förväntningar och den uppfattade servicen inom dimensionerna: 

responsiveness (1variabel), reliability (2variabel) och assurance (2 variabler).  

 

Tolkningen gick dock tillväga på detta sätt: Individer som inte ansåg att personalen var 

tillgängliga jämnt tyckte att de anställda hade bra kunskap att svara på frågor, hade 

förväntningar på den utlovade servicen och ansåg även att restaurangen gav bra service redan 

första gången. Denna faktor är svårtolkad på grund av cross-loading och inte helt enkel att 

hitta underliggande meningar till. Vi är medvetna om vagheten för resultatet av faktor 10, 

men vi har ändå valt att gå vidare med den i analysen. Furrer et al. (2000,s.363) menar att 

individer från individualistiska länder vill hålla avstånd mellan sig själv och tjänstegivaren. 

Vilket kan besvara frågan varför respondenterna ansåg att servicen var bra första gången, men 

att personalen inte var tillgängliga. Det kan även vara en förklaring till varför respondenterna 

ansåg att personalen kunde svara på deras frågor, fastän personalen inte var tillgängliga.  
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4.3 Klusteranalys 1 
 

Den första klusteranalysen visade att åldern störde resultatet och därför valdes ålder bort i den 

slutliga analysen. Nedan kan den slutliga tabellen för de svenska studenterna avläsas.  

 

 
 

Number of Cases in each Cluster 

 Cluster 1 5,000 

2 27,000 

3 35,000 

4 33,000 

Valid 100,000 

Missing ,000 
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Final Cluster Centers 

 

Cluster 

1 2 3 4 

The food is delicious (E) 5 6 6 6 

The food is delicious (P) 4 5 6 6 

The food presentation is visually attractive 

(E) 

4 5 5 6 

The food presentation is visually attractive 

(P) 

5 4 5 6 

The restaurant offered good value for the 

price (E) 

4 5 6 6 

The restaurant offered good value for the 

price (P) 

5 4 5 6 

The restaurant has attractive décor (E) 3 5 5 5 

The restaurant has attractive décor (P) 4 4 4 5 

The atmosphere is comfortable (E) 4 6 6 6 

The atmosphere is comfortable (P) 5 4 5 6 

Employees of the restaurant appear neat 

(E) 

3 5 5 5 

Employees of the restaurant appear neat 

(P) 

3 4 4 5 

The restaurant provides the service as they 

were promised (E) 

6 6 6 7 

The restaurant provides the service as they 

were promised (P) 

5 5 6 7 

The restaurant performs the service right 

the first time (E) 

4 6 6 6 

The restaurant performs the service right 

the first time (P) 

3 5 6 6 

When the customer has a problem, the 

restaurant will show a sincere interest in 

solving it (E) 

7 6 6 7 

When the customer has a problem, the 

restaurant will show a sincere interest in 

solving it (P) 

6 4 6 7 

Employees provide quick service (E) 6 5 6 6 

Employees provide quick service (P) 5 5 5 6 
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Employees are always willing to serve the 

customer (E) 

6 6 6 7 

Employees are always willing to serve the 

customer (P) 

5 5 6 7 

Employees are always available when 

needed (E) 

7 6 6 6 

Employees are always available when 

needed (P) 

5 4 5 6 

Employees instill confidence in the 

customer (E) 

6 6 5 6 

Employees instill confidence in the 

customer (P) 

6 4 5 6 

Employees will be consistently courteous 

with the customer (E) 

6 6 6 7 

Employees will be consistently courteous 

with the customer (P) 

4 5 6 7 

Employees will have the knowledge to 

answer the customers questions (E) 

6 6 6 6 

Employees will have the knowledge to 

answer the customers questions (P) 

4 5 5 7 

The provider seemes to have the customers 

best interest at heart (E) 

6 6 6 7 

The provider seemes to have the customers 

best interest at heart (P) 

6 4 5 7 

Employees give the customer individual 

attention (E) 

5 3 4 6 

Employees give the customer individual 

attention (P) 

6 5 4 6 

Male/Female 0 1 0 1 

 

4.3.1 Kluster 1. “Udda Olle” 
 

Olle representerar endast 5% av respondenterna och utgör därför en avvikelse från det 

vanligaste beteendet. Olle bryr sig inte om den fysiska delen av servicen som har kopplingar 

till personalen och inredningen. Han har inga större förväntningar på restaurangens 

inredningsstil eller att atmosfären ska vara bekväm. Han lägger inte heller stor vikt vid 

personalens klädsel eller om maten är visuellt lockande. Att servicen utförs rätt på en gång är 

inte heller viktigt, men han har höga förväntningar på att eventuella problem hanteras så bra 
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som möjligt. Däremot förväntar sig Olle utsökt mat, men har ännu större förväntningar på att 

restaurangen uppfyller det de utlovar, ger snabb service och kan besvara hans frågor. Han 

förväntar sig även att personalen ska vara tillgänglig och lägger stort fokus på mötet med 

personalen.  

 

4.3.2 Kluster 2. ”Kräsna Anna” 
 

Anna representerar 27% av respondenterna och utgör en stor grupp av de kvinnliga 

respondenterna. Endast två av attributen överträffades eller stämde överens med Annas 

förväntningar. Hon ansåg att personalen gav snabb service i likhet med hennes förväntningar. 

Hennes förväntningar överträffades vid personalens förmåga att ge henne individuell 

uppmärksamhet, dock ansåg Anna att individuell uppmärksamhet inte var viktigt. Hon har 

höga förväntningar inom många attribut. Bland annat att maten ska vara utsökt, att atmosfären 

ska vara bekväm, att restaurangen ger det den utlovar och att servicen utförs rätt första 

gången. Om det sker ett problem vill Anna även att restaurangen gör sitt yttersta för att lösa 

problemet och har allmänt sätt stora förväntningar på personalens beteende. 

4.3.3 Kluster 3. ”Vanliga Pelle” 
 

Pelle representerar 35% av respondenterna och utgör den övervägande och största delen av 

det manliga beteendet. Pelle står även för den största delen av resultatet totalt. Pelle har högre 

förväntningar än Olle, men nästan alla Pelles förväntningar uppfylldes eller överträffades. 

Framförallt de fysiska delarna av servicen uppfylldes inte: restaurangens inredningsstil, den 

bekväma atmosfären och förväntningarna på personalens klädsel. Utöver dem uppfylldes inte 

personalens förmåga att vara tillgängliga, personalens kunskaper och personalens förmåga att 

visa ett genuint intresse för hans behov. De fysiska delarna var dock inte det viktigaste utan 

Pelle lägger fokus på effektiviteten i servicen. 
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4.3.4 Kluster 4. ”Nöjda Britta” 
 

Britta representerar 33% av respondenterna och hon hade övervägande delen högre 

förväntningar inom samtliga attribut än Olle, Anna och Pelle. Dock uppfylldes eller 

överträffades alla hennes förväntningar inom samtliga attribut. De attribut som Britta 

förväntade sig mest av handlade bland annat om personalens effektivitet i hur de kunde utföra 

servicen som den var utlovad, göra sitt yttersta för att lösa problem och personalens 

tillgänglighet. Hon har även höga förväntningar på personalens beteende, kunskap och 

personalens förmåga att visa ett genuint intresse för hennes behov.        

 

4.4 Faktoranalys 2  
 

4.4.1 KMO-värde 
 

KMO-värdets styrka analyserades enligt nedan givna tabell: 

 

Omkring 0.90 Utmärkt 

Omkring 0.80 Väldigt bra 

Omkring 0.70 Bra 

Omkring 0.60 Mediokert 

Omkring 0.50 Dåligt 

Under 0.50 Oacceptabelt 
Källa: KMO-index (Dziuban & Shirkey, 1974, s.360). 

 

För att nå en accepterad nivå av KMO-värdet gjordes en ani-image analys för att avgöra vilka 

variabler som behövdes plockas bort. Totalt togs tio variabler bort från resultatet. 

Nedan kan du avläsa de kinesiska utbytesstudenternas KMO-värde inringat i röd färg, enligt 

tabell:  

 

KMO-värde kinesiska utbytesstudenter  
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4.4.2 Total variance explained tabell för att analysera Kaiser´s criterion 
 

Som nämnts tidigare bör Kaiser´s criterion vara över 1.0 eller mer. åtta faktorer för de 

kinesiska utbytesstudenterna
13

 hade ett värde över 1.0 och passade därför vidare för 

processens nästa steg för en factor rotation analys.  

 

4.4.3 Factor rotation  
 
För att göra det lättare för läsaren är variablerna färgkodade enligt SERVQUAL-skalans 

dimensioner med nedanstående färger: 

 

1. Tangibles   

2. Reliability  

3. Responsiveness  

4. Assurance  

5. Empathy 

 

Här nedan kan rotated factor matrix avläsas för de kinesiska utbytesstudenterna. 

Faktoranalysen summerade till åtta faktorer. Olika färger valdes för att ringa in vilka variabler 

som drogs till varandra och under tabellen finner du en analys av varje faktor.   

 

                                                           
13

 Total variance explained tabellen finns som bilaga  
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4.4.4 Analys av faktor 1 
 

Den första faktorn beskriver 20.655% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor 

består av är de som beskrev respondenternas förväntningar inom dimensionen tangibles (3 

variabler) och ålder. 

 

Variablerna hade en positiv koppling till varandra. De respondenter som hade förväntningar 

på restaurangens inredningsstil hade även förväntningar på atmosfären och att restaurangen 

skulle ha attraktivt lockande presentation av maten. Beteendet sammanlänkades vidare med 

respondenter vid den övre åldersgränsen. Furrer et al.(2000,s.363) menar att individer från 

kollektivistiska länder oftast tittar på hela organisationen vid deras utvärdering av 

servicekvalitén och inte endast på tjänstegivaren. Furrers påstående skulle kunna vara en 

förklaring till varför faktor ett gav den högsta variansen av de åtta faktorer som kan utläsas. 

En ytterligare förklaring skulle kunna avläsas genom Furrer et al. (2000,s.360) och Zhang et 

al. (2008, s.214) arbeten som påstår att individer från kollektivistiska länder har relativt låga 

förväntningar på servicekvalitén. Det skulle kunna vara förklaringen till varför de fysiska 

delarna av servicen korreleras istället för de mer komplexa delarna av servicen. Exempelvis 

säger vissa forskare att det är den immateriella naturen av service som gör den komplex 

(Frochot & Hughes, 2000, s. 157; Parasuraman, et al., 1988, s. 13; Kotler, et al., 2011, s. 284).  

 

4.4.5 Analys av faktor 2 
 

Den andra faktorn beskriver 12.486% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor 

består av är de som beskriver respondenternas förväntningar och den upplevda servicekvalitén 

inom dimensionerna, reliability (1 variabel) och responsiveness (3 variabler). 

 

Variablerna hade en positiv koppling till varandra. De respondenter som hade förväntningar 

på att personalen alltid skulle vara villiga att betjäna dem, hade även förväntningar på att 

personalen skulle vara tillgängliga och att servicen skulle ges, så som den var utlovad. Dessa 

respondenter upplevde även att personalen alltid var villiga att betjäna dem.  
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Faktor två är avvikande från den teori som uthämtats. Enligt Donthu & Yoo (1998, s.184) är 

individer från länder med hög maktdistans mer toleranta vid misslyckanden av en service från 

starka tjänstegivare och har allmänt mindre krav än individer från västerländska länder. 

Därför är det en aning förvånande att faktor två innehåller variabler som innebär 

förväntningar på personalen att prestera på en hög nivå. Den variabel som var mest oväntad 

var förväntningar på att servicen skulle ges, så som den var lovad. Dock påstår Mattila (2000 

s.265) att individer från asiatiska kulturer värdesätter mötet med tjänstegivaren, vilket skulle 

kunna vara en förklaring till varför dessa respondenter hade förväntningar på element som 

innefattade kontakt med tjänstegivaren.  

 

4.4.6 Analys av faktor 3 
 

Den tredje faktorn beskriver 9.399% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor 

består av är de som beskriver kundens förväntningar och den upplevda servicekvalitén inom 

dimensionerna, tangibles (1 variabel), reliability (2 variabler) och responsivensess  

(1 variabel). 

 

De respondenter som ansåg att servicen gavs så som den var utlovad, tyckte även att servicen 

utfördes rätt redan den första gången. De hade vidare inte några förväntningar på personalens 

klädsel och tyckte också att personalen var tillgängliga vid behov.  

 

Det intressanta i faktor tre är att de respondenter som uppfattade att servicen gavs så som den 

var utlovad och att servicen utfördes rätt första gången även tyckte att personalen var 

tillgängliga vid behov. Eftersom dessa variabler är kopplade till både reliability och 

responsiveness, vilka, enligt teorin är drag, typiska för individualistiska kulturer (Furrer et al., 

2000, s. 363-364, 359;Carrillat, Jaramillo & Mulki., 2009, s.106). Därför förväntades ett annat 

resultat, eftersom faktor tre har den tredje största variansen.     
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4.4.7 Analys av faktor 4 
 

Den fjärde faktorn beskriver 7.789% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor 

består av är de som beskriver kundens förväntningar och den upplevda servicekvalitén inom 

dimensionerna, tangibles (1 variabel) och assurance (2 varabler). 

 

De respondenter som hade förväntningar på att personalen skulle vara konsekvent artiga mot 

dem, upplevde också att personalen var konsekvent artiga och att personalen var snyggt 

klädda. Enligt teorin är assurance ett viktigt element för individer från kollektivistiska länder, 

då det handlar om personlig kontakt med tjänstegivaren (Furrer et al., 2000, s.363-364). 

Därför är det inte förvånande att respondenterna förväntade sig att personalen skulle vara 

konsekvent artiga mot dem. Hui och Au (2001, s.171) påstår att individer från asiatiska 

kulturer inte har lika höga förväntningar på servicen som individer från västerländska 

kulturer. Deras påstående skulle kunna vara en förklaring till varför det aktade assurance 

också uppfylldes.  

 

4.4.8 Analys av faktor 5 
 

Den femte faktorn beskriver 6.731% av variansen i resultatet. De variabler som drogs till 

varandra i denna faktor var de som beskrev kundens förväntningar inom dimensionerna, 

empathy (2 variabler) och reliability (1 variabel). 

 

De respondenter som förväntade sig individuell uppmärksamhet, förväntade sig även att 

personalen skulle göra sitt bästa om ett problem uppkom samt att personalen skulle visa ett 

genuint intresse för deras behov.  Enligt Agarwal et al. (2010, s. 24) har personer från 

kollektivistiska kulturer en tendens att vara mer känslosamma ut mot andra människor och 

vara mer benägna att emotionellt investera i relationer. Därför kan man förvänta sig att 

personer från kollektivistiska kulturer kommer ha en relation med tjänstegivaren (Bang, 

Raymond, Taylor & Moon, 2005, s. 317-318). Utifrån resonemanget ovan är det inte 

förvånande att två variabler från empathy håller ihop i samma faktor. Variabeln inom 

dimensionen reliability, visar att personalen ska göra sitt bästa för att lösa eventuella problem, 
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vilket skulle kunna ha en viss koppling till kollektivismen. Att variabeln indirekt kan ha ett 

samband med tillit och förtroende, vilket anses vara viktigt för individer från asiatiska länder.  

 

4.4.9 Analys av faktor 6 
 

Den sjätte faktorn beskriver 5.589% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor 

består av är de som beskriver kundens förväntningar och den upplevda servicekvalitén inom 

dimensionerna, assurance (2 variabler). 

 

De respondenter som förväntade sig att personalen skulle ingjuta förtroende hos dem, 

upplevde även att personalen ingöt förtroende hos dem. Enligt teorin är assurance ett viktigt 

element för individer från kollektivistiska länder, då det handlar om personlig kontakt med 

tjänstegivaren och ett socialt samspel (Furrer et al., 2000, s.363-364). Därför är det inte 

förvånande att respondenterna förväntade sig att personalen skulle ingjuta förtroende hos 

dem. Hui och Au (2001, s.171) påstår att individer från asiatiska kulturer inte har lika höga 

förväntningar på servicen som individer från västerländska kulturer. Deras påstående skulle 

kunna vara en förklaring till varför förväntningarna uppfylldes. 

 

4.4.10 Analys av faktor 7 
 

Den sjunde faktorn beskriver 5.507% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor 

består av är de som beskriver kundens förväntningar och den upplevda servicekvalitén inom 

dimensionerna, empathy (2 variabler) och responsiveness (1 variabel). 

 

De respondenter som upplevde att personalen gav dem individuell uppmärksamhet, upplevde 

även att personalen visade ett genuint intresse för deras behov. Dessa respondenter hade 

vidare låga förväntningar på snabb service. Individer från kollektivistiska kulturer har en 

tendens att värdesätta sociala interaktioner, uppbyggnaden av relationer med människor och 

institutioner mer än de från individualistiska kulturer (Ozdemir & Hewett, 2010, s. 42). Därför 

är det inte konstigt att två variabler från empathy finns med tillsammans. Vidare är snabb 

service något som är mer kopplat till individer som kommer från individualistiska kulturer än 
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de från kulturer som har ett kollektivistiskt synsätt (Furrer et al., 2000, s.363-364, 359; 

Carrillat, Jaramillo & Mulki., 2009, s.106). Agarwal, Malhotra & Bolton (2010, s. 22) menar 

även att de som kommer från kulturer med individualistiskt synsätt strävar efter mer 

effektivitet och efter att uppfylla sina mål, samt ser tiden som en resurs att ta tillvara på. 

Därför är det inte förvånande att respondenterna inte hade förväntningar på snabb service, 

eftersom det är ett typiskt individualistiskt drag. 

 

4.4.11 Analys av faktor 8 
 

Den åttonde faktorn beskriver 4.029% av variansen i resultatet. De variabler som denna faktor 

består av är de som beskriver kundens förväntningar och den upplevda servicekvalitén inom 

dimensionen assurance (2 variabler).  

 

De respondenter som hade förväntningar på personalens kunskaper, upplevde även att 

personalen hade den kunskap som krävdes för att besvara deras frågor. Som i faktor fyra och 

sex, visar faktor åtta samma mönster, då assurance, även här visats vara ett viktigt element för 

individer från kollektivistiska länder, då det handlar om personlig kontakt med tjänstegivaren 

och tillit samt förtroende (Furrer et al., 2000, s.363-364). Därför är det inte förvånande att 

respondenterna förväntade sig att personalen skulle ha den kunskap som behövdes för att 

besvara deras frågor. Hui och Au (2001, s.171) påstår att individer från asiatiska kulturer inte 

har lika höga förväntningar på servicen som individer från västerländska kulturer. Deras 

påstående skulle kunna vara en förklaring till varför det assurance också uppfylldes. Dock är 

det oväntat att variablerna i assurance inte korrelerade starkare tillsammans, utan hamnade i 

en faktor med den lägsta variansen.   

 

4.5 Klusteranalys 2 
 

Ålder valdes också bort i klusteranalysen för de kinesiska utbytesstudenterna. Nedan kan 

klusteranalysen för de kinesiska utbytesstudenterna avläsas. 
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Number of Cases in each 

Cluster 

Cluster 1 13,000 

2 27,000 

3 42,000 

4 10,000 

Valid 92,000 

Missing 1,000 

  

 

 

 

Final Cluster Centers 

 

Cluster 

1 2 3 4 

The food is delicious (E) 6 7 6 4 

The food is delicious (P) 7 5 6 6 

The food presentation is visually attractive (E) 6 5 6 2 

The food presentation is visually attractive (P) 5 5 6 4 

The restaurant offered good value for the 

price (E) 
5 6 6 3 

The restaurant offered good value for the 

price (P) 
6 5 6 6 

The restaurant has attractive décor (E) 4 4 5 3 

The restaurant has attractive décor (P) 3 4 5 4 

The atmosphere is comfortable (E) 6 5 6 4 

The atmosphere is comfortable (P) 5 6 6 7 

Employees of the restaurant appear neat (E) 6 5 6 5 

Employees of the restaurant appear neat (P) 6 5 6 5 

The restaurant provides the service as they 

were promised (E) 
6 6 6 6 

The restaurant provides the service as they 

were promised (P) 
5 6 6 6 

The restaurant performs the service right the 

first time (E) 
5 5 5 5 

The restaurant performs the service right the 

first time (P) 
5 5 6 6 
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When the customer has a problem, the 

restaurant will show a sincere interest in 

solving it (E) 

6 6 6 6 

When the customer has a problem, the 

restaurant will show a sincere interest in 

solving it (P) 

5 6 6 6 

Employees provide quick service (E) 6 5 5 5 

Employees provide quick service (P) 6 5 6 6 

Employees are always willing to serve the 

customer (E) 
6 5 6 6 

Employees are always willing to serve the 

customer (P) 
5 5 6 6 

Employees are always available when 

needed (E) 
6 5 6 5 

Employees are always available when 

needed (P) 
5 4 5 6 

Employees instill confidence in the customer 

(E) 
6 6 7 6 

Employees instill confidence in the customer 

(P) 
4 6 6 5 

Employees will be consistently courteous with 

the customer (E) 
6 6 7 6 

Employees will be consistently courteous with 

the customer (P) 
6 5 6 7 

Employees will have the knowledge to 

answer the customers questions (E) 
6 5 6 6 

Employees will have the knowledge to 

answer the customers questions (P) 
5 4 6 5 

The provider seemes to have the customers 

best interest at heart (E) 
6 5 6 7 

The provider seemes to have the customers 

best interest at heart (P) 
4 5 6 6 

Employees give the customer individual 

attention (E) 
4 4 5 6 

Employees give the customer individual 

attention (P) 
2 5 5 5 

Male/Female 0 1 1 0 
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4.5.1 Kluster 1. Kräsna Göran 
 

Göran representerar 13% av de kinesiska respondenterna och utgör en mindre del av den 

kinesiska gruppen. Görans förväntningar uppfylldes eller överträffades endast vid sex 

tillfällen. Göran har inte så höga förväntningar på att personalen ska ge honom individuell 

uppmärksamhet eller på restaurangens inredningsstil. Dock var Göran inte nöjd med 

personalens insatts att ge honom individuell uppmärksamhet och han var inte nöjd med 

restaurangens inredningsstil. Endast Görans förväntningar på matens smak överträffades. 

Göran var mest missnöjd över personalens förmåga att ingjuta förtroende hos honom, 

personalens förmåga att visa sitt genuina intresse för honom och, som nämnts tidigare, 

personalens förmåga att ge honom individuell uppmärksamhet.  

 

4.5.2 Kluster 2. Positiva Saga 
 

Saga representerar 27% av de kinesiska respondenterna och står för den näst största delen av 

den kinesiska gruppen. Sagas förväntningar överträffades eller uppfylldes vid 12 av 17 

variabler. Saga uppskattade atmosfären i restaurangen mest. Hon tyckte vidare inte om 

resultatet av matens smak, men ansåg att restaurangen gav henne det som utlovats och ansåg 

även att servicen hade utförts rätt redan den första gången. Saga ansåg inte att personalen var 

tillräckligt tillgängliga och inte heller att de kunde besvara hennes frågor med den kunskap de 

besatt. Däremot ansåg Saga att personalen visade sin bästa sida vid eventuella problem. 

Utöver de ovan nämnda variablerna var Saga glad och nöjd. 

 

4.5.3 Kluster 3. Vanliga Stina 
 

Stina representerar 42% av de kinesiska respondenterna och står för det vanligaste beteendet. 

Nästan alla Stinas förväntningar uppfylldes eller överträffades. Endast tre av 17 variabler 

överträffades inte. Hon ansåg inte att hennes förväntningar möttes av restaurangen vid hennes 

bedömning av personalens förmåga att visa sig tillgängliga vid behov, personalens förmåga 

att ingjuta förtroende hos henne och personalens förmåga att vara konsekvent artiga mot 

henne. I övrigt hade hon högst förväntningar på personalens förmåga att ingjuta förtroende 

hos henne och personalens förmåga att vara konsekvent artig mot henne.  
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4.5.4 Kluster 4. Udda Kalle 
 

Kalle representerar 10% av de kinesiska respondenterna och står för det beteende som visas 

minst i den kinesiska gruppen. Kalles förväntningar inom dimensionen tangibles är låga och 

hans förväntningar inom fem av dessa variabler överträffade hans förväntningar. Den sjätte 

variabeln inom tangibles överträffades inte, men uppfylldes. Kalle ansåg att endast tre 

variabler inte kunde motsvara hans förväntningar, dessa var: personalens förmåga att ingjuta 

förtroende hos kunden, personalens kunskap för att besvara frågor och personalens förmåga 

att visa ett genuint intresse för honom. Kalle hade låga förväntningar på värdet från 

restaurangen gentemot priset och hans förväntningar överträffades betydligt.  

 
 

4.6 Sammanfattning 
 

Faktoranalyserna gav intressanta resultat och stämde till viss del överens med de 

förväntningar som teorin förutsåg. De data som uthämtades från de svenska respondenterna i 

faktoranalysen, förväntades det resultat som kunde utläsas från faktor 1, 2, 3 och 4. Faktor 3 

förväntades dock vara viktigare än utfallet. Faktor 5 visade på ett svårtolkat resultat och i 

faktor 6 förväntades inte responsiveness vara så långt ner. Faktor 7 och 8 var svårtolkade och 

kunde inte riktigt ställas mot teorin på önskat sätt. I faktor 9 förväntades inte 2 variabler från 

responsiveness vara så lågt värderat, de förväntades värderas högre. Faktor 10 var vidare svår 

för tolkning.  

 

De data som uthämtades från de kinesiska respondenterna i faktoranalysen, förväntades det 

resultat som kunde utläsas från faktor 1, 4, 5, 6, 7 och 8. Dock förväntades faktor 4, 5, 6, 8 

och framförallt faktor 7 ha en högre varians och därmed värderats högre. Resultaten från 

faktor 2 och 3 förväntades inte eftersom teorin föreslår att det ska spegla ett typiskt 

individualistiskt beteende.  

 

Om man ställer de två vanligaste beteendena mot varandra från varsin grupp är det intressant 

att båda dessa grupper ska representera relativt nöjda kunder inom varje grupp. ”Vanliga 

Pelle” representerar de svenska respondenterna och ”Vanliga Stina” representerar de 

kinesiska utbytesstudenterna. Pelle lägger mer vikt vid effektivitet än vad Stina gör, medan 
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Stina fokuserar mest på mötet mellan sig och tjänstegivaren. Därmed stämmer dessa 

beteenden in på teorin som beskriver att de individer från individualistiska kulturer värderar 

effektivitet och de individer som kommer från kollektivistiska kulturer anses värdera mötet 

med människor och deras förmåga att utstråla artighet mot dem. Dessutom var Stina väldigt 

nöjd med servicen, eftersom nästan alla hennes förväntningar uppfylldes och Pelle var också i 

stort sätt nöjd med servicen, dock var Stina en aning nöjdare än Pelle. Däremot har både Pelle 

och Stina liknande grad på förväntningarna som ställs på de olika attributen vilket medför ett 

liknande beteende för de två grupperna.  

 

Vidare är ”Nöjda Britta” och ”Positiva Saga” de två grupper som representerar det näst 

vanligaste beteendet för klustren. En intressant aspekt är att dessa två beteenden beskriver de 

mest nöjda kunderna inom varje respondentgrupp. Britta hade de högsta förväntningarna inom 

den svenska gruppen, men var också den som var mest nöjd med servicen, endast ett attribut 

uppfylldes inte. Saga upplevde inte att servicen uppfyllde hennes förväntningar lika bra som 

Britta, men Britta hade i det stora hela högre förväntningar än Saga. Britta värderade 

exempelvis att personalen skulle ge henne individuell uppmärksamhet högre då hon gav 

attributet en 6, medan Saga gav attributet en 4. Analysen av Britta och Saga har till viss del 

kopplingar till teorin eftersom individer från individualistiska kulturer bör ha högre 

förväntningar än individer från kollektivistiska kulturer. Dock är det intressant att Nöjda 

Brittas förväntningar uppfylldes bättre än Sagas. Dock har Britta högre förväntningar i nästan 

samtliga attribut i jämförelse med Saga. 

 

”Kräsna Anna” och ”Kräsna Göran” utgör det näst minsta klustret för deras 

respondentgrupper och representerat även de kluster som var mest kräsna. En intressant 

aspekt i denna framställning är att Anna står för 27% av de svenska respondenterna och Göran 

för 13% av de kinesiska respondenterna. Vilket inte är så förvånande eftersom teorin föreslår 

att individer från västerländska kulturer med bland annat individualistiska drag är mer kräsna 

än personer från kulturer med kollektivistiska drag. Exempelvis uppfylldes eller överträffades 

Görans förväntningar vid 6 tillfällen, medan Anna endast ansåg att hennes förväntningar 

uppfylldes eller överträffades vid 2 tillfällen. Detta styrker diskussionen ovan ytterligare om 
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att västerländska kulturer är mer kräsna. Däremot har Anna och Göran nästan lika höga 

förväntningar på vad de olika attributen ska uppfylla. 

 

De kluster som bestod av de mest ovanliga beteendena för de två respondentgrupperna var 

”Udda Olle” och ”Udda Kalle”. Olle hade låga förväntningar på de fysiska delarna av 

servicen men hade höga förväntningar på bland annat snabb service och mötet med 

personalen. Kalle var övervägande mer nöjd med servicen, men hade ungefärliga lika låga 

förväntningar på de fysiska delarna av servicen som Olle. Däremot hade Kalle högre 

förväntningar på de attribut inom responsiveness och empathy än Olle, vilket kan ha sina 

rötter i teorin som beskriver hur responsiveness och empathy bör värderas högre av personer 

från kollektivistiska kulturer.    
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5. Slutsats 
 

5.1 Studiens bidrag 
 

Studiens syfte har varit att analysera skillnader i hur servicekvalitén inom servicenäringen i 

Sverige uppfattas av svenska studenter och kinesiska utbytesstudenter. Studien visar att det 

finns skillnader mellan de svenska studenterna och de kinesiska utbytesstudenterna. Studien 

visar skillnader i förväntningar och hur de uppfattar och utvärderas servicekvalitén inom 

servicenäringen i Sverige. De mest framträdande skillnaderna kan utläsas genom 

klusteranalyserna. De svenska studenterna är mer kräsna än de kinesiska utbytesstudenterna 

och de två kulturella grupperna värdesätter olika dimensioner olika. Vidare har studien 

bidragit med intressanta resultat som både stärker och ifrågasätter den teoretiska 

referensramen.  

 

Resultatet visade även ett samband mellan kön och vissa beteenden. Eftersom studien inriktat 

sig på kultur och inte kön är det svårt att uttala sig om korrelationsanalysens resultat. De 

svenska studenterna visar dock ett mönster vid attributen, förväntningar på personalens 

klädsel och förväntningar på att personalen ska vara tillgängliga. De kinesiska 

utbytesstudenterna visar ett annat mönster, då kön tycks ha en korrelation vid förväntningar 

på att restaurangen ska utföra servicen så som den var utlovad och förväntningar på att 

personalen ska ha tillräcklig kunskap för att besvara eventuella frågor. 

 

Nedan följer en djupare diskussion om studiens bidrag till teoretiker och praktiker.  
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5.1.1 Teoretiskt bidrag 
 

Den teoretiska referensramen föreslår typiska drag för kollektivistiska, individualistiska, 

västerländska länder, asiatiska kulturer och kulturer med maktdistans och 

osäkerhetsundvikande, vilka har beskrivits i avsnitt 2.3 - 2.4. Dessa påståenden har till viss 

del ytliga samband med de resultat som deducerats från studiens data. Faktor 2 och 3 för de 

kinesiska utbytesstudenterna visar exempelvis, enligt teorin på typiska västerländska och 

individualistiska drag (Furrer et al., 2000, s. 363-364, 359; Carrillat, Jaramillo & Mulki., 

2009, s.106). Resultatet är intressant eftersom teorin föreslår något annat. En möjlig orsak till 

dessa tendenser skulle kunna vara världens utveckling och globalisering som möjligtvis 

bidragit med spridda kulturer och seder. Det är följande endast en teori från författarna, men 

som är intressant. Även Woodruff, (1997, s. 139), nämner globaliseringens roll i dagens 

samhälle. Dock tenderar faktoranalysen att ge visst stöd åt tidigare forskning, eftersom 

faktorer kan relateras till tidigare teori. Exempelvis syns tendenser i att de svenska 

studenterna inte värdesätter empathy och assurance lika högt som de övriga dimensionerna i 

största allmänhet.  

 

Överlag visade klusteranalysen att de svenska studenterna var mer kräsna än de kinesiska 

utbytesstudenterna, vilket ligger i linje med Furrer et al. (2000, s.363) och Riddle (1992) 

genom Kong & Jogaratman (2007, s.278) studier och teorier, som föreslår att personer från 

västerländska och individualistiska kulturer tenderar att ha högre förväntningar och vara mer 

kräsna på servicen än personer från kollektivistiska kulturer och asiatiska kulturer. Kluster 2 

för de kinesiska utbytesstudenterna och 4 för de svenska studenterna som ger en tydlig bild av 

att de svenska studenterna har högre förväntningar än de kinesiska. Dock visar 

klusteranalysen på en helhetsbild att de båda grupperna har relativt lika höga förväntningar på 

servicen. Vilket inte ligger i linje med teorin och utgör ett intressant resultat. Vidare visar 

klusteranalysen att effektiviteten i servicen är viktigare för de svenska studenterna än de 

kinesiska utbytesstudenterna, vilket även Zhang et al.,(2008, s. 221) och Bianchi (2001, s.6) 

säger i sina studier där de menar att effektiviteten är viktigare för individer från 

individualistiska länder.  
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Studiens resultat visar dock på att ytterligare forskning behövs inom ämnesområdet eftersom 

mer styrka behövs för att kunna påpeka exakta skillnader och bakomliggande faktorer till 

varför vissa beteenden sker.  

 

5.1.2 Praktiskt bidrag 
 

Övervägande delen av de svenska studenterna och kinesiska utbytesstudenterna var nöjda med 

den service de upplevde. Dock fanns luckor i servicekvalitén som bör beaktas av praktiker 

inom servicenäringsområdet. Det kluster som representerade den mest missnöjda kunden för 

de svenska studenterna var ”Kräsna Anna”, som representerade hela 27% av de svenska 

respondenterna. Hennes förväntningar stämde överens i endast ett attribut under dimensionen 

responsiveness och överträffades i endast ett attribut under dimensionen empathy. Därför bör 

praktiker inom servicenäringsområdet fokusera på att förbättra servicekvalitén inom, 

framförallt de attributen inom dimensionerna tangibles, assurance och reliability, men de 

övriga två dimensionerna bör också beaktas.  

 

Det kluster som representerade den mest missnöjda kunden för de kinesiska 

utbytesstudenterna var ”Kräsna Göran”, som representerade endast 13% av de kinesiska 

utbytesstudenterna. Endast ett attribut inom dimensionen tangibles överträffade hans 

förväntningar och ett annat attribut inom samma dimension överensstämde med hans 

förväntningar. Värdet för priset överträffade hans förväntningar och ett attribut inom 

dimensionen responsiveness, reliability och ett attribut inom dimensionen assurance, 

överensstämde med hans förväntningar. Därför bör praktiker även ta hänsyn till hur de 

kinesiska utbytesstudenterna upplever servicekvalitén inom servicenäringen, då brister kan 

avläsas från resultatet. De kinesiska utbytesstudenter som utgjorde klustret var mest missnöjd 

över personalens förmåga att ingjuta förtroende hos honom, personalens förmåga att visa sitt 

genuina intresse för honom och, som nämnts tidigare, personalens förmåga att ge honom 

individuell uppmärksamhet. Därför bör dessa aspekter beaktas lite extra.  
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5.2 Studiens begränsningar 
 

Studiens resultat får utläsas med en viss reservation eftersom studiens generaliserbarhet kan 

ifrågasättas och har tidigare diskuterats i kapitel 3.8 och 3.11. Dessutom har studien inte 

fokuserat på att hitta varför de kinesiska utbytesstudenterna och de svenska studenterna 

reagerat så som de gjort på servicen, utan lagt vikt vid analysen av de generella mönster som 

kan hittas utifrån resultaten. 

 

Eftersom studien använt sig av en kvantitativ metod speglas detta även i resultatet och därför 

blir resultatet ytligt och de bakomliggande faktorerna till varför de två grupperna reagerat 

olika har inte framkommit i studien. Till största delen beror det på tidsbegränsningarna och en 

kvalitativ studie hade kanske kunnat gå mer in på djupet.   

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning  
 

Förslag till fortsatta studier skulle kunna vara att undersöka hur ålder påverkar synen på 

servicekvalitet. I vår klusteranalys kunde vi se att en grupp med äldre respondenter svarade 

olika än de andra grupperna och utgjorde ett eget ”beteende”. Eftersom vårt syfte inte 

fokuserar på ålder utan andra faktorer så var det inte relevant i vår studie, dock skulle det vara 

intressant att göra en sådan studie där man tar hänsyn till åldern. Ytterligare en aspekt som 

fortsatt forskning skulle kunna utveckla är hur kön påverkar synen på servicekvalitet. 

 

Ett annat intressant tillvägagångssätt skulle kunna vara att rikta in sig på asiatiska restauranger 

i Sverige och undersöka de två grupperna som studien använt sig av. Vi anser även att 

SERVQUALS rankingskala skulle kunna ligga till grund för ytterligare studier för att få en 

insikt i hur respondenter rangordnar SERVQUAL-dimensionerna olika. Det skulle i övrigt 

vara intressant med en replikering av studien för att få ytterligare information och förståelse.  
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,798 ,001 ,793 ,177 ,478 ,001 ,414 ,000 ,069 
 

,167 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

of the 

restaurant 

appear neat 

(E) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,037 ,222
*
 ,260

**
 ,074 ,086 ,121 ,504

**
 ,180 ,256

*
 ,139 1 

Sig. (2-

tailed) 

,715 ,027 ,009 ,465 ,394 ,232 ,000 ,073 ,010 ,167 
 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

of the 

restaurant 

appear neat 

(P) 

Pearso

n 

Correl

ation 

-,011 ,381
**
 ,130 ,277

**
 ,112 ,204

*
 ,308

**
 ,449

**
 ,104 ,443

**
 ,424

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,913 ,000 ,197 ,005 ,267 ,042 ,002 ,000 ,301 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

The 

restaurant 

provides the 

service as 

they were 

promised 

(E) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,435
**
 ,124 ,352

**
 ,145 ,435

**
 ,209

*
 ,300

**
 ,158 ,338

**
 ,168 ,158 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,219 ,000 ,149 ,000 ,037 ,002 ,116 ,001 ,095 ,117 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

The 

restaurant 

provides the 

service as 

they were 

promised 

(P) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,110 ,436
**
 ,184 ,321

**
 ,042 ,546

**
 -,114 ,170 -,038 ,321

**
 ,012 

Sig. (2-

tailed) 

,275 ,000 ,066 ,001 ,675 ,000 ,260 ,092 ,711 ,001 ,905 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

The 

restaurant 

performs the 

service right 

Pearso

n 

Correl

ation 

,101 ,163 ,153 ,176 ,104 ,171 ,247
*
 ,275

**
 ,193 ,068 ,326

**
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the first time 

(E) 

Sig. (2-

tailed) 

,315 ,104 ,127 ,079 ,303 ,089 ,013 ,006 ,055 ,502 ,001 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

The 

restaurant 

performs the 

service right 

the first time 

(P) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,033 ,353
**
 ,008 ,305

**
 ,115 ,341

**
 ,054 ,163 ,034 ,160 ,079 

Sig. (2-

tailed) 

,744 ,000 ,939 ,002 ,254 ,001 ,593 ,105 ,739 ,113 ,435 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

When the 

customer 

has a 

problem, the 

restaurant 

will show a 

sincere 

interest in 

solving it (E) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,274
**
 ,043 ,325

**
 ,192 ,379

**
 ,218

*
 ,251

*
 ,166 ,214

*
 ,101 ,055 

Sig. (2-

tailed) 

,006 ,673 ,001 ,056 ,000 ,029 ,012 ,099 ,033 ,317 ,587 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

When the 

customer 

has a 

problem, the 

restaurant 

will show a 

sincere 

interest in 

solving it (P) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,024 ,179 ,143 ,254
*
 ,233

*
 ,390

**
 -,079 ,110 ,036 ,269

**
 ,025 

Sig. (2-

tailed) 

,812 ,076 ,156 ,011 ,020 ,000 ,435 ,276 ,722 ,007 ,802 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

provide 

quick 

service (E) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,055 ,022 ,064 ,205
*
 ,151 ,008 ,053 ,025 -,019 -,036 ,142 

Sig. (2-

tailed) 

,586 ,827 ,530 ,041 ,133 ,933 ,599 ,804 ,854 ,724 ,158 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

provide 

quick 

service (P) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,012 ,151 ,115 ,031 ,012 ,187 ,005 ,153 ,034 ,137 ,149 
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Sig. (2-

tailed) 

,910 ,135 ,254 ,756 ,908 ,062 ,964 ,129 ,735 ,175 ,140 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

are allways 

willing to 

serve the 

customer 

(E) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,192 -,102 ,323
**
 ,067 ,087 -,030 ,280

**
 ,215

*
 ,271

**
 ,046 ,226

*
 

Sig. (2-

tailed) 

,055 ,312 ,001 ,509 ,390 ,764 ,005 ,031 ,006 ,651 ,024 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

are allways 

willing to 

serve the 

customer 

(P) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,123 ,329
**
 ,220

*
 ,195 ,170 ,272

**
 ,083 ,235

*
 ,049 ,249

*
 ,178 

Sig. (2-

tailed) 

,224 ,001 ,028 ,052 ,090 ,006 ,414 ,018 ,628 ,012 ,077 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

are always 

available 

when 

needed (E) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,055 -,183 ,181 -,045 ,085 -,183 ,123 ,109 ,173 -,008 ,027 

Sig. (2-

tailed) 

,586 ,068 ,072 ,658 ,403 ,069 ,223 ,281 ,086 ,936 ,787 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

are always 

available 

when 

needed (P) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,005 ,072 ,055 ,204
*
 ,016 ,109 -,068 ,160 -,003 ,188 -,132 

Sig. (2-

tailed) 

,958 ,478 ,590 ,041 ,875 ,280 ,500 ,111 ,973 ,061 ,192 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

instill 

confidence 

in the 

customer 

(E) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,272
**
 -,072 ,364

**
 ,101 ,191 ,049 ,192 ,046 ,321

**
 -,048 -,038 

Sig. (2-

tailed) 

,006 ,475 ,000 ,319 ,057 ,630 ,055 ,648 ,001 ,634 ,707 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Employees 

instill 

confidence 

in the 

customer 

(P) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,161 ,243
*
 ,188 ,390

**
 ,119 ,276

**
 ,094 ,271

**
 ,189 ,354

**
 -,025 

Sig. (2-

tailed) 

,110 ,015 ,061 ,000 ,239 ,006 ,350 ,006 ,059 ,000 ,802 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

will be 

consistently 

courteous 

with the 

customer 

(E) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,215
*
 -,058 ,313

**
 ,087 ,151 ,092 ,413

**
 ,039 ,385

**
 -,052 ,191 

Sig. (2-

tailed) 

,032 ,563 ,002 ,392 ,134 ,364 ,000 ,697 ,000 ,611 ,056 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

will be 

consistently 

courteous 

with the 

customer 

(P) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,034 ,378
**
 ,118 ,248

*
 ,147 ,273

**
 ,315

**
 ,280

**
 ,127 ,261

**
 ,303

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,734 ,000 ,244 ,013 ,145 ,006 ,001 ,005 ,208 ,009 ,002 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

will have the 

knowledge 

to answer 

the 

customers 

questions 

(E) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,220
*
 ,171 ,120 ,155 ,155 ,209

*
 ,120 ,047 ,231

*
 ,163 ,063 

Sig. (2-

tailed) 

,028 ,088 ,235 ,124 ,123 ,037 ,234 ,643 ,021 ,105 ,532 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

will have the 

knowledge 

to answer 

the 

customers 

questions 

(P) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,159 ,426
**
 ,241

*
 ,322

**
 ,233

*
 ,292

**
 ,181 ,248

*
 ,245

*
 ,343

**
 ,127 

Sig. (2-

tailed) 

,115 ,000 ,016 ,001 ,019 ,003 ,071 ,013 ,014 ,000 ,207 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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The provider 

seemes to 

have the 

customers 

best interest 

at heart (E) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,116 -,108 ,381
**
 ,036 ,101 ,194 ,348

**
 ,006 ,353

**
 -,026 ,204

*
 

Sig. (2-

tailed) 

,251 ,287 ,000 ,719 ,319 ,054 ,000 ,952 ,000 ,797 ,042 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

The provider 

seemes to 

have the 

customers 

best interest 

at heart (P) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,030 ,263
**
 ,346

**
 ,313

**
 ,162 ,322

**
 ,176 ,314

**
 ,177 ,379

**
 ,060 

Sig. (2-

tailed) 

,770 ,008 ,000 ,002 ,108 ,001 ,080 ,001 ,079 ,000 ,550 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

give the 

customer 

individual 

attention (P) 

Pearso

n 

Correl

ation 

,019 ,238
*
 ,173 ,327

**
 ,116 ,195 ,173 ,293

**
 ,082 ,225

*
 ,076 

Sig. (2-

tailed) 

,854 ,017 ,085 ,001 ,250 ,052 ,086 ,003 ,420 ,025 ,455 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Male/Femal

e 

Pearso

n 

Correl

ation 

-,042 ,032 ,197
*
 -,068 ,125 ,003 ,177 ,114 ,048 -,035 ,279

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,678 ,754 ,049 ,500 ,217 ,980 ,078 ,258 ,636 ,729 ,005 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Age Pearso

n 

Correl

ation 

-,017 -,069 ,116 ,116 -,014 ,102 ,012 -,003 ,058 -,087 -,027 

Sig. (2-

tailed) 

,869 ,496 ,250 ,250 ,887 ,312 ,908 ,977 ,568 ,387 ,788 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Employees 

give the 

customer 

individual 

Pearso

n 

Correl

ation 

,025 -,107 ,285
**
 ,098 ,132 -,057 ,179 ,198

*
 ,173 ,034 ,018 
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attention (E) Sig. (2-

tailed) 

,807 ,288 ,004 ,330 ,191 ,571 ,075 ,049 ,086 ,739 ,859 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Bilaga 2. Kinesiska utbutesstudenter 

Correlations 

 

The 

food 

is 

delic

ious 

(E) 

The 

food 

is 

delic

ious 

(P) 

The 

food 

pres

enta

tion 

is 

visu

ally 

attra

ctive 

(E) 

The 

food 

pres

enta

tion 

is 

visu

ally 

attra

ctive 

(P) 

The 

rest

aura

nt 

offer

ed 

goo

d 

valu

e for 

the 

price 

(E 

The 

rest

aura

nt 

offer

ed 

goo

d 

valu

e for 

the 

price 

(P) 

The 

rest

aura

nt 

has 

attra

ctive 

déco

r (E) 

The 

rest

aura

nt 

has 

attra

ctive 

déco

r (P) 

The 

atm

osph

ere 

is 

comf

orta

ble 

(E) 

The 

atm

osph

ere 

is 

comf

orta

ble 

(P) 

Emp

loye

es of 

the 

rest

aura

nt 

app

ear 

neat 

(E) 

Emp

loye

es of 

the 

rest

aura

nt 

app

ear 

neat 

(P) 

The 

rest

aura

nt 

provi

des 

the 

servi

ce 

as 

they 

were 

pro

mise

d (E) 

The 

rest

aura

nt 

provi

des 

the 

servi

ce 

as 

they 

were 

pro

mise

d (P) 

The 

rest

aura

nt 

perf

orm

s the 

servi

ce 

right 

the 

first 

time 

(E) 

The 

rest

aura

nt 

perf

orm

s 

the 

servi

ce 

right 

the 

first 

time 

(P) 

The food 

is 

delicious 

(E) 

Pears

on 

Correl

ation 

1 
-

,091 

,327

**
 

,289

**
 

,542

**
 

-

,166 

,216

*
 

-

,091 

,263

*
 

-

,084 

-

,140 
,010 

-

,042 
,020 

-

,030 
,076 

Sig. 

(2-

tailed) 

 ,387 ,001 ,005 ,000 ,114 ,038 ,389 ,011 ,425 ,182 ,924 ,689 ,849 ,778 ,472 

N 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

The food 

is 

delicious 

(P) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,091 
1 ,186 ,140 ,009 

,420

**
 

,065 
-

,139 

-

,009 

-

,166 

,297

**
 

,244

*
 

,126 ,073 
-

,045 
,115 

Sig. 

(2-

tailed) 

,387  ,076 ,184 ,932 ,000 ,538 ,187 ,931 ,114 ,004 ,019 ,232 ,487 ,672 ,275 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
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The food 

presenta

tion is 

visually 

attractiv

e (E) 

Pears

on 

Correl

ation 

,327

**
 

,186 1 
,394

**
 

,320

**
 

,100 
,560

**
 

,067 
,581

**
 

-

,390

**
 

,292

**
 

,114 ,148 
-

,025 
,002 

-

,083 

Sig. 

(2-

tailed) 

,001 ,076  ,000 ,002 ,341 ,000 ,526 ,000 ,000 ,005 ,278 ,157 ,812 ,981 ,434 

N 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

The food 

presenta

tion is 

visually 

attractiv

e (P) 

Pears

on 

Correl

ation 

,289

**
 

,140 
,394

**
 

1 
,246

*
 

-

,053 

,234

*
 

,200 ,181 
-

,022 
,177 ,177 

-

,118 

-

,008 

-

,295

**
 

,252

*
 

Sig. 

(2-

tailed) 

,005 ,184 ,000  ,018 ,618 ,025 ,056 ,084 ,832 ,092 ,091 ,263 ,937 ,004 ,015 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

The 

restaura

nt 

offered 

good 

value for 

the price 

(E 

Pears

on 

Correl

ation 

,542

**
 

,009 
,320

**
 

,246

*
 

1 ,122 
,270

**
 

,031 
,228

*
 

-

,106 
,154 

,364

**
 

,066 
,282

**
 

-

,102 
,085 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 ,932 ,002 ,018  ,247 ,009 ,771 ,028 ,315 ,140 ,000 ,531 ,007 ,328 ,420 

N 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

The 

restaura

nt 

offered 

good 

value for 

the price 

(P) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,166 

,420

**
 

,100 
-

,053 
,122 1 ,019 ,117 

-

,111 
,086 

,225

*
 

,156 
-

,095 
,057 

-

,034 
,002 

Sig. 

(2-

tailed) 

,114 ,000 ,341 ,618 ,247  ,860 ,266 ,292 ,415 ,031 ,138 ,366 ,587 ,747 ,982 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

The 

restaura

nt has 

attractiv

e décor 

(E) 

Pears

on 

Correl

ation 

,216

*
 

,065 
,560

**
 

,234

*
 

,270

**
 

,019 1 
,397

**
 

,437

**
 

-

,237

*
 

,069 ,118 ,186 
,285

**
 

-

,118 
,128 

Sig. 

(2-

tailed) 

,038 ,538 ,000 ,025 ,009 ,860  ,000 ,000 ,023 ,513 ,264 ,074 ,006 ,258 ,225 
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N 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

The 

restaura

nt has 

attractiv

e décor 

(P) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,091 

-

,139 
,067 ,200 ,031 ,117 

,397

**
 

1 
-

,023 

,247

*
 

-

,181 

-

,092 
,093 

,475

**
 

-

,073 

,329

**
 

Sig. 

(2-

tailed) 

,389 ,187 ,526 ,056 ,771 ,266 ,000  ,831 ,018 ,085 ,381 ,378 ,000 ,490 ,001 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

The 

atmosph

ere is 

comforta

ble (E) 

Pears

on 

Correl

ation 

,263

*
 

-

,009 

,581

**
 

,181 
,228

*
 

-

,111 

,437

**
 

-

,023 
1 

-

,022 

,426

**
 

,178 
,238

*
 

-

,131 

-

,039 

-

,186 

Sig. 

(2-

tailed) 

,011 ,931 ,000 ,084 ,028 ,292 ,000 ,831  ,835 ,000 ,089 ,022 ,215 ,710 ,076 

N 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

The 

atmosph

ere is 

comforta

ble (P) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,084 

-

,166 

-

,390

**
 

-

,022 

-

,106 
,086 

-

,237

*
 

,247

*
 

-

,022 
1 ,034 ,061 

-

,058 
,131 

-

,056 
,064 

Sig. 

(2-

tailed) 

,425 ,114 ,000 ,832 ,315 ,415 ,023 ,018 ,835  ,751 ,564 ,582 ,215 ,597 ,546 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Employe

es of the 

restaura

nt 

appear 

neat (E) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,140 

,297

**
 

,292

**
 

,177 ,154 
,225

*
 

,069 
-

,181 

,426

**
 

,034 1 
,542

**
 

,186 

-

,205

*
 

,055 

-

,314

**
 

Sig. 

(2-

tailed) 

,182 ,004 ,005 ,092 ,140 ,031 ,513 ,085 ,000 ,751  ,000 ,074 ,050 ,598 ,002 

N 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

Employe

es of the 

restaura

nt 

Pears

on 

Correl

ation 

,010 
,244

*
 

,114 ,177 
,364

**
 

,156 ,118 
-

,092 
,178 ,061 

,542

**
 

1 ,089 ,173 

-

,277

**
 

,069 



Examensarbete VT 15                                                           Beatrice Dag & My Paulsson 

83 
 

appear 

neat (P) 

Sig. 

(2-

tailed) 

,924 ,019 ,278 ,091 ,000 ,138 ,264 ,381 ,089 ,564 ,000  ,400 ,099 ,007 ,512 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

The 

restaura

nt 

provides 

the 

service 

as they 

were 

promise

d (E) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,042 
,126 ,148 

-

,118 
,066 

-

,095 
,186 ,093 

,238

*
 

-

,058 
,186 ,089 1 

,259

*
 

,401

**
 

,054 

Sig. 

(2-

tailed) 

,689 ,232 ,157 ,263 ,531 ,366 ,074 ,378 ,022 ,582 ,074 ,400  ,013 ,000 ,612 

N 

93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

The 

restaura

nt 

provides 

the 

service 

as they 

were 

promise

d (P) 

Pears

on 

Correl

ation 

,020 ,073 
-

,025 

-

,008 

,282

**
 

,057 
,285

**
 

,475

**
 

-

,131 
,131 

-

,205

*
 

,173 
,259

*
 

1 ,058 
,505

**
 

Sig. 

(2-

tailed) 

,849 ,487 ,812 ,937 ,007 ,587 ,006 ,000 ,215 ,215 ,050 ,099 ,013  ,581 ,000 

N 

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

The 

restaura

nt 

performs 

the 

service 

right the 

first time 

(E) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,030 

-

,045 
,002 

-

,295

**
 

-

,102 

-

,034 

-

,118 

-

,073 

-

,039 

-

,056 
,055 

-

,277

**
 

,401

**
 

,058 1 ,037 

Sig. 

(2-

tailed) 

,778 ,672 ,981 ,004 ,328 ,747 ,258 ,490 ,710 ,597 ,598 ,007 ,000 ,581  ,729 

N 
93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

The 

restaura

nt 

performs 

the 

service 

right the 

Pears

on 

Correl

ation 

,076 ,115 
-

,083 

,252

*
 

,085 ,002 ,128 
,329

**
 

-

,186 
,064 

-

,314

**
 

,069 ,054 
,505

**
 

,037 1 

Sig. 

(2-

tailed) 

,472 ,275 ,434 ,015 ,420 ,982 ,225 ,001 ,076 ,546 ,002 ,512 ,612 ,000 ,729  
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first time 

(P) 

N 
92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

When 

the 

custome

r has a 

problem, 

the 

restaura

nt will 

show a 

sincere 

interest 

in 

solving it 

(E) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,301

**
 

,186 
-

,104 

-

,128 

-

,220

*
 

-

,102 
,031 ,063 ,046 ,075 ,093 ,013 ,164 

,281

**
 

,180 ,143 

Sig. 

(2-

tailed) 

,003 ,077 ,323 ,224 ,034 ,333 ,769 ,551 ,664 ,478 ,375 ,904 ,116 ,007 ,085 ,174 

N 

93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

When 

the 

custome

r has a 

problem, 

the 

restaura

nt will 

show a 

sincere 

interest 

in 

solving it 

(P) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,073 
,175 

-

,247

*
 

-

,059 
,010 

-

,001 

-

,114 

-

,020 

-

,272

**
 

,118 
-

,079 
,071 

-

,119 

,334

**
 

-

,172 

,392

**
 

Sig. 

(2-

tailed) 

,488 ,096 ,018 ,575 ,924 ,993 ,278 ,849 ,009 ,264 ,454 ,504 ,260 ,001 ,101 ,000 

N 

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Employe

es 

provide 

quick 

service 

(E) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,126 

,226

*
 

,028 

-

,280

**
 

-

,010 

-

,060 

-

,041 

-

,206

*
 

,032 
-

,196 
,180 

-

,030 

,352

**
 

-

,115 

,524

**
 

-

,216

*
 

Sig. 

(2-

tailed) 

,231 ,030 ,793 ,007 ,924 ,570 ,697 ,049 ,763 ,062 ,084 ,777 ,001 ,274 ,000 ,039 

N 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 
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Employe

es 

provide 

quick 

service 

(P) 

Pears

on 

Correl

ation 

,052 
,353

**
 

-

,088 
,123 

-

,198 

-

,086 

-

,022 

-

,029 
,102 ,057 ,114 ,112 ,069 ,041 ,010 ,157 

Sig. 

(2-

tailed) 

,621 ,001 ,406 ,244 ,059 ,414 ,833 ,785 ,332 ,588 ,281 ,287 ,510 ,695 ,928 ,136 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Employe

es are 

always 

willing to 

serve 

the 

custome

r (E) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,206

*
 

,274

**
 

-

,044 
,059 

-

,290

**
 

-

,037 

-

,161 

-

,213

*
 

-

,020 

-

,070 
,195 ,043 ,187 

-

,099 
,157 

-

,011 

Sig. 

(2-

tailed) 

,047 ,008 ,678 ,575 ,005 ,729 ,124 ,041 ,846 ,509 ,061 ,682 ,073 ,346 ,132 ,920 

N 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

Employe

es are 

always 

willing to 

serve 

the 

custome

r (P) 

Pears

on 

Correl

ation 

,083 ,091 
-

,001 
,103 ,041 

-

,162 
,066 ,074 

-

,023 

-

,010 
,020 ,142 ,030 

,282

**
 

,080 
,268

**
 

Sig. 

(2-

tailed) 

,434 ,386 ,992 ,328 ,696 ,123 ,529 ,482 ,828 ,921 ,851 ,177 ,778 ,007 ,450 ,010 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Employe

es are 

always 

available 

when 

needed 

(E) 

Pears

on 

Correl

ation 

,005 ,113 ,181 ,186 
-

,030 

-

,200 
,028 ,052 

,227

*
 

-

,006 

,223

*
 

-

,008 

,251

*
 

,033 
,238

*
 

,141 

Sig. 

(2-

tailed) 

,963 ,285 ,082 ,075 ,779 ,057 ,786 ,624 ,029 ,951 ,031 ,941 ,015 ,758 ,022 ,180 

N 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

Employe

es are 

always 

available 

when 

needed 

(P) 

Pears

on 

Correl

ation 

,013 
,361

**
 

-

,165 
,012 

-

,107 

-

,012 
,001 ,142 

-

,110 
,160 

-

,001 

,220

*
 

,295

**
 

,369

**
 

,083 
,378

**
 

Sig. 

(2-

tailed) 

,900 ,000 ,116 ,910 ,312 ,907 ,990 ,177 ,296 ,127 ,990 ,035 ,004 ,000 ,432 ,000 
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N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Employe

es instill 

confiden

ce in the 

custome

r (E) 

Pears

on 

Correl

ation 

,037 ,040 ,146 ,014 
,219

*
 

,100 ,165 ,055 
,238

*
 

-

,086 
,104 ,150 ,128 

,255

*
 

,043 ,024 

Sig. 

(2-

tailed) 

,723 ,702 ,163 ,891 ,035 ,343 ,115 ,600 ,021 ,413 ,322 ,152 ,221 ,014 ,681 ,819 

N 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

Employe

es instill 

confiden

ce in the 

custome

r (P) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,022 
,102 ,173 ,178 

,381

**
 

,353

**
 

,137 
,318

**
 

,051 ,052 
,302

**
 

,368

**
 

,045 
,399

**
 

-

,055 
,025 

Sig. 

(2-

tailed) 

,832 ,334 ,099 ,089 ,000 ,001 ,192 ,002 ,632 ,626 ,003 ,000 ,673 ,000 ,601 ,812 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Employe

es will 

be 

consiste

ntly 

courteou

s with 

the 

custome

r (E) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,106 
,122 ,097 ,150 

,256

*
 

-

,071 
,061 

-

,010 
,006 

-

,011 
,191 

,432

**
 

,082 
,404

**
 

-

,074 
,129 

Sig. 

(2-

tailed) 

,310 ,248 ,353 ,153 ,013 ,502 ,560 ,924 ,953 ,914 ,066 ,000 ,434 ,000 ,478 ,222 

N 

93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

Employe

es will 

be 

consiste

ntly 

courteou

s with 

the 

custome

r (P) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,370

**
 

,356

**
 

-

,089 

-

,221

*
 

-

,035 

,477

**
 

-

,117 
,025 

-

,279

**
 

-

,018 
,158 

,374

**
 

-

,012 

,250

*
 

-

,175 
,061 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 ,000 ,401 ,034 ,740 ,000 ,265 ,815 ,007 ,865 ,132 ,000 ,912 ,016 ,094 ,563 

N 

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
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Employe

es will 

have the 

knowled

ge to 

answer 

the 

custome

rs 

question

s (E) 

Pears

on 

Correl

ation 

,039 
,245

*
 

,139 ,073 ,129 
,279

**
 

,322

**
 

,211

*
 

,024 
-

,059 
,035 ,048 

,281

**
 

,078 
-

,069 
,140 

Sig. 

(2-

tailed) 

,708 ,018 ,185 ,489 ,217 ,007 ,002 ,044 ,817 ,575 ,742 ,652 ,006 ,461 ,508 ,183 

N 

93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

Employe

es will 

have the 

knowled

ge to 

answer 

the 

custome

rs 

question

s (P) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,030 

,255

*
 

,091 ,106 ,133 
,394

**
 

,168 
,366

**
 

-

,044 

-

,067 

-

,082 
,020 ,185 

,318

**
 

-

,069 

,380

**
 

Sig. 

(2-

tailed) 

,780 ,014 ,388 ,314 ,206 ,000 ,110 ,000 ,676 ,524 ,439 ,850 ,077 ,002 ,512 ,000 

N 

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

The 

provider 

seemes 

to have 

the 

custome

rs best 

interest 

at heart 

(E) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,335

**
 

,183 

-

,303

**
 

-

,062 

-

,301

**
 

,065 
-

,127 

-

,131 

-

,247

*
 

,037 ,060 
-

,038 
,033 ,093 ,084 ,043 

Sig. 

(2-

tailed) 

,001 ,081 ,003 ,555 ,003 ,541 ,225 ,213 ,017 ,725 ,566 ,719 ,756 ,376 ,424 ,687 

N 

93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

The 

provider 

seemes 

to have 

the 

custome

rs best 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,151 
,139 

-

,228

*
 

,033 
-

,102 

,214

*
 

,041 
,325

**
 

-

,159 
,173 ,038 ,071 ,114 

,344

**
 

-

,007 
,137 

Sig. 

(2-

tailed) 

,152 ,187 ,029 ,754 ,335 ,040 ,695 ,002 ,130 ,099 ,719 ,498 ,280 ,001 ,947 ,194 
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interest 

at heart 

(P) 

N 

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Employe

es give 

the 

custome

r 

individua

l 

attention 

(E) 

Pears

on 

Correl

ation 

-

,389

**
 

,157 ,013 ,021 

-

,251

*
 

,104 ,116 ,170 
-

,043 
,078 ,179 

-

,069 
,112 ,200 ,110 ,123 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 ,134 ,903 ,845 ,015 ,324 ,268 ,105 ,686 ,458 ,085 ,515 ,285 ,056 ,293 ,243 

N 
93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

Employe

es give 

the 

custome

r 

individua

l 

attention 

(P) 

Pears

on 

Correl

ation 

,028 
-

,188 
,050 

,213

*
 

,057 
-

,067 

,272

**
 

,418

**
 

,085 ,169 
-

,087 
,010 ,133 

,397

**
 

-

,032 
,201 

Sig. 

(2-

tailed) 

,790 ,072 ,633 ,042 ,588 ,529 ,009 ,000 ,423 ,108 ,409 ,927 ,206 ,000 ,760 ,054 

N 
92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Male/Fe

male 

Pears

on 

Correl

ation 

,213

*
 

-

,262

*
 

,118 ,043 
-

,087 

-

,266

*
 

,022 
-

,083 
,191 ,028 ,034 

-

,005 

-

,272

**
 

-

,081 
,118 ,055 

Sig. 

(2-

tailed) 

,040 ,012 ,260 ,684 ,408 ,010 ,834 ,431 ,067 ,789 ,747 ,963 ,008 ,443 ,261 ,603 

N 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 

Age Pears

on 

Correl

ation 

,185 

-

,255

*
 

,021 
-

,138 

-

,107 

-

,107 
,181 

-

,136 

,265

*
 

-

,190 

-

,152 

-

,157 
,110 

-

,056 
,006 

-

,096 

Sig. 

(2-

tailed) 

,075 ,014 ,843 ,189 ,309 ,309 ,082 ,195 ,010 ,070 ,146 ,134 ,295 ,598 ,957 ,364 

N 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 
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Bilaga 3. Kinesiska utbytesstudenter 
 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,164 20,655 20,655 3,162 12,649 12,649 

2 3,122 12,486 33,141 1,202 4,808 17,457 

3 2,350 9,399 42,541 3,000 12,000 29,458 

4 1,947 7,789 50,330 2,535 10,140 39,597 

5 1,683 6,731 57,061 1,912 7,650 47,247 

6 1,397 5,589 62,650 1,254 5,015 52,262 

7 1,377 5,507 68,157 1,113 4,450 56,712 

8 1,007 4,029 72,186 ,915 3,662 60,374 

9 ,846 3,385 75,572    

10 ,774 3,096 78,668    

11 ,738 2,950 81,618    

12 ,673 2,692 84,310    

13 ,521 2,084 86,394    

14 ,479 1,917 88,311    

15 ,470 1,879 90,190    

16 ,425 1,699 91,889    

17 ,359 1,438 93,327    

18 ,301 1,204 94,531    

19 ,280 1,120 95,651    

20 ,247 ,986 96,637    

21 ,234 ,935 97,573    

22 ,209 ,837 98,410    

23 ,168 ,673 99,083    

24 ,135 ,540 99,623    

25 ,094 ,377 100,000    
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Bilaga 4. Svenska studenter 
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Bilaga 5. Svenska studenter 

Final Cluster Centers 

 

Cluster 

1 2 3 4 

The food is delicious (E) 5 6 6 6 

The food is delicious (P) 4 5 6 6 

The food presentation is visually 

attractive (E) 

4 5 5 6 

The food presentation is visually 

attractive (P) 

5 4 5 6 

The restaurant offered good value for 

the price (E) 

4 5 6 6 

The restaurant offered good value for 

the price (P) 

5 4 5 6 

The restaurant has attractive décor (E) 3 5 5 5 

The restaurant has attractive décor (P) 4 4 4 5 

The atmosphere is comfortable (E) 4 6 6 6 

The atmosphere is comfortable (P) 5 4 5 6 

Employees of the restaurant appear 

neat (E) 

3 5 5 5 

Employees of the restaurant appear 

neat (P) 

3 4 4 5 

The restaurant provides the service as 

they were promised (E) 

6 6 6 7 

The restaurant provides the service as 

they were promised (P) 

5 5 6 7 

The restaurant performs the service 

right the first time (E) 

4 6 6 6 

The restaurant performs the service 

right the first time (P) 

3 5 6 6 

When the customer has a problem, the 

restaurant will show a sincere interest 

in solving it (E) 

7 6 6 7 

When the customer has a problem, the 

restaurant will show a sincere interest 

in solving it (P) 

6 4 6 7 

Employees provide quick service (E) 6 5 6 6 

Employees provide quick service (P) 5 5 5 6 

Employees are allways willing to serve 

the customer (E) 

6 6 6 7 
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Employees are allways willing to serve 

the customer (P) 

5 5 6 7 

Employees are always available when 

needed (E) 

7 6 6 6 

Employees are always available when 

needed (P) 

5 4 5 6 

Employees instill confidence in the 

customer (E) 

6 6 5 6 

Employees instill confidence in the 

customer (P) 

6 4 5 6 

Employees will be consistently 

courteous with the customer (E) 

6 6 6 7 

Employees will be consistently 

courteous with the customer (P) 

4 5 6 7 

Employees will have the knowledge to 

answer the customers questions (E) 

6 6 6 6 

Employees will have the knowledge to 

answer the customers questions (P) 

4 5 5 7 

The provider seemes to have the 

customers best interest at heart (E) 

6 6 6 7 

The provider seemes to have the 

customers best interest at heart (P) 

6 4 5 7 

Employees give the customer 

individual attention (P) 

5 3 4 6 

Employees give the customer 

individual attention (E) 

6 5 4 6 

Male/Female 0 1 0 1 

 
 
Bilaga 6. Kinesiska utbytesstudenter 

Final Cluster Centers 

 

Cluster 

1 2 3 4 

The food is delicious (E) 6 7 6 4 

The food is delicious (P) 7 5 6 6 

The food presentation is 

visually attractive (E) 
6 5 6 2 

The food presentation is 

visually attractive (P) 
5 5 6 4 
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The restaurant offered good 

value for the price (E) 
5 6 6 3 

The restaurant offered good 

value for the price (P) 
6 5 6 6 

The restaurant has attractive 

décor (E) 
4 4 5 3 

The restaurant has attractive 

décor (P) 
3 4 5 4 

The atmosphere is 

comfortable (E) 
6 5 6 4 

The atmosphere is 

comfortable (P) 
5 6 6 7 

Employees of the restaurant 

appear neat (E) 
6 5 6 5 

Employees of the restaurant 

appear neat (P) 
6 5 6 5 

The restaurant provides the 

service as they were 

promised (E) 

6 6 6 6 

The restaurant provides the 

service as they were 

promised (P) 

5 6 6 6 

The restaurant performs the 

service right the first time (E) 
5 5 5 5 

The restaurant performs the 

service right the first time (P) 
5 5 6 6 

When the customer has a 

problem, the restaurant will 

show a sincere interest in 

solving it (E) 

6 6 6 6 

When the customer has a 

problem, the restaurant will 

show a sincere interest in 

solving it (P) 

5 6 6 6 

Employees provide quick 

service (E) 
6 5 5 5 

Employees provide quick 

service (P) 
6 5 6 6 
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Employees are always 

willing to serve the customer 

(E) 

6 5 6 6 

Employees are always 

willing to serve the customer 

(P) 

5 5 6 6 

Employees are always 

available when needed (E) 
6 5 6 5 

Employees are always 

available when needed (P) 
5 4 5 6 

Employees instill confidence 

in the customer (E) 
6 6 7 6 

Employees instill confidence 

in the customer (P) 
4 6 6 5 

Employees will be 

consistently courteous with 

the customer (E) 

6 6 7 6 

Employees will be 

consistently courteous with 

the customer (P) 

6 5 6 7 

Employees will have the 

knowledge to answer the 

customers questions (E) 

6 5 6 6 

Employees will have the 

knowledge to answer the 

customers questions (P) 

5 4 6 5 

The provider seemes to 

have the customers best 

interest at heart (E) 

6 5 6 7 

The provider seemes to 

have the customers best 

interest at heart (P) 

4 5 6 6 

Employees give the 

customer individual attention 

(E) 

4 4 5 6 

Employees give the 

customer individual attention 

(P) 

2 5 5 5 

Male/Female 0 1 1 0 
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Bilaga 7. Enkät på svenska 
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Bilaga 8. Enkät på engelska 
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