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SAMMANFATTNING 

Titel: Tjänstekvalité – Ett möte mellan förväntningar och prestationer 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Mattias Strandberg & Mikaela Lindevall 

Handledare: Akmal Hyder 

Datum: 2015-05 

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vad företag gör för att uppfylla 

kunders förväntningar och genom modellen SERVQUAL mäta hur väl de uppfyller dessa 

förväntningar.  

Metod: Studien tillämpar en flermetodsforskning för att skapa förståelse för ämnet och uppnå 

sitt syfte. Den teoretiska referensramen har skapats med material från olika artikelsök. 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med två företagsägare inom frisörbranschen. Sedan, för 

att se hur väl företagen uppnår kundernas förväntningar, har vi lagt till en kvantitativ metod i 

form av en enkätundersökning med kunder från två företag. SERVQUAL har använts för att 

forma båda undersökningsmetoder såväl som analys. Resultatet har analyserats med hjälp av 

gap-modellen och sedan genom differensanalys. 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar övervägande positiva resultat i 

enkätundersökningen. Intervjuerna skapar viss förståelse för vad företag inom frisörbranschen 

gör för att möta kundernas förväntningar, men inom vissa dimensioner uppstod olika åsikter. 

Enkätundersökningen pekar på att ett utav företagen överlag lyckas med att möta sina kunders 

förväntningar. Det andra företaget lyckas endast inom vissa dimensioner. Anmärkningsvärt är 

att frisörsalongens geografiska placering inte uppvisar några högre förväntningar. 

Förslag till fortsatt forskning: På grund av att enkätundersökningen var kvantitativ fick vi 

mätbara resultat och det var därför svårt att dra några konkreta slutsatser om vad kunder 

förväntar sig. Vi vill därför ge förslaget att använda sig av en kvalitativ ansats för att ta reda 

på detta. Vi ser det också som intressant att undersöka andra branscher för att kunna jämföra 

dessa och se om det finns några likheter eller skillnader i vad kunderna förväntar sig av en 

tjänsteprocess. 
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Uppsatsens bidrag: Studien har gett en viss förståelse för vad företag inom frisörbranschen 

gör för att möta kundernas förväntningar. Den har också gett viss inblick i vilka dimensioner 

som är av största vikt för kundernas värdering av tjänstekvalité i frisörbranschen. 

Nyckelord: SERVQUAL, tjänstekvalité, Gap-modellen, förväntningar, tjänster.   
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ABSTRACT 

Title: Service quality – A meeting between expectations and performance  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Mattias Strandberg & Mikaela Lindevall   

Supervisor: Akmal Hyder 

Date: 2015-05 

Aim: The aim with this study is to create an understanding of what companies are doing to 

meet customer expectations and measure how well they meet those expectations by using the 

model SERVQUAL. 

Method: This study applies a mixed method research to create understanding of the subject 

and achieve its purpose. The theoretical framework has been created and developed from 

different academic articles. Qualitative interviews were conducted with two business owners 

in the hairdressing sector. To see how well the companies met the customer expectations, we 

added a quantitative method in the form of a questionnaire survey, with customers from the 

two companies. The SERVQUAL model has been used to develop both research methods, the 

qualitative as well as the quantitative, and is later on used as a tool for analysis. The results 

have been analyzed using the gap model and later by a differential analysis. 

Results & Conclusion: The results demonstrate predominantly positive results from the 

survey. The interviews create some understanding of what companies in the hairdressing 

industry do to meet customer expectations, but some difference of opinion arose in some 

aspects. The survey indicates that one of the companies generally manage to meet their 

customer expectations, while the other company only succeeds in certain dimensions. 

Remarkably, hairdressing salons geographical locations do not show any higher expectations. 

Suggestion for further research: Because the survey was quantitative, we got measurable 

results and therefore it was difficult to draw any substantial conclusions about customer 

expectations. To further investigate customer expectations, we suggest the usage of more of a 

qualitative approach. It would also be of interest to investigate other business sectors and see 

if there are any similarities or differences in what customer expect from a service process. 
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Contribution of the study: This study has given some understanding of what companies in 

the hairdressing sector do to meet customer expectations. It has also provided some insight 

into which dimensions that is paramount for customer evaluation of service quality in the 

hairdressing sector. 

Keywords: SERVQUAL, service quality, gap-model, expectations, service.  
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1. INTRODUKTION 

I detta avsnitt av studien introduceras läsaren till problemområdet genom en teoretisk diskussion 

vilket mynnar ut i studiens syfte och de forskningsfrågor som vi ämnar besvara. Slutligen 

presenteras studiens avgränsningar och rapportens disposition. 

1.1 BAKGRUND 

Marknadsföring har tidigare varit produkt- och transaktionsfokuserad där det ska skapas ett värde 

för kunden (Vargo & Lusch, 2004), men under de senaste årtiondena har det utvecklats nya 

perspektiv som lägger fokus på service, medskapande av värde och relationer. I slutet på 1900-talet 

hoppade flertalet företag på marknadsutvecklingen och investerade i nya initiativ för service och 

tjänstekvalité (Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler, 2012). Enligt Vargo & Lusch (2004) förhindrar 

en dominant produktfokuserad syn på marknadsföring inte bara uppskattningen av service utan 

hindrar också människor att få en full förståelse för marknadsföring i allmänhet. 

Även om en marknad handlar om produkter, grundar alla ekonomier sig  i service, men det ska inte 

ses som att service tar över produkten utan istället som en del av det (Vargo & Lusch, 2008). De 

menar att service är en logik för förståelse av värdeskapande och att kunden är en medskapare av 

värde snarare än att företagen levererar det. Den största skillnaden mellan tillverkningsföretag och 

tjänsteproducerande företag handlar om att tjänster säljs samtidigt som de konsumeras och den som 

utformat tjänsten har ett direkt möte med slutkonsumenten (Unionen, 2012). 

Tjänstesektorn står för ungefär två tredjedelar av Sveriges BNP (Ekonomifakta, 2015) och har 

under de senaste 25 åren ökat andelen sysselsatta från 47 till 63 procent av det totala näringslivet 

(Unionen, 2012). En av de största sektorerna är handelssektorn, den sektor som upplevt starkast 

tillväxt, som består av detalj- och partihandel (Ekonomifakta, 2015) där frisörbranschen ingår. 

Frisörbranschen är en konkurrensutsatt marknad och har spelat en stor roll i den växande 

tjänsteindustrin samtidigt som det finns relativt lite forskning om branschen vilket visar på ett 

behov av ökad förståelse (Wei, Lee, Chen & Wu, 2013).  

1. 2 PROBLEMATISERING 

Tjänstekvalité har fått ökad uppmärksamhet bland forskare och praktiker eftersom det påverkar 

företagens prestation, kostnad, kundnöjdhet, kundlojalitet och lönsamhet (Seth, Deshmukh & Vrat, 

2005). God tjänstekvalité gör att företagen kan bibehålla sina existerande kunder samtidigt som det 

attraherar nya (Ladhari, 2009). Tjänstekvalité kan ses som det kunden föreställer sig är skillnaden 

mellan vad denne förväntar sig av en tjänst och uppfattningen om själva prestationen av en tjänst 
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(Ladhari, 2009). Förväntad tjänstekvalité kan vara olika för olika marknader, men också olika för 

olika företag inom samma segment (Faché, 2000).  

Den ökade betydelsen av tjänstekvalité för kunderna beror på den ökade graden av dominans som 

kunden innehar i en tjänsteprocess (Faché, 2000). Faché (2000) menar att dominansen är hög om 

kunden kan diktera krav till tjänsteleverantören. Enligt Webb (2000) har kunden en stor roll i 

tjänsteprocessen och därför också utfallet. Helhetsintrycket som en tjänsteleverantör skapar har 

dock stor inverkan på tjänstekvalitén och påverkar kundernas val av leverantör och en avgörande 

faktor är att företagen kan forma kundernas uppfattningar om företagets service (Wei et al., 2013).  

Det har utvecklats flertalet modeller för att mäta tjänstekvalité genom åren och dessa har blivit 

alltmer IT-baserade, men att utfall och mätningar beror till stor del på typ av tjänst, situation, tid, 

behov och en rad andra faktorer (Seth et al., 2005). Seth et al. (2005) menar att företag måste 

använda teknologin för att vinna konkurrensfördelar genom att samla information om marknadens 

efterfråga och utväxla denna med andra organisationer för att förbättra tjänstekvalitén.  

En av dessa modeller är SERVQUAL. Den mäter skillnaden mellan vad kunder förväntar sig och 

hur de upplever en tjänst (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988). Den har använts av flertalet 

forskare för att bland annat undersöka stadsbusstrafik på Sardinien (Barabino, 2012), ett flygbolag i 

Taiwan (Cho, Liu, Huang, Yih & Han, 2010), banker i Indien (Bose & Gupta, 2013), sjukhus i 

Turkiet (Altuntas, Dereli, & Yilmaz, 2012), telekommunikation i Iran (Saraei & Amini, 2012). 

Modellen är ett redskap byggd på 22 objekt uppdelade i fem dimensioner: Materiella ting, 

Tillförlitlighet, Respons, Garanti och Empati (Parasuraman et al., 1988). Forskarna använder sig av 

SERVQUAL med varierande tillvägagångssätt och har anpassat modellen efter syftet i sin studie.  

Alla studier vi stött på under vårt arbete genererar kvantifierbar data. Dessa visar också kundens 

perspektiv på tjänstekvalité och jämför endast förväntningar mot upplevelser. Vi vill i denna studie 

se till företagens perspektiv och ta reda på vad företagen gör för att möta kundernas förväntningar. 

Vi vill sedan jämföra om dessa aktiviteter stämmer överens med kundernas förväntningar för att på 

det sättet få förståelse för hur väl företagen förstår kunderna. 

1. 3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vad företag gör för att uppfylla kunders 

förväntningar och genom modellen SERVQUAL mäta hur väl de uppfyller dessa förväntningar.  

  



Examensarbete Företagsekonomi  Mikaela Lindevall & Mattias Strandberg 
  VT2015 

3 
 

1. 4 FORSKNINGSFRÅGOR 

 Vad gör företagen för att möta kundernas förväntningar? 

 Stämmer kundens upplevelser överens med vad företagen tror kunderna förväntar sig? 

1. 5 AVGRÄNSNING 

Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till frisörbranschen då vi ser den som ett tydligt exempel 

på en tjänst. Vi har av bekvämlighetsskäl valt att göra vår undersökning på två orter i Sverige. 

1. 6 DISPOSITION 

Avsnitt 1: Introduktion. Här presenteras bakgrund, problem och syfte med undersökningen. 

Avsnittet innehåller också forskningsfrågor och avgränsning. 

Avsnitt 2: Teori. Här presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för studien. 

Avsnitt 3: Metod. Här presenteras vilken forskningsstrategi, vetenskapligt synsätt och vilka 

metoder som använts i undersökningen. 

Avsnitt 4: Empiri. Här presenteras det empiriska materialet som framkommit under studiens två 

undersökningsmetoder. 

Avsnitt 5: Analys. Här presenteras en analys av avsnitt 3 och 4. Här analyseras de olika metoderna 

och den teoretiska referensramen. 

Avsnitt 6: Slutsats. Här presenterar vi det vi kommit fram till i och med studien. Här finns också en 

diskussion som innefattar begränsningar och vidare forskning.  
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2 TEORI 

Tjänstekvalité är ett ämne med mängder av definitioner, modeller och sätt att mäta. I detta avsnitt 

presenteras ämnet ur ett teoretiskt perspektiv och avslutas med en sammanfattning.  

2.1 TJÄNSTER 

Något som har visat sig svårt att mäta och definiera inom den företagsekonomiska forskningen är 

begreppen tjänster och service. Tjänster är precis som produkter ämnade att tillfredsställa kundernas 

behov, men de är inte konkreta eller materiella till sin natur (Büyüközkan, Çifçi & Güleryüz, 2011). 

Forskning kring tjänster är inte något nytt utan har studerats i flera decennier, de flesta forskare har 

studerat detta koncept ur liknande perspektiv, nämligen från kundens perspektiv (Büyüközkan, et 

al., 2011). Büyüközkan et al. (2011) menar dock att det finns olika uppfattningar om hur viktig roll 

tjänstekonceptet spelar inom handeln. 

2.2 TJÄNSTEKVALITET 

Enligt ett flertal forskare, bland annat Seth et al. (2005) samt Sureshchandar, Rajendran & 

Kamalanabhan (2001) har tjänstekvalitén stor influens på företagets kundtillfredsställelse såväl som 

kundlojalitet och därigenom dess avans. Det är av den anledningen som intresset för forskning kring 

tjänstekvalité de senaste decennierna, inte bara intresserat forskare inom området utan även företag 

för att ta del av de möjliga fördelarna med kunskapen kring ämnet (Sureschandar, et al., 2001; Seth, 

et al., 2005; Rauyruen & Miller, 2007). 

Akbaba (2006) såväl som Büyüközkan et al. (2011) skriver om hur tjänstekvalité är ett abstrakt 

koncept som är svårdefinierat och att det än idag inte finns någon klar definition av begreppet 

tjänstekvalité. De menar att den litteratur som existerar föreslår en jämförelse mellan kunders 

förväntningar och den upplevda tjänstekvalitén för att genom den metoden kunna mäta 

tjänstekvalité (Akbaba, 2006; Büyüközkan, et al., 2011).  

Grönroos (1984) påpekade tidigt att ordet kvalité ofta används felaktigt i olika mätningar och 

undersökningar av tjänstekvalité. Kvalité är enligt honom en funktionell användning av de olika 

resurser och tillgångar som företaget besitter och ej en enskild variabel som går att studera separat 

från verksamheten. Företag ska, för sitt eget bästa, ta reda på hur kunderna ser på god tjänstekvalité 

(Ibid). 
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2.3 FÖRVÄNTNINGAR 

För att kunna leverera hög tjänstekvalité är det viktigt att förstå kunders förväntningar (Bebko, 

2000). Kundernas förväntningar av en tjänst påverkas av deras utvärdering av den senaste gången 

de gjorde samma köp (Licata, Chakraborty & Krishnan, 2008). Enligt Licata et al. (2008) har 

förväntningar en indirekt påverkan på om kunden kommer att göra samma köp igen. På grund av att 

kundens utvärdering startar redan innan en tjänst är utförd, påverkas därför tjänstekvalité och 

kundnöjdhet (Ibid). Förväntningar och upplevelser kan dock förändras över tid (Boulding, Kalra, 

Staelin & Zeithaml, 1993). 

Enligt Licata et al. (2008) finns det två nivåer av förväntningar. En högre nivå med önskvärda 

förväntningar och en lägre nivå med förväntningar som är tillräckliga. Skillnaden mellan dessa 

nivåer är en tolerant zon och kan ses som det fönster leverantörerna har att spela på (Wilson et al., 

2012). Ingram, LaForge, Avila, Schwepker & Williams (2013) beskriver istället två typer av attribut 

som påverkar om en kund blir nöjd eller inte. De menar att de attribut som kunder anser måste vara 

med har bara 37 % effekt på om en kund blir nöjd eller inte medan de attribut, så kallade 

”delighters”, som överskrider kundernas förväntningar, påverkar kundens nöjdhet med 63 %. 

Måste-attributen är sådana som möter standarden, är problemfria, utförs som förväntat och är 

enhetliga medan ”delighters” är attribut som till exempel förmåga att svara på begäran, innovation, 

omtanke för kunden, en vilja att tillfredsställa och att göra sitt jobb rätt. Wong & Dioko (2013) 

menar istället att kundnöjdhet uppstår när en tjänst möter eller överskrider kundens förväntningar. 

Det finns olika faktorer som påverkar vilka förväntningar kunderna har. Robledo (2001) och 

Boulding et al. (1993) nämner några av de främsta källorna till att skapa förväntningar, ett antal av 

dessa är gemensamma: (1) Tidigare erfarenhet, (2) ”Word-of-mouth” och (3) Professionella 

rekommendationer. Det finns ytterligare faktorer som påverkar kundernas förväntningar och det är 

tjänstens pris, de olika delarna i marknadsmixen, kundens personliga behov, företagets image 

(Robledo, 2001), tidigare erfarenheter av andra tjänsteleverantörer och kommunikation kontrollerat 

av företaget (Boulding et al., 1993). 

För att kunna mäta tjänstekvalité måste företaget eller forskaren ta reda på vad kunder har för 

förväntningar och sedan jämföra dessa med kundens upplevelse (Bebko, 2000). Det finns flertalet 

modeller för att göra just detta och Seth et al. (2005) nämner bland annat ”Technical and functional 

quality model” av Grönroos (1984), ”GAP model” av Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) och 

”Model of perceived service quality and satisfaction” av Spreng & Mackoy (1996). Gap-modellen 

är en ständigt återkommande modell inom ämnet och används utav bland andra Malik (2012), 

Bitner, Zeithaml & Gremler (2010) och Alsudairi (2012).  
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2.4 GAP-MODELLEN 

Gap-modellen fungerar som ett ramverk för det som under senare år blivit allt mer viktigt inom 

tjänstemarknadsföring såsom tjänstekvalité, serviceinnovation och kundfokus (Bitner et al., 2010). 

Modellen utvecklades av Parasuraman, Zeithaml och Berry redan 1985 och består av fem gap. Det 

övergripande, som också påverkar de andra gapen, handlar om skillnaden mellan kundens 

förväntningar och deras upplevelse (Ibid). Storleken på detta gap beror helt på storleken på de fyra 

underliggande gapen (Seth et al., 2005). Ladhari (2009) menar att det går att se måttet på 

tjänstekvalité som skillnaden mellan dessa gap och att det är relaterat till kundens nöjdhet eller 

missnöjdhet (Malik, 2012). Gap-modellen är alltså en modell för att mäta tjänstekvalité (Seth et al., 

2005). 

 

Bildkälla: Parasuraman et al. (1985). 

Utifrån det grundläggande gapet har det utvecklats fyra gap som består av de vanligaste misstag 

som en leverantör kan göra när de försöker möta kunders förväntningar (Bitner et al., 2010). Dessa 

gap kallas leverantörsgap och är gap inom det egna tjänsteföretaget (Alsudairi, 2012). Bitner et al. 

(2010) har gjort en egen beskrivning av denna modell och detta sammanfattas i figur 2.1.  
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 Customer Gap: Kundgapet 

- Skillnaden mellan vad kunder förväntar sig och deras upplevelser. 

 Gap 1: Lyssningsgapet 

- Att inte veta vad kunderna förväntar sig 

 Gap 2: Utformnings- och standardiseringsgapet 

- Inte leverera rätt tjänstedesign och standard. 

 Gap 3: Tjänsteprestationsgapet 

- Inte leverera efter sin egen standard. 

 Gap 4: Kommunikationsgapet 

- Inte matcha tjänstens utförande med sina löften. 

Figur 2.1: Gap-modellen i ord. 

Det första gapet (lyssningsgapet) handlar om att lyssna på kunderna (Bitner et al., 2010). Företag 

misslyckas ibland med att ta reda på vad det är kunder förväntar sig och gapet består av skillnaden 

mellan vad kunder förväntar sig och ledningens upplevelser om dessa (Seth et al., 2005). Ibland vet 

inte företagets ledning vilka egenskaper som skapar hög kvalité hos kunderna och vilken 

kvalitetsnivå tjänsten måste ha (Parasuraman et al., 1985). 

Gap 2 (utformnings- och standardiseringsgapet) handlar om skillnaden mellan vad ledningen tror att 

kunderna förväntar sig och hur de definierar tjänstekvalité (Seth et al., 2005). Företagen kan här 

misslyckas med att använda sig av rätt mönster eller tjänstestandard (Bitner et al., 2010). Skillnaden 

mellan vad ledningen tror kunden förväntar sig och hur de agerar för att möta dessa har en stor 

påverkan på kundens syn på tjänstekvalitén (Parasuraman et al., 1985). 

Det tredje gapet (tjänsteprestationsgapet) handlar om att inte leverera det som ledningen definierat 

som tjänstekvalité (Seth et al., 2005). Även om ledningen vet vad kunderna förväntar sig och vet 

hur de ska utforma sina tjänster för att möta dessa förväntningar, är det inte säkert att företaget 

lyckas leverera det (Bitner et al., 2010). Även om ett företag har riktlinjer för hur en anställd ska 

bemöta en kund, är det ändå inte säkert att bemötandet utförs på rätt sätt då det är svårt att sätta en 

standard för hur en anställd ska agera (Parasuraman et al., 1985). 

Det fjärde och sista gapet (kommunikationsgapet) består av skillnaden mellan vad ett företag 

levererar och vad de har lovat (Parasuraman et al., 1985). Leverantörer kan till exempel genom 

reklam utlova en viss standard eller genom sitt pris visa på en viss nivå av tjänsten och skapa högre 

förväntningar från kunder än vad de faktiskt kan leverera (Bitner et al., 2010). 
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Det har utvecklats viss kritik mot modellen under åren. Forskare menar att modellen är otillräcklig 

när det kommer till att mäta luckorna i kundnöjdheten som utvecklats av brister i servicekvalitén. 

Detta på grund av att modellen inte klart och tydligt kan förklara tekniken för hur luckorna ska 

mätas (Seth et al., 2005; Alsudairi, 2012). Denna forskning förfinades och Parasuraman et al. 

(1988) utvecklade en skala kallad SERVQUAL för att kunna mäta kundernas uppfattningar om 

tjänstekvalitén. Mer om detta presenteras i ett senare avsnitt. 

Då studiens syfte är att skapa förståelse för vad företag gör för att uppfylla kundernas förväntningar, 

och sedan via en undersökning stämma av hur väl de uppfyller dessa förväntningar, är gap 2 i gap-

modellen av större intresse. Anledning till valet av gap 2 är då det första gapet, lyssningsgapet, 

endast fokuserar på vad företaget får veta från sina kunder om deras förväntningar. Det första gapet 

är visserligen en del av studiens syfte men ej hela då det ej undersöker vad företagen gör för att 

möta förväntningarna (Bitner et al., 2010). Det tredje gapet är mer fokuserat på den interna 

tjänstekvalitén inom företaget och om företaget lyckas följa sina egna riktlinjer samt leverera vad de 

anser är god service (ibid). Det fjärde gapet är ej heller nödvändigt för att uppnå syftet med studien, 

då det gapet fokuserar på vad företagen lovar sina kunder, den utåtgående bilden de skapar av sig 

själva och hur väl den stämmer överens med verkligheten (ibid). 

2.5 GAP-MODELLENS GAP 2 

Vi vill i vår studie få en bredare förståelse för vad företag gör för att möta sina kunders 

förväntningar. Gap 2 handlar om hur tjänsteföretag utformar sina tjänster för att möta dessa 

förväntningar. Detta har en stor påverkan på kundens syn på tjänstekvalitén. Vi vill därför 

undersöka gap-modellens gap 2 extra noga. 

Gap 2 handlar om att översätta kundernas förväntningar för att kunna forma sina tjänster och sedan 

utveckla standarder för hur företag ska kunna mäta om deras tjänsteverksamhet möter dessa 

förväntningar (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2010). Det är alltså skillnaden mellan vad kunder 

förväntar sig och hur leverantörerna utformar sina tjänster för att möta dessa förväntningar (Seth et 

al., 2005). Även om leverantörerna lyckas med att stänga gap 1 och tror sig veta vad kunderna 

förväntar sig av deras tjänster är det inte säkert att de lyckas utforma tjänsten på rätt sätt (Bitner et 

al., 2010). Zeithaml et al. (2010) menar att det är ganska lätt för leverantörer att misslyckas med att 

leverera tjänstekvalité trots att de har en grundlig och pågående förståelse för sina kunders 

förväntningar. 

Parasuraman et al. (1985) menar att vissa ledare har svårt att matcha eller överstiga kundernas 

förväntningar ifall det finns motsättande begränsningar i vad företaget kan åstadkomma. De menar 
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till exempel att ett tjänsteföretag kan ha större efterfrågan under sommaren när de flesta anställda 

vill vara lediga. En annan orsak till att företagen inte kan stänga gap 2 kan vara att ledningen inte är 

tillräckligt intresserade av att uppnå tjänstekvalité (Ibid).  

Det finns olika strategier för att stänga detta gap. Bitner et al. (2005) och Zeithaml et al. (2010) 

nämner tre huvudstrategier (Se Figur 2.2): (1) Utveckla nya väldefinierade, tjänsteutvecklande och 

innovativa metoder, (2) förstå kundens helhetsupplevelse genom ”service blueprinting” och (3) 

mäta tjänsteverksamheten genom kunddefinierade standarder istället för företagsdefinierade. 

”Service blueprinting” betyder att en komplex och ogripbar tjänst blir konkret genom olika steg, 

roller, process och de fysiska bevis som den innehåller (Zeithaml et al., 2010). Zeithaml et al. 

(2010) nämner också en fjärde strategi: (4) integrera alla fysiska delar i en tjänstedesign: såsom 

visitkort, rapporter, skyltning, närvaro på Internet, utrustning och lokaler och speciellt utformningen 

av lokalerna är i största fokus.  

 

Figur 2.2: Strategier för att stänga Gap 2. 

2.6 SERVQUAL 

Gap-modellen i sin tur lade grunden för SERVQUAL-skalan, en skala för att mäta upplevd 

servicekvalité eller tjänstekvalité (Parasuraman et al., 1988). Under utvecklingen av skalan 

implementerades den i en studie som innefattade en handfull olika tjänsteinriktade yrken. 

Anledningen till valen av olika yrken var för att tjänstebranschen skulle få en bred representation 

och att skalan via det skulle få en högre legitimitet (ibid).     

Studien över de olika tjänsteinriktade yrkena visade att kunderna utvärderade tjänstekvalité utifrån 

tio olika dimensioner, nämligen: materiella ting, tillförlitlighet, respons, kommunikation, 

trovärdighet, säkerhet, kompetens, artighet, förståelse för kunden och tillgång (Parasuraman, et al., 



Examensarbete Företagsekonomi  Mikaela Lindevall & Mattias Strandberg 
  VT2015 

10 
 

1988; Ladhari, 2009). Under utvecklingen av skalan blev dessa tio inom kort fem mer allmänna 

dimensioner för att mäta tjänstekvalitén (Ladhari, 2009), dessa fem presenteras i figur 3.3. 

 Materiella ting (Tangibles)  

- såsom utrustning samt personalens utseende. 

 Tillförlitlighet (Reliability):  

- på att det finns en förmåga att prestera den utlovade tjänsten på ett korrekt sätt.  

 Respons (Responsiveness):  

- att villigt och snabbt hjälpa och lösa kundens behov. 

 Garanti (Assurance):  

- Kunskap och artighet hos personalen, samt deras förmåga att signalera tillförlitlighet och 

förtroende till kunden. 

 Empati (Empathy):  

- att visa omsorg, omtanke och individualiserad uppmärksamhet till kunderna.  

Figur 3.3: Fem dimensioner för att mäta tjänstekvalitet (Parasuraman, et al., 1988; Khan, 2003; 

Ladhari, 2009). 

De fem dimensionerna består i sin tur av 22 mindre artiklar/objekt, med uppgift att mäta de 

allmänna förväntningar kunderna har om en tjänst samt kundernas uppfattningar om tjänsten 

tillhandahålls av företaget (Parasuraman, et al., 1988; Khan, 2003; Ladhari, 2009).  

2.7 TILLÄMPNING AV SERVQUAL 

SERVQUAL-skalan har utvecklats till att möjligen bli det mest använda, standardiserade, 

frågeformuläret för att mäta tjänstekvalité (Caruana, Ewing, & Ramaseshan, 2000). Som tidigare 

nämnts har både den akademiska och företagsvärlden uppmärksammat forskningen kring tjänster 

och tjänstekvalité och hur man kan mäta dessa genom SERVQUAL, delvis av anledningen att 

skalan påstås kunna användas inom de allra flesta industrier (Akbaba, 2006).  

Caruana et al. (2000) nämner att SERVQUAL fått utstå kritik, vilket nämns under nästa rubrik, men 

påpekar samtidigt att skalan fortfarande kommer att tilltalas och användas av såväl forskare inom 

den akademiska världen som praktiker inom företagsvärlden. 

Flera forskare tar upp den mängd av olika områden som SERVQUAL-skalan framgångsrikt har 

tillämpats på, såväl som olika geografiska platser som exempelvis Australien, Kina, Nederländerna 

och USA, som olika branschorienterade platser i form av hotell-, restaurang- och turistindustrin 

(Akbaba, 2006; Caro & Garcia, 2008; Büyüközkan et al., 2011). Barabino (2012) använde sig till 
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exempel endast av fyra av fem dimensioner, Chou et al. (2010) använde sig av en skala bestående 

av ord istället för siffror och Saraei & Amini (2012) anpassade de 22 objekten för att visa sig 

relevanta för sammanhanget. 

2.8 SERVQUALS FÖR- OCH NACKDELAR 

Som med de flesta modeller har även SERVQUAL-skalan, som tidigare nämnts, utsatts för kritik. 

Det riktas bland annat kritik mot det påstående att skalan kan tillämpas inom alla typer av 

tjänstbaserade yrken (Brady, Cronin & Brand, 2002; Ladhari, 2009). Brady et al. (2002) och 

Ladhari (2009) menar att det här är något som en del forskare inom ämnet har ställt sig kritiska 

gentemot. I vissa studier har författarna kritiserat skalan på grund av att resultaten varierat trots att 

de använt samma metod (Ladhari, 2009). Ladhari (2009) menar att trots allt har detta inte fått 

forskare att avvika från SERVQUAL och att skalan har en hög pålitlighetsgrad trots de svagheter 

som stundtals uppstått. 

SERVPERF är ett alternativt mätningsinstrument för att mäta tjänstekvalité, men den mäter enbart 

den upplevda tjänstekvalitén och har visat sig framställa varierande resultat i jämförelse med 

SERVQUAL (Ladhari, 2009). Även om vissa forskare har argumenterat kring hur SERVPERF i 

vissa fall kan vara bättre anpassad än SERVQUAL, anser fortfarande många forskare att 

SERVQUAL är mer mångsidig och att skillnaderna i resultaten, förutom i väldigt anpassade 

situationer, förblir mycket små (Carrillat, Jaramillo & Mulki, 2007; Ladhari 2009).    

Vidare anser forskare att SERVQUAL-skalan kan identifiera både svagheter och styrkor inom 

tjänstekvaliteter samt göra det lättare för företag att prioritera och utveckla och stärka upptäckta 

svagheter (Ladhari, 2009). Företag kan även med hjälp av skalan upptäcka styrkor som sedan kan 

användas i vinnande konkurrenssyfte (ibid). 
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2.9 SAMMANFATTNING 

Gap-modellen består av fem gap, ett kundgap och fyra leverantörsgap (Ladhari, 2009). De fyra 

leverantörsgapen representerar delar som leverantörer ofta misslyckas att uppfylla för att i sin tur 

fylla kundgapet (Bitner et al., 2010). Kundgapet består av skillnaden mellan vad kunder förväntar 

sig av en tjänst och hur de upplever den (Parasuraman et al., 1985). Modellen SERVQUAL är 

utformad för att mäta företags tjänstekvalité och mäter skillnaden mellan förväntningar och 

upplevelser och består av en 22-objektsskala som är uppdelad i fem dimensioner, där 

respondenterna graderar sina svar från 1 till 7 (Parasuraman, et al., 1988; Khan, 2003; Ladhari, 

2009).  

Gap 2 består av skillnaden mellan vad företag tror kunderna förväntar sig och hur de utformar sina 

tjänster för att möta dessa förväntningar (Zeithaml et al., 2010). Företag kan, trots att de tror sig 

veta vilka kundernas förväntningar är, misslyckas med att möta dem (Bitner et al., 2010). 

SERVQUAL-modellen genererar kvantifierbar data som visar hur höga kundernas förväntningar är 

inom de olika dimensionerna och sedan i hur hög grad företagen lyckas uppfylla dem (Parasuraman 

et al., 1988; Khan, 2003; Ladhari, 2009). Det är inte säkert att företag lyckas stänga gap 2 och 

leverera hög tjänstekvalité (Zeithaml et al., 2010) och SERVQUAL kan användas för att mäta om 

företag lyckas möta kundernas förväntningar och därmed om de uppnår hög tjänstekvalité 

(Parasuraman et al., 1988). SERVQUAL är en modell som använts i flertalet studier för att mäta 

tjänstekvalité och har anpassats för att passa dessa studiers syfte (Barabino, 2012; Cho et al., 2010; 

Bose & Gupta, 2013; Altuntas et al., 2012; Saraei & Amini, 2012). 
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3. METOD 

I metodavsnittet kommer vi att presentera metodval samt tillvägagångssätt vid studiens 

genomförande. Vi har valt att använda oss av flermetodsforskning för att skapa förståelse för vad 

företag gör för att möta kunders förväntningar.  

Denna studie kommer att präglas av en komparativ design. Det är ett vanligt tillvägagångssätt inom 

både kvantitativa och kvalitativa studier och kan användas bland annat i intervjuundersökningar där 

två eller fler fall jämförs med varandra (Bryman & Bell, 2011). Bryman & Bell (2011) menar dock 

att när en komparativ studie används i kvalitativ forskning kallas det för en flerfallsstudie och att det 

är en vanlig metod inom företagsekonomisk forskning. I vår studie är grundtanken att kunna 

jämföra resultaten mellan två företag och sedan också kunna jämföra resultaten mellan två 

undersökningsmetoder. Vi har valt att inhämta primärdata för att sedan kunna jämföra vår studie 

med tidigare forskning. Vi har dock valt att inte följa flerfallsstudiedesignen fullt ut då tid och 

resurser varit begränsade och vill därför kalla studiedesignen endast för komparativ. 

Vi har valt två metoder på grund av att vi anser att det ger en djupare förståelse för om de aktiviteter 

företagen använder sig av fungerar i praktiken. För att ta reda på vad företagen gör för att möta sina 

kunders förväntningar har vi valt att göra intervjuer och för att sedan ta reda på om dessa 

förväntningar blivit uppfyllda har vi utformat en kundenkät. Båda dessa metoder har utgångspunkt i 

SERVQUAL-metoden och dess fem dimensioner. En djupare beskrivning av detta presenteras 

senare i det här kapitlet. 

3.1 DEDUKTION 

Vi har i vår studie valt att utgå från en teoretisk referensram för att sedan pröva den empiriskt, detta 

görs för att förena empiri och logik (Eriksson & Hultén, 2014). När forskare arbetar utifrån en sådan 

ansats kallas det deduktion och betyder att de utgår från teori för att sedan göra undersökningar och 

komma fram till ett resultat (Bryman & Bell, 2011). Valet av forskningsansats påverkas av vilken 

uppfattning som innehas på relationen mellan teori och empiri (Wallén, 1996).  

I en hypotetisk-deduktiv ansats skapas hypoteser i teorin som testas mot verklighet. Hypotes är ett 

påstående som härleds ur teorin (Wallén, 1996) och som sedan prövas empiriskt. Enligt Eriksson & 

Hultén (2014) påstår en av de ledande vetenskapsfilosoferna, Karl Popper, att en hypotes bör kunna 

falsifieras för att kunna ses som korrekt. Vi tolkar teorin på sådant sätt att det inte nödvändigtvis 

behöver finnas uttalade hypoteser för att ett arbete ska ses som deduktivt, att det är teoriprövning 
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som är det väsentliga. Deduktion innebär att ett logiskt resonemang förs (Eriksson & Hultén, 2014) 

och att det leder fram till slutsatser om verkligheten. 

3.2 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 

Vi har valt att arbeta efter ett hermeneutiskt synsätt eftersom syftet med vår studie är att skapa en 

djupgående förståelse för ämnet och för våra undersökningsobjekt. Hermeneutik är ett tolkande 

synsätt och handlar om förståelse för andra människors beteende (Bryman & Bell, 2011) och kan 

ses som en motpol till det positiviska synsättet. Positivism handlar om att beskriva och förklara 

(Eriksson & Hultén, 2014). Inom det hermeneutiska synsätten tolkar forskaren innebörder av texter, 

symboler, handlingar och upplevelser (Wallén, 1996) och detta utvecklades i och med att 

vetenskapen hade svårt att tolka texter från andra tidsperioder (Eriksson & Hultén, 2014) 

Forskaren lever sig in i undersökningsobjektens upplevelser, försöker förstå en annans människas 

handlingar och därför är språk och dialog mellan subjekt, såsom människor, centrala (Eriksson & 

Hultén, 2014). De menar vidare att hermeneutik handlar om att skapa helhetsförståelse. Vi anser att 

detta synsätt passar bäst för syftet med vår studie. 

3.3 PRIMÄR- OCH SEKUNDÄRDATA 

Vi har valt att samla in data från både primär- och sekundärkällor. De sekundära källorna har varit 

böcker, artiklar, rapporter m.m. Dessa har sedan använts för att skapa vår teoretiska referensram. 

För att hitta dessa källor har vi sökt via olika databaser på Internet och via biblioteket. Vi har använt 

sökord såsom ”service quality”, ”servqual”, ”gap model” och ”customer value” och utifrån dessa 

hittat ytterligare källor. Vi har valt att i största möjliga mån använda oss av källor från 2000-talet, 

men där vi sett att artiklar och andra källor varit av stor vikt för studien har vi valt att ta med dessa 

trots att de varit av äldre karaktär.  

Sekundäranalys innebär att vi använt oss av data som insamlats av andra forskare, institutioner och 

organisationer (Bryman & Bell, 2011). De menar att fördelen med sekundäranalys är att det 

genererar data som annars skulle vara tid- och kostnadskrävande och att detta ofta är data av hög 

kvalité. Det är detta som vår teoretiska referensram består av. 

Data från primärkällor har insamlats via två metoder, en kvalitativ och en kvantitativ. Metoderna 

utgår från den så kallade SERVQUAL-modellen, som vi fann via sekundära källor, och dess fem 

dimensioner: ”materiella ting”, “tillförlitlighet”, “respons”, “garanti” och “empati” (Ladhari, 2009). 

SERVQUAL används vanligtvis för att få fram kvantitativ data som mäter tjänstekvalité (Ibid). 

Men eftersom syftet med vår studie är att skapa förståelse för vad företagen gör och hur väl de 

uppfyller kundernas förväntningar har vi valt att modifiera modellen för att anpassa den efter vår 
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studie. De fem dimensionerna fungerar som ett ramverk för utformning av både intervjuunderlag 

och enkät och återkommer sedan som teman i både resultat och analys. Detta för att skapa en bra 

grundstruktur för studien och för att sedan kunna jämföra resultaten av de två 

undersökningsmetoderna. En grundligare beskrivning rörande SERVQUAL och vad det innebär 

finns att hitta under teoriavsnittet. 

3.4 KVALITATIV METOD 

Vi har valt en kvalitativ ansats som handlar om att undersöka hur något är och ses som nödvändig 

för att undersöka företeelser som är vaga, mångtydiga eller subjektiva såsom upplevelser och 

känslor (Wallén, 1996) vilka inte går att mäta. De flesta kvalitativa forskare behandlar teori som 

något som uppkommer ur empiri och insamlandet av data medan vissa hävdar att kvalitativ 

forskning också kan användas för att pröva teori (Bryman & Bell, 2011). Vi har valt att delvis 

använda oss av den här typen av metodik då syftet med studien är att skapa förståelse för vad 

företag gör för att möta kunders förväntningar. 

Utifrån det här går det att välja mellan olika tillvägagångssätt som exempelvis djupintervjuer, 

fältstudier och deltagande observation (Ibid). Vi har valt att använda oss av intervjuer. 

3.4.1 INTERVJUER 

För att uppfylla vårt syfte med att skapa förståelse för valt ämne har vi valt att göra kvalitativa 

intervjuer. Den här delen används i vår studie för att få en förståelse för vad företagen gör för att 

möta sina kunders förväntningar. Det vanligaste sättet för att samla in data av kvalitativ natur är just 

intervjuer (Ryen, 2004; Bryman & Bell, 2011). Vi har valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer i vår studie. Det är den typ av kvalitativa intervjuer som är mest utbredd och dominant 

och innebär att det på förhand bestämts ett par huvudfrågor med specifika teman som sedan kan 

formuleras om och byta ordning på under intervjuns gång (Ryen, 2004). Frågorna blir utformade på 

ett sådant sätt att följdfrågor blir möjliga vilket gör det enklare att uppfylla syftet med den 

insamlade data, att få en förståelse för de intervjuade (Bryman & Bell, 2011). 

Vi har i våra intervjuer valt att ställa få öppna frågor för att få våra respondenter att berätta och 

beskriva utifrån sina egna upplevelser och känslor (Se bilaga 1). Vi ville undvika ledande frågor för 

att påverka svaren så lite som möjligt. Kvalitativa intervjuer innebär att ett äkta samtal måste föras 

och det är vanligt förekommande att både egna känslor och upplevelser påverkar både frågor och 

tolkningar av svar (Wallén, 1996). Frågorna är uppdelade efter SERVQUALs fem dimensioner (Se 

Tabell 3.1). 
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Dimensioner Teman 

Tangibles – Materiella ting 

Utrustning samt personalens utseende 
- Personalens klädsel och allmänna intryck 

- Lokalens utformning 

- Lokalens tillgänglighet 

Reliability – Tillförlitlighet 

Förmåga att prestera den utlovade 

tjänsten på ett korrekt sätt 

- Frisörens pålitlighet 

- Att besöket ger ett förväntat resultat 

- Att besöket ger en trygghet för en fortsatt 

kundrelation 

Responsiveness – Respons 

Villigt och snabbt hjälpa och lösa 

kundens behov 

- Frisörens anpassningsförmåga för den 

specifika kundens behov 

- Frisörens fokus på den specifika kunden 

- Personalens vilja att hjälpa till 

Assurance – Garanti 

Kunskap och artighet hos personalen, 

samt deras förmåga att signalera 

tillförlitlighet och förtroende till kunden 

- Personalens allmänkunskap om frisöryrket 

- Personalens bemötande (trygghet, vänlighet) 

- Skillnader i bemötande mot olika kunder 

Empathy – Empati 

Visa omsorg, omtanke och 

individualiserad uppmärksamhet till 

kunderna 

- Personal tar sig tid att lyssna och visa 

förståelse 

- Personalen agerar utifrån kundens bästa 

- Företaget som helhet agerar utifrån kundens 

bästa 

Tabell 3.1. Teman till Intervju. 

Frågorna har utvecklats ur beskrivningen av vardera dimension och sedan utformats för att passa till 

frisörbranschen. I detta fall har frågorna varit semistrukturerad och utformats som teman där 

intervjuobjektet fått svara fritt vad de tänker kring varje tema. Detta för att få en levande diskussion 

kring varje dimension. 

Vår avsikt var att göra båda intervjuer ansikte mot ansikte, men på grund av tidsbrist ifrån 

intervjuobjekten har en utav intervjuerna varit tvungen att genomföras via telefon. Vi valde att spela 

in båda intervjuer för att inte missa speciella fraser och uttryck. Bryman & Bell (2011) menar att 

detta har stor betydelse för att sedan kunna göra en detaljerad analys av materialet och för att fånga 

respondenternas svar i rent ordalag. Att genomföra intervjuer där forskaren sitter i samma rum som 

intervjuobjektet gör att kroppsspråk och tonläge också kan analyseras, vilket kan ge forskaren större 

förståelse för de svar denne får (Eriksson & Hultman, 2014). 

3.4.2 URVAL 

Vi har valt respondenter efter ett bekvämlighetsurval där vi fått anpassa oss efter intervjuobjekten. 

Bekvämlighetsurval innebär att urvalet är baserat på de individer som finns till hands under den 

period som studien utförs (Bryman & Bell, 2011). För att öka generaliserbarheten har vi valt att 

intervjua ägare från två olika företag för att få en bredare förståelse för vad de gör för att möta sina 
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kunders förväntningar. Vi har valt företag som har anställda på grund av att dessa ofta tar emot en 

större mängd kunder än de ägare som arbetar ensamma. Vi är medvetna om att detta urval kan 

påverka resultatet och att detta inte kan ses som ett generaliserbart resultat för alla företag inom 

frisörbranschen. En av de tilltänkta intervjuobjekten lämnade i sista stund återbud och vi fick därför 

vända oss till ett annat företag för att få göra den andra intervjun. Detta påverkar analysen och 

istället för att mäta skillnaderna mellan utfallen för de båda företagen får vi bara möjligheten att se 

hur ett utav företagens ansträngningar påverkar kunderna.  

Intervjuföretag 1 (Benämns härefter som F1) - Kvinna i 30-årsåldern som är delägare i en 

frisörsalong på en mindre ort i Sverige.  

Intervjuföretag 2 (Benämns härefter som F2) - Kvinna i 45-årsåldern som är ensam ägare av en 

frisörsalong på en mindre ort i Sverige. 

3.5 KVANTITATIV METOD 

För att stärka den kvalitativa metoden har vi valt att lägga till en kvantitativ del. Den kvantitativa 

delen används för att ta reda på kundernas förväntningar, deras upplevelser och på sätt mäta 

tjänstekvalité. Detta kommer att användas i analysen för att ta reda på om företagens ansträngningar 

möter kundernas förväntningar. 

Med en kvantitativ metod försöker forskare hitta mönster och samband och det ger resultat som går 

att uttrycka i siffror (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Kvantitativ data är ofta mätbar och ses 

som objektiv (Bryman & Bell, 2011). Bryman & Bell (2011) presenterar några olika typer av 

kvantitativa metoder som exempelvis enkäter, strukturerade observationer eller strukturerade 

intervjuer, som i sin tur kan variera i karaktär. Vi har valt att använda oss av enkäter i vår 

kvantitativa metoddel. 

3.5.1 ENKÄTER 

Enkäterna är utformade på ett sådant sätt att respondenterna får gradera ett antal påståenden från 1 

till 7. Detta för att ta reda på hur viktigt kunderna tycker att företagens aktiviteter är och hur väl de 

upplever att företagen uppnår dem (Se bilaga 2). Enkäter används för att de som undersöker på ett 

standardiserat sätt ska kunna ställa samma frågor till flera personer (Eriksson & Hultman, 2014). 

Alla enkäter är inte kvantitativa, det finns också sådana med öppna frågor, men för att nå vårt syfte 

med enkäten har vi utformat frågorna för att få kvantifierbar data. Frågorna är utformade efter 

SERVQUALs fem dimensioner (Se Tabell 3.2). 
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Dimensioner Frågor 

Tangibles – Materiella ting 

Utrustning samt personalens utseende 
1. Personalen bär  representativ klädsel samt ger 

ett i övrigt professionellt intryck 

2. Lokalerna är fräscha, moderna och inbjudande 

3. Lokalen är lättillgänglig (Geografiskt nära, lätt 

att hitta, goda parkeringsmöjligheter m.m.) 

Reliability – Tillförlitlighet 

Förmåga att prestera den utlovade 

tjänsten på ett korrekt sätt 

4. Efter besöket känner Du dig trygg som fortsatt 

kund på salongen 

5. Personalen är pålitliga 

6. Resultatet blir exakt som Du tänkt innan 

Responsiveness – Respons 

Villigt och snabbt hjälpa och lösa 

kundens behov 

7. Frisörens anpassningsförmåga för just Dina 

behov är hög 

8. Din frisör fokuserar endast på Dig 

9. Personalen är alltid villig att hjälpa till 

Assurance – Garanti 

Kunskap och artighet hos personalen, 

samt deras förmåga att signalera 

tillförlitlighet och förtroende till kunden 

10. Frisören har en mycket god allmänkunskap om 

frisöryrket 

11. Personalen bemöter Dig alltid på ett trevlig och 

vänligt sätt 

12. Personalen ger ett lika gott bemötande till alla 

sina kunder 

Empathy – Empati 

Visa omsorg, omtanke och 

individualiserad uppmärksamhet till 

kunderna 

13. Personalen tar sig tid att lyssna på just Dig och 

Dina behov 

14. Personalen visar förståelse för just Dina 

önskemål 

15. Företaget agerar utifrån Ditt eget bästa 

Tabell 3.2. Frågor till kundenkät. 

Frågorna är utformade med grund i beskrivningen av vardera dimension och sedan anpassade till 

frisörbranschen. I det här fallet är frågorna mer utformade som påståenden än som frågor. Detta för 

att respondenterna lättare ska kunna rangordna svaren. Kundenkäten erbjöds till alla kunder, cirka 

100 stycken, som besökte de två undersökta företagen under en veckas tid. Hade vi avsett ett mer 

generaliserbart resultat hade urvalet kunnat göras mer omfattande och systematisk, men syftet med 

vår studie var inte att den skulle vara generell utan snarare att vi vill få en djupare förståelse. Därför 

valde vi att göra enkäten och erbjuda den till alla som var intresserade av att ställa upp. Vi valde att 

lämna enkäterna på en lättillgänglig plats i salongen och inte själva medverka under själva 

undersökningsperioden för att inte kunna påverka resultatet på det viset 

Vi har valt att hålla enkäten till en A4-sida, där påståenden finns på enkätens både fram- och 

baksida. Det har tagit endast ett par minuter att fylla i enkäten vilket varit ett medvetet val för att 

öka svarfrekvensen och för att minska bortfallet. Vi har också valt att hålla den helt anonym för att 

få fler att delta i studien. I slutet av enkäten har vi lagt till en kvalitativ fråga för att ta reda på om 

kunderna har några övriga tankar eller åsikter om företagets levererade tjänstekvalité. Frågan 

utformades på detta sätt: ”Har du några förslag eller synpunkter på hur salongen kan förbättras?”. 
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När respondenterna var klara med enkäten fick de själva lägga den i en försluten låda för att kunna 

försäkra dem att de var helt anonyma. 

3.5.2 UTVÄRDERING AV SERVQUAL 

Forskare har genom tiderna lagt fram en del kritik gentemot SERVQUAL-modellen. Ladhari (2009) 

har ställt sig kritiska till att resultatet kan variera trots att de använt sig av samma metod. I vårt fall 

kan vi förstå om resultaten varierar då urvalet har formats genom bekvämlighet och att alla som 

varit villiga att besvara enkäten har fått möjlighet att göra detta. Detta gör dock inget i vår studie då 

den inte utformats för att ge generaliserbara resultat utan för att skapa förståelse. 

Vissa forskare anser att SERVPERF är ett bättre mätningsinstrument för att mäta tjänstekvalité men 

då denna bara mäter upplevd tjänstekvalité (Ladhari, 2009) ansåg vi att SERVQUAL var bättre för 

att uppfylla studiens syfte. Många anser dock, att SERVQUAL är mer mångsidig och att variationen 

i resultat ändå är mycket små (Carrillat, Jaramillo & Mulki, 2007; Ladhari 2009). Vi anser också att 

modellen fungerat bra som ramverk till vårt arbete trots att vi inte använt den på det traditionella, 

kvantifierbara tillvägagångssättet och att det hjälpt oss att hitta svagheter och styrkor hos de 

undersökta företagen. Flertalet forskare har riktat kritik mot att modellen inte kan användas inom 

alla tjänstebaserade yrken (Brady, Cronin & Brand, 2002; Ladhari, 2009) men vi anser att denna 

studie visar på att modellen kan användas för att mäta tjänstekvalité inom den här branschen. 

3.5.3 URVAL 

Tanken var att använda oss av respondenter som besökt de två företag där vi utfört våra intervjuer. 

Respondenterna skulle vara kunder till dessa företag för att sedan kunna jämföra enkätens resultat 

med intervjuerna. På grund av sent återbud från ett av företagen, är det andra enkätföretaget inte 

knutet till det andra intervjuobjektet. Enkätundersökningen påbörjades innan intervjuerna 

genomfördes. Vi valde två företag på två olika orter i Sverige för att få en bredare förståelse för hur 

kunder tänker.  

Kunderna har blivit tillfrågade att svara på denna enkät i samband med besöket. Företagen är 

utvalda efter bekvämlighet och samarbetsvillighet från företagens sida. Ofta görs urval för att kunna 

generalisera resultatet (Bjereld et al., 2009) men vårt mål med enkäten är att se om företagen möter 

sina kunders förväntningar och därför kommer denna studie inte kunna ses som generaliserbar. Vårt 

syfte är att skapa förståelse för företagen och därför är inte generalisering nödvändigt i detta fall.  
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Enkätföretag 1 (Benämns härefter som E1) – Frisörsalong belägen på mindre ort i Sverige. En av 

de större salongerna på orten. Samma företag som F1 i intervjudelen. 

Enkätföretag 2 (Benämns härefter som E2) – Frisörsalong belägen i mindre stad i Sverige. En av 

de större salongerna i staden. 

3.6 ANALYS 

Resultaten från intervjuerna och enkäterna har analyserats och jämförts för att ta reda på om det 

finns några likheter och skillnader i vad kunder förväntar sig och vad företag gör för att möta 

förväntningarna. Både intervju och enkät är utformad efter SERVQUALs fem dimensioner 

(Parasuraman et al., 1988) och dessa återkommer som teman i analysen. Under dessa teman jämförs 

sedan resultaten från de olika metoderna och analyseras med stöd från den teoretiska referensramen.  

Intervjuerna transkriberas och analyseras med hjälp av jämförelseanalys. Detta för att få en djupare 

förståelse för våra intervjuobjekt och deras arbete. De två intervjuerna jämförs med varandra för att 

se hur olika företagen arbetar med att möta sina kunders förväntningar och för att se vilka och om 

det finns olika åsikter om vad som anses vara viktigt för att skapa tjänstekvalité. 

Enkäterna sammanställs och analyseras med hjälp av GAP-modellen (Mer om denna modell finns 

under teoriavsnittet). Detta för att finna gap mellan vilka förväntningar kunderna har på företagens 

tjänstekvalité och hur de upplever att företagen uppnått dessa. De två företagen jämförs för att se 

likheter och olikheter i kunders uppfattningar och förväntningar och även för att se hur väl de två 

företagen uppnår god tjänstekvalité.  

Vi jämför sedan de två metoderna och den teoretiska referensramen i en differensanalys. Vi 

använder differensanalys för att ställa de två företagen mot varandra för att sedan kunna hitta 

likheter och skillnader mellan dessa. Detta för att se om vi kan finna något som visar på vad 

företagen verkligen gör för att möta kundernas förväntningar och för att se om det finns områden 

där företagen behöver förbättra sig. Vi vill också se om det empiriska materialet går att knyta till 

tidigare teori. 

3.7 VALIDITET 

Validitet handlar om att verkligen mäta det som är avsett att mätas (Wallén, 1996). Vår studie har 

inte syftet att vara mätbar, utan för att se om det finns något samband mellan vad kunder förväntar 

sig och vad företagen gör för att möta dem. Studien innehåller en kvalitativ del och saknar där den 

helt tillförlitliga och noggranna mätningen som Bryman & Bell (2011) menar ingår i validitet. 

Kvalitativa studier kan därför vara svåra att göra helt valida. 
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För att öka måttet av validitet har vi dock valt att göra flermetodsforskning i vår studie. Vi har valt 

denna flermetodsforskning med anledning av att vi vill få en djupare förståelse för gapet mellan 

kunder och leverantörer. Flermetodsforskning används för att finna belägg för sin beskrivning i 

flera olika källor och för att öka validiteten i analyser (Starrin & Svensson, 1994). I vissa fall kan 

inte en forskare förlita sig till fullo på antingen en kvalitativ eller kvantitativ metod utan behöver 

använda flera metoder för att fylla ut de luckor som den ena metoden kan ge (Bryman & Bell, 

2011). Bryman & Bell (2011) menar att kvantitativ forskning kan ge stöd åt kvalitativ forskning och 

tvärtom.  

Vi utgår från en kvalitativ del, men vill fylla ut luckorna genom att addera en kvantitativ del. Här 

kommer en mätbar metod in som stöd för den kvalitativa undersökningen. Den teoretiska 

referensramen består av en sekundäranalys med data från tidigare forskare. Detta för att ha något att 

stödja och jämföra vår empiriska studie med. Det är inte ovanligt att det används sekundäranalys 

tillsammans med insamling av primärdata (Bryman & Bell, 2011). Det är sedan samstämmighet 

mellan olika källor som visar på hög validitet (Starrin & Svensson, 1994). 

För att öka validiteten ytterligare har vi i största möjliga mån använt oss av intervju- och 

enkätmetoder som inte ska påverka respondenter eller resultat. Bryman & Bell (2011) menar att ju 

mer en forskare ingriper på respondentens naturliga situation eller skapar en onaturlig miljö desto 

mer sannolikt är det att resultaten inte blir tillräckligt valida. Därför har vi valt att lämna enkäten i 

företagens lokal för att själva inte kunna påverka respondenternas svar. Wallén (1996) menar att 

studiens mätningar inte ska innehålla några systematiska fel för att vara valida. Vi anser dock att det 

finns viss begränsning i validiteten av vår studie då urvalet gjorts av bekvämlighetsskäl och inte är 

ett representativt urval vilket skulle gett ytterligare extern validitet (Bryman & Bell, 2011). Bryman 

& Bell (2011) menar att urvalets storlek också har påverkan på studiens validitet där ett större urval 

ökar sannolikheten för en högre precision vilket i sin tur minskar samplingsfel. Urvalet i vår studie 

är relativt litet och om urvalet varit större hade det i sin tur kunnat öka precisionen och därmed ökat 

validiteten. 

3.8 RELIABILITET 

En studie har hög reliabilitet om måtten och mätningarna är pålitliga och följdriktiga (Bryman & 

Bell, 2011). Reliabilitet handlar om hur insamlad data mäts och är en avgörande faktor för om 

resultaten är valida (Bjereld et al., 2009). Vi har valt att ha med en kvalitativ del och eftersom 

reliabilitet till stor del handlar om att kunna upprepa en undersökning och få samma resultat, 

kommer det bli svårt att uppfylla detta i vår studie (Bryman & Bell, 2011). Bryman & Bell (2011) 

menar att det är omöjligt att få en social miljö att bli exakt densamma och för att återskapa en 
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likadan situation behöver forskaren kunna ta en liknande social roll som tidigare forskare har haft 

för att uppnå en hög reliabilitet som möjligt. Om forskare i framtiden vill återupprepa vår studie 

måste de i sådana fall använda sig av samma företag och samma metoder. 

För att en undersökning ska ha hög reliabilitet ska den få samma utfall om den utförs igen (Bjereld 

et al., 2009). Bjereld et al. (2009) menar att intervjuer ofta påverkas av intervjupersonen och om 

samma studie utförs av en annan forskare kan resultatet bli annorlunda. Om en forskare i framtiden 

upprepar vår studie är det ändå inte säkert att utfallet blir detsamma på grund av att vi som 

undersökare också påverkar det resultat vi får. För att öka reliabiliteten i vår studie har vi valt att 

ställa öppna frågor där intervjuobjekten fått berätta, vi har undvikit ledande frågor och frågor med 

värdeladdade ord. Det här för att i största möjliga mån undvika påverkan av intervjuobjekten. På 

grund av de öppna frågorna kan de till viss del variera mellan de olika objekten och kan också 

försvåra upprepning av studien för framtida forskare, vilket påverkar reliabiliteten negativt. 

Samma tillvägagångssätt har vi använt vid utformandet av enkäten. Vi har i största möjliga mån 

undvikit frågor där vi som undersökare kunnat påverka svaret. I en enkät är dock detta lättare än i 

intervjuerna då vi inte haft någon personlig kontakt med respondenterna. 
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4. EMPIRI 

I detta avsnitt presenterar vi det material vi samlat in via våra två undersökningsmetoder. Vi börjar 

med att presentera materialet från intervjuerna och efter detta följer det sammanställda materialet 

från enkäterna.  

4.1 INTERVJUER 

Här nedan framställs den empiri som framtagits med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna är genomförda med två personer, båda ansvariga för sin respektive frisörsalong. I 

denna del av kapitlet kommer vi här nedan redogöra vad respondenterna svarat kring de frågor som 

ställdes. Författarnas egna värderingar eller åsikter är icke medtagna i denna sammanställning. 

Frågorna är utformade efter SERVQUAL-modellens fem dimensioner och respondenterna blev 

uppmanade att svara fritt kring de ställda frågorna. 

4.1.1 INTERVJU ETT: F1 

Genomförs med en av frisörsalongens ägare ansikte mot ansikte. 

4.1.1.1 TANGIBLES 

Ett återkommande ord under denna del av intervjun var ordet kreativitet, alltifrån inredning av 

lokalen till personalens klädsel skulle utstråla någon form av kreativitet som var representativt för 

hur just de arbetar på både företagsnivå och individuell nivå. Respondenten ansåg att det var 

fördelaktigt med att de använder egna kläder då det ger de anställda mer möjlighet att uttrycka sin 

individualitet samt spegla sin kreativitet. De har ingen klädkodex i salongen men respondenten men 

påpekade att klädsel ändå ska vara representativ för företaget och inte för, som respondenten 

uttryckte sig ”utmanande”. Salongens inredning precis som personalen ska också spegla den 

kreativitet som finns. Det är också viktigt att det är fräscht, snyggt, ljust och att receptionen är 

centralt placerad, då kunderna enkelt kan finna sig i salongen. Detta varierar självklart från olika 

salonger då respondenten återigen påpekade den kreativitet som flödar i deras yrke. 

4.1.1.2 RELIABILITY 

Vid frågan hur de på salongen arbetar för att skapa ett förtroende hos kunden svarade respondenten 

att det börjar väldigt tidigt med att le, hälsa, och att skapa ögonkontakt. Respondenten fortsätter 

med att påpeka vilket socialt yrke det är och att det är en viktig social egenskap att kunna ta hand 

om kunderna. Att när kunderna kommer, få de att känna sig lugna och trygga samt att frisören ska 

vara avslappnad och inte verkar stressad. Detta är visserligen något som kommer med erfarenheten 

inom yrket. Respondenten fortsätter med att beskriva en ganska vanlig situation med en kund, när 

kunden har förslag som kanske ej är realistiska; ”Det är något som man lärt sig efter ett tag, att det 
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är jag som är utbildad det är jag som kan mest, även om kunden alltid ha rätt så är det ändå så att 

jag som frisör måste kunna säga att jag tycker inte det här är en bra idé eller hur man nu bäst 

uttrycker sig för att visa kunden att jag kan det här. Så de känner sig trygga.” 

4.1.1.3 RESPONSIVENESS 

Intervjun fortsatte och diskussionen gick in på hur frisöryrket är ett tjänstebaserat yrke samt hur det 

handlar om att bygga och bibehålla relationer med kunderna. Som tidigare nämnt handlar det om att 

möta kundernas förväntningar med vad som är passande och mer realistiskt för kundens 

förutsättningar. Respondenten nämnde exempel som när kunden vill ha en specifik frisyr som de 

sett någon skådespelare eller annan person av kändisskap bär. Kunden anser att den är snygg men 

missar ibland det faktum att frisyren ej kommer att förvandla dem till den här specifika kändisen. 

Det är då frisören får på ett artigt eller smidigt sätt föreslå hur de kan göra något liknande som 

troligen passar in bättre på just den här kunden. Den öppna kommunikationen är väldigt viktig för 

att skapa en tillit till frisören. 

4.1.1.4 ASSURANCE 

Respondenten fortsätter under intervjun att diskutera hur de på salongen fortsätter att utbilda sig 

genom att delta på diverse kurser om såväl nya tekniska framsteg inom branschen som nya verktyg, 

färger, färgrecept men även säljtekniska och om kundbemötande. Alla i salongen försöker delta på 

dessa samtidigt men då det ej går, blir det en mindre intern utbildning emellan kollegorna. Denna 

typ av intern utbildning, att dela med sig av både officiella utbildningar och även nya trender och 

tekniker de läst eller upptäckt på egen hand, är något som de arbetar med kontinuerligt inom 

salongen för att stärka gruppkänslan. Denna stärkta gruppkänsla är något som respondenten strävar 

efter inom sin salong och det är något som respondenten tror syns utåt mot kunderna.  

Utöver utbildningar fortsätter respondenten, är detta ett yrke som kräver en bra 

anpassningsförmåga. Varje dag är inte den andre lik och alla människor de tar hand om dagligen är 

sannerligen inte likadan, några vill prata om sig själva och några kanske bara vill läsa tyst för sig 

själv. En bra anpassningsförmåga är därför essentiell för en framgångsrik frisör. Däremot anser 

respondenten ej att det initiala mötet med kunden behöver någon anpassningsförmåga. Där möts 

alla på samma sätt, med ett leende, en hälsning och ögonkontakt. Denna anpassningsförmåga ska 

visserligen inte inskränka på frisörens egen personlighet, det är viktigt att frisören är sig själv och 

inte spelar någon roll, det håller inte i längden. 

4.1.1.5 EMPATHY 

Väl inne på den femte dimensionen känner respondenten av lite repetition men återigen lägger 

respondenten vikt på att frisörer måste kunna anpassa sig efter olika kunder. Men även att en stor 
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del av yrket handlar om intresset, för hår och yrket, att viljan för att lära sig nya tekniker och träffa 

nya människor måste finnas där, inte bara för att trivas utan även för att bli en duktig frisör. Vidare 

berättar respondenten att de utvecklat sin hantering av kunder med att införa ett register. Här finns 

information om en kund brukar gå till någon specifik i salongen, vilken färg som de vanligtvis 

brukar använda och på det sättet kan en annan frisör kunna ge samma service om den ordinarie ej är 

tillgänglig. 

4.1.2 INTERVJU TVÅ: F2 

Genomförs med frisörsalongens ägare via telefon. 

4.1.2.1 TANGIBLES 

Vid frågan om materiella ting som personalens kläder samt lokalens utformning har respondenten 

klara och tydliga svar över hur de arbetar med den dimensionen. Respondenten säger att alla på 

salongen alltid har likadana kläder, det är något de kommit överens om i salongen. De byter varje 

vår och höst, då köper de nya kläder, respondenten skulle inte riktigt vilja kalla det för uniformer, 

utan kallar det vanliga kläder. De har kvar de gamla kläderna och på det sättet byter de till olika 

kläder olika dagar av veckan. ”Jag tycker det ser proffsigt ut, folk behöver inte fundera över vem det 

är som jobbar här och framförallt så är det bekvämt, för många gånger så står man där på 

morgonen och tänker, nä den där vill jag nog inte ha idag och sådär. Nu har man arbetskläder 

vilket gör det simpelt samt att du slipper riskera dina egna kläder med färgning eller liknande.” 

Respondenten fortsätter att redogöra att de på salongen är relativt strikta med hur de klär sig och 

avslutar med att de exempelvis aldrig bär jeans. Lokalen som de använder blev lite av ett 

bekvämlighetsval. Respondenten i fråga äger byggnaden som lokalen befinner sig i och när den 

tidigare hyresgästen flyttade ut, blev det passande att salongen blev flyttad till den här lokalen. Inne 

i lokalen finns det en fondvägg i färgerna svart och grått, två färger som salongen sedan arbetat 

utifrån när det kommer till framtida färgval och kläder. Utöver detta bjuds det på olika drycker på 

salongen samt frukter. Levande blommor står i salongen och byts varje vecka bland annat, allt för 

att ge ett mer professionellt intryck. 

4.1.2.2 RELIABILITY 

Respondentens salong fokuserar starkt på att vara välutbildade och är något som de ser som en 

självklarhet. Det här är bland annat ett av de sätten de försöker skapa tillit hos kunden. Ett annat sätt 

är att de alltid försöker leverera över förväntan, då de ej anser att det räcker med att leverera det 

förväntade. De vill ge kunden det lilla extra, att varje gång de lämnar salongen är det med en 

förnöjsam känsla. F2, precis som det tidigare företaget, vill gärna med sin kunskap skapa tillit. 

Respondenten anser även att det professionella yttre som deras kläder ger dem är ett extra plus. 
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4.1.2.3 RESPONSIVENESS 

Som redan nämnts är salongen i fråga duktiga på att utbilda sig kontinuerligt och att alltid komma 

med nya idéer. De har långa konsultationer med kunderna för att känna efter behovet hos dem samt 

för att kolla virvlar, ansiktsformer, färger och vad kunden har för stil. De är duktiga på att föreslå 

och att komma med idéer till kunder, det har delvis att göra med att de ej anser att kunden ska 

behöva kunna något. Respondenten likställer det med att lämna in sin bil på en bilverkstad, ”när 

jag lämnar in min bil på verkstaden, så vill inte jag få frågan, vad vill du att vi ska göra? Det vill 

jag att de ska tala om för mig, att det där behöver göras och det där behöver bytas för jag kan inget 

om bilar.” 

4.1.2.4 ASSURANCE 

Redan i början av intervjun deklarerar respondenten att alla på salongen har avlagt Gesällbrevet, ett 

gammalt register för hantverkare. Detta brev är något elever får avlägga efter avslutad utbildning 

och är en typ av hantverksprov som bedöms av särskilda granskningsmän inom branschen. Två av 

de anställda har även det högre mästarbrevet som är nästa steg efter gesällbrevet. Mästarbrevet 

kräver att frisören måste ha varit aktiv och jobbat i minst sex år, delta i genomgående utbildningar 

och uppvisa ställda kvalitetskrav samt avlägga en avgift. Utöver det här vidareutbildar sig givetvis 

alla på salongen kontinuerligt med kurser inom det tekniska för branschen, säljtekniska och även en 

del beteendevetenskap för att bättre kunna läsa av kunder. Något som respondenten upptäckt genom 

åren är att kunderna uppskattar ett ärligt säljsätt, att det ej går att sälja en produkt som säljaren själv 

inte tror på. Att du som säljare är ärlig och verkar för kundens bästa är det som kan få otroligt bra 

respons.  

4.1.2.5 EMPATHY 

Avslutningsvis betonar respondenten hur viktigt det är att vara sig själv, att inte spela ett spel som 

kunden kan genomskåda, utan att vara ärlig i sitt säljsätt samt i hur en diskussion förs med en kund. 

En annan iakttagelse av respondenten är att om en frisör är ärlig, trevlig och ger ett professionellt 

intryck, spelar det mindre roll om kunden inte är helt nöjd med klippningen, om frisören har läst av 

kundens personlighet och ser till att kunden i sin tur får en bra upplevelse, kommer kunden tillbaka. 

4. 2 ENKÄT 

Cirka 50 kunder på varje salong blev tillfrågade att göra enkäten under en veckas tid och 11 stycken 

har svarat på E1 och 13 stycken på E2. Enkäten är uppdelad efter SERVQUALs fem dimensioner 

och utifrån dessa har vi utformat 15 påståenden som respondenterna fått gradera från 1 till 7 (Se 

bilaga 2). Påståendena har besvarats ur två perspektiv:  
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A. Hur viktigt är påståendet för Dig vid ett besök hos frisören? 

 B. Hur överensstämmer påståendet med hur Du upplevde besöket? 

Dessa perspektiv har sedan jämförts för att hitta gap mellan vad kunder förväntar sig av en 

tjänst och hur de upplevt tjänsten. Värdena som presenteras är medelvärden utifrån de 

enkätsvar vi fått in. Enkäten har präglats av ett lågt antal bortfall där respondenterna valt att 

inte fylla i någon information angående vissa påståenden. Det uppstod 3 inom perspektivet 

för förväntan och 8 inom perspektivet för upplevelse, värdena har justerats i och med detta 

men representerar ändå ett medelvärde av de data vi insamlat. Vi har nedan valt att 

presentera varje dimension för sig. 

4.2.1 TANGIBLES 

Den första dimensionen är tangibles (materiella ting) och resultatet presenteras i tabell 4.1. 

Dimensionen visar för E1 endast positiva gap. Resultaten visar att respondenternas upplevelse har 

överträffat dess förväntningar. Påstående 1 och 3 har de mest signifikanta positiva resultaten. 

Dimensionens medel-gapvärde är positivt på 0,76.  

Gapen för E2 följer samma trend men visar inte lika stora gap som för E1. Det sammanlagda värdet 

är positivt men ligger på ett något lägre värde och ger ett gap på 0,36. 

 Enkätföretag 1 Enkätföretag 2 

Materiella Ting Förvä-

ntan 

Upple-

velse 

Gap Förvä-

ntan 

Upple-

velse 

Gap 

1. Personalen bär  representativ 
klädsel samt ger ett i övrigt 

professionellt intryck 

 

5,64 

 

6,55 

 

0,91 

 

5,85 

 

6,31 

 

0,46 

2. Lokalerna är fräscha, moderna och 

inbjudande 

6,18 6,55 0,37 5,92 6 0,08 

3. Lokalen är lättillgänglig 

(Geografiskt nära, lätt att hitta, goda 

parkeringsmöjligheter m.m.) 

5,7 6,7 1 5,77 6,31 0,54 

Medelvärde 5,84 6,6 0,76 5,85 6,21 0,36 

Tabell 4.1. Påståenden inom dimensionen Tangibles. 

4.2.2 RELIABILITY 

Den andra dimensionen är reliability (tillförlitlighet) och resultatet för denna dimension presenteras 

i tabell 4.2 nedan. Inom dimensionen för tillförlitlighet visar E1 varierande resultat. Vid påstående 4 

möter respondentens förväntan upplevelsen. Påstående 5 visar ett negativt resultat och påstående 6 
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ett positivt. Det betyder att påstående 5 inte möter kundernas förväntningar. Trots detta visar det 

sammanlagda värdet för dimensionen ett positivt resultat på 0,04. 

E2 visar på två negativa resultat och ett positivt. Gapen är relativt små men de två första visar ändå 

att företaget inte riktigt möter kundernas förväntningar. Det sammanlagda gapvärdet för 

dimensionen är negativt och visar -0,07. 

 Enkätföretag 1 Enkätföretag 2 

Tillförlitlighet Förvä-

ntan 

Upple-

velse 

Gap Förvä-

ntan 

Upple-

velse 

Gap 

4. Efter besöket känner Du dig trygg 

som fortsatt kund på salongen 

 

6,91 

 

6,91 

 

0 

 

6,92 

 

6,85 

 

-0,07 

5. Personalen är pålitliga 7 6,91 -0,09 6,85 6,69 -0,16 

6. Resultatet blir exakt som Du tänkt 

innan 

6,1 6,3 0,2 6,15 6,17 0,02 

Medelvärde 6,67 6,71 0,04 6,64 6,57 -0,07 

Tabell 4.2. Påståenden inom dimensionen Reliability. 

4.2.3 RESPONSIVENESS 

Tredje dimensionen är responsiveness (respons) och resultatet presenteras nedan i tabell 4.3. Inom 

dimensionen för respons överträffar E1 kundernas förväntningar på de två första påståendena och 

på den sista möter upplevelsen kundernas förväntningar. Här ska tilläggas att alla respondenter 

graderat påstående 9 på en 7:a inom båda perspektiven vilket visar hög förväntan och en god 

upplevelse. Det sammanvägda medelvärdet för gapet inom dimensionen visar 0,08 vilket är ett 

positivt värde. 

Däremot visar E2 negativa resultat på två påståenden och ett visar på att upplevelsen precis uppfyllt 

förväntan. De negativa resultaten är relativt små men visar ändå brister i att uppfylla kundernas 

förväntningar. Detta gör ändå att det sammanlagda värdet hamnar på -0,04 och ger ett negativt 

resultat för dimensionen. 
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 Enkätföretag 1 Enkätföretag 2 

Respons Förvä-

ntan 

Upple-

velse 

Gap Förvä-

ntan 

Upple-

velse 

Gap 

7. Frisörens anpassningsförmåga för 

just Dina behov är hög 

 

6,73 

 

6,8 

 

0,07 

 

6,77 

 

6,73 

 

-0,04 

8. Din frisör fokuserar endast på Dig 6,18 6,36 0,18 5,85 5,85 0 

9. Personalen är alltid villig att hjälpa 

till 

 

7 

 

7 

 

0 

 

7 

 

6,92 

 

-0,08 

Medelvärde 6,64 6,72 0,08 6,54 6,5 -0,04 

Tabell 4.3. Påståenden inom dimensionen Responsiveness. 

4.2.4 ASSURANCE 

Resultaten för den fjärde dimensionen, assurance (garanti), presenteras nedan i tabell 4.4. 

Dimensionen garanti visar positiva resultat hos E1 trots att dessa är relativt små. Påstående 10 visar 

sig precis möta kundernas förväntningar och är graderad till en 7:a av alla respondenter i båda 

perspektiven. Medelvärdet för E1 gap visar ett ganska lågt värde på 0,06 men visar ändå att 

företaget överträffar respondenternas förväntningar inom dimensionen. 

E2 visar två negativa resultat vilket betyder att de inte möter kundernas förväntningar inom dessa 

och ett positivt där de anser att personalen alltid bemöter respondenten på ett trevligt och vänligt 

sätt. Medelvärdet för E2 blir dock sammantaget negativt och visar -0,03. 

 Enkätföretag 1 Enkätföretag 2 

Garanti Förvä-

ntan 

Upplev

-else 

Gap Förvä-

ntan 

Upplev

-else 

Gap 

10. Frisören har en mycket god 

allmänkunskap om frisöryrket 

 

7 

 

7 

 

0 

 

6,46 

 

6,38 

 

-0,08 

11. Personalen bemöter Dig alltid på 

ett trevlig och vänligt sätt 

 

6,91 

 

7 

 

0,09 

 

6,92 

 

7 

 

0,08 

12. Personalen ger ett lika gott 

bemötande till alla sina kunder 

 

6,8 

 

6,9 

 

0,1 

 

7 

 

6,92 

 

-0,08 

Medelvärde 6,9 6,97 0,06 6,79 6,77 -0,03 

Tabell 4.4. Påståenden inom dimensionen Assurance. 

4.2.5 EMPATHY 

Femte och sista dimensionen är empathy (empati) och resultatet presenteras i tabell 4.5. E1 visar 

enhälligt positiva gap inom denna dimension. Resultatet ligger på stadigt medelvärde på 0,09 vilket 

är en relativt låg siffra men ändå visar det att upplevelsen överträffar förväntningarna.  



Examensarbete Företagsekonomi  Mikaela Lindevall & Mattias Strandberg 
  VT2015 

30 
 

För E2 visar två resultat att företaget precis möter kundernas förväntningar och att ett resultat 

överträffar dessa. Detta ger ett relativt lågt medelvärde på 0,02 men är dock ett positivt resultat för 

dimensionen. 

 Enkätföretag 1 Enkätföretag 2 

Empati Förvä-

ntan 

Upplev

-else 

Gap Viktigt Förvä-

ntan 

Gap 

13. Personalen tar sig tid att lyssna på 

just Dig och Dina behov 

 

6,73 

 

6,82 

 

0,09 

 

6,77 

 

6,77 

 

0 

14. Personalen visar förståelse för 

just Dina önskemål 

 

6,73 

 

6,82 

 

0,09 

 

6,62 

 

6,69 

 

0,07 

15. Företaget agerar utifrån Ditt eget 

bästa 

 

6,55 

 

6,64 

 

0,09 

 

6,62 

 

6,62 

 

0 

Medelvärde 6,67 6,76 0,09 6,67 6,69 0,02 

Tabell 4.5. Påståenden inom dimensionen Empathy. 

4.2.6 ENKÄTENS SLUTFRÅGA 

I slutet av enkäten blev respondenten ombedd att svara på en öppen fråga angående förslag och 

synpunkter på hur salongen kan förbättra sitt arbete. Vi utformade frågan på detta sätt: Har du 

några förslag eller synpunkter på hur salongen kan förbättras? 

Två av respondenterna på E1 lämnade en kommentar på denna fråga: 

”Glad och trevlig personal. Vill inte byta till någon annan frisör” 

”Som synes – en nöjd kund!” 

En respondent på E2 svarade på denna fråga och lämnade följande kommentar: 

”Ni är bäst!” 
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5. ANALYS 

I denna del kommer vi först att jämföra de två intervjuerna, sedan göra en jämförelse av 

enkätresultatet. Slutligen presenteras en differensanalys mellan den teoretiska referensramen och 

det empiriska materialet. Det kommer inte presenteras någon ny information i avsnittet men kan 

vara omformulerad för att lättare se samband eller skillnader i resultat. 

5.1 INTERVJUER 

Här nedan följer en jämförelse av de olika respondenterna hos F1 respektive F2. Anledningen till 

den här analysen är främst för att belysa skillnader mellan de olika företagen, för att fortsätta stötta 

vår komparativa design av studien (Bryman & Bell, 2011). Analysen är uppdelad i samma teman 

som resultatet och följer SERVQUAL och dess fem dimensioner (Parasuraman, et al., 1988; Khan, 

2003; Ladhari, 2009). 

5.1.1 TANGIBLES 

Inom den materiella dimensionen upptäcktes betydande skillnader mellan de olika företagen. Där 

F1 tillämpar en mer ledig, avslappnad och individuell stil, använder F2 istället sig av en mer strikt 

stil. De använder sig av samma typ av kläder för alla anställda, en typ av arbetskläder, för att mer 

tydligt signalera vilka som arbetar på salongen. 

Vid frågor kring hur viktigt de ansåg att lokalens placering var för deras verksamhet, samt hur 

medvetet valet var av deras nuvarande lokal, svarade båda respondenterna att det mer eller mindre 

var av en ren tillfällighet att de nu befinner sig i den lokalen de nu brukar. Orten är av mindre art 

och det är därför inte lätt att hitta lediga och passande lokaler ansåg respondenten från F1. Valet av 

lokal blev mer ett bekvämlighetsval för F2 då den ansvarige för salongen redan tidigare ägde 

byggnaden som lokalen är belägen i. När den föregående hyresgästen av lokalen flyttade ut 

bestämde sig F2 för att flytta in i den tomma lokalen.  

Bägge företagen ansåg sig medvetna om att färgval är essentiellt för att skapa en trivsam miljö och 

F2 arbetar därför för att skapa en enhetlig bild av lokalens utformning såväl som personalens 

klädsel, exempelvis att arbeta med svart och grått. F1 diskuterade mer kring möblering men främst 

om placeringen av receptionen, att den skulle vara central och tydlig för kunder när de kommer in, 

samt att inredningen skulle reflektera frisörernas kreativitet. 

5.1.2 RELIABILITY 

När det gäller dimensionen kring tillförlitlighet var båda företagen angelägna om att kunden ska 

känna sig lugn och känna tillit till frisören. Båda företagen arbetade på liknande sätt med betona ett 
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lugnt kroppsspråk och ögonkontakt för att på det sättet skapa förtroende och tillit. Vid frågan om 

vad som vägde tyngst vid nyanställning av personal, svarade båda respondenter att den sociala 

kompetensen var av den största vikt då den tekniska kompetensen och kunskapen gick mycket 

enklare att träna upp. 

5.1.3 RESPONSIVENESS 

De båda menade att frisöryrket till stor del bygger på att skapa relationer och därför arbetade båda 

företagen aktivt med en öppen kommunikation mellan frisör och kund för att på bästa sätt uppnå 

och överträffa det förväntade resultatet. Respondenten från F1 påpekade det faktum att kunden 

visserligen alltid har rätt, men att som utbildad yrkesperson är det viktigt att försöka få kunden att 

förstå när deras idéer möjligtvis inte kommer att bli lika bra som den är i deras tankar. 

Respondenten från F2 argumenterade på liknande vis och påpekade återigen hur viktigt det är att 

tidigt skapa ett starkt förtroende för att frisörens förslag skall få större slagkraft hos kunden. 

5.1.4 ASSURANCE 

Väl vid frågor kring yrkeskunskap blev det återigen en större skillnad mellan de båda företagen. F2 

har låtit alla anställda ta gesällbrevet och två har också mästarbrevet, det här utöver de löpande 

utbildningar som erbjuds inom branschen. I jämförelse har då F1 en del mindre utmärkelser av den 

officiella nivån men deltar fortfarande i löpande utbildningar av såväl teknisk som säljteknisk natur. 

Anpassning var ett återkommande svar hos båda respondenter. De lägger vikt på att en frisör ska 

vara såväl tekniskt duktig men även duktig på att anpassa sig efter olika kunder, eftersom de 

dagligen möter en mängd varierande kundtyper. Anpassning innebär dock inte att den individuella 

personligheten ska försvinna. Respondenten på F1 menade att vid första ögonblicket var det ingen 

skillnad på kundbemötandet utan att le och skapa ögonkontakt är detsamma för alla, det är sedan 

anpassning tillämpas. Båda respondenter var överens om att det inte går att spela en roll under sitt 

arbete, utan frisören ska vara dig själv och ärlig i ditt beteende och säljsätt. Om frisören försöker 

spela en roll kommer kunden mycket troligt se igenom det och möjligtvis anse att frisören är falsk 

och kommer därmed inte kunna känna något förtroende för denne. 

5.1.5 EMPATHY 

Väl inne på frågorna kring den empatiska dimensionen blev det en del repetition, förståeligt, men 

icke desto mindre repetition. Svaren blev återigen från båda respondenter att den öppna 

kommunikationen samt förmåga att läsa av olika människor vägde tungt. Att lyssna på kundernas 

idéer och förslag men också att som professionella inom sitt yrke komma med sina tankar och 

åsikter. 
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5.2 ENKÄTEN 

Här nedan kommer en jämförelse genomföras mellan de data som insamlats från de två företagen. 

Anledningen till den här analysen är för att belysa skillnader och likheter mellan de två företagen. I 

likhet med intervjuerna presenteras materialet i samma teman som i resultatet där vi utgår från 

SERVQUAL och dess fem dimensioner (Parasuraman, et al., 1988; Khan, 2003; Ladhari, 2009). 

5.2.1 TANGIBLES 

Tangibles handlar om de materiella ting som företagen använder sig av. Respondenterna visar ett 

positivt gap för båda företagen vilket visar att kundernas upplevelser av båda dessa företag har 

överträffat deras förväntningar. Förväntningarna på E1 var i snitt lite lägre än för E2, men E1 

lyckades däremot överträffa dessa i högre grad än för E2 då medelvärdena på gapet för de 

materiella tingen är 0,76 respektive 0,36.  

När det kommer till personalens klädsel och allmänna intryck var kundernas förväntningar högre 

för E2, likaså när det kom till lokalens lättillgänglighet. Däremot var värdet för upplevelsen av E2 

lägre vid alla tre påståenden än för E1. Med bakgrund av det här, går det att påstå att kunderna 

förväntade sig mindre av E1 än av E2 men kvalitén på upplevelsen var högre för E1. 

Förväntningarna kan bero på att E2 är etablerat på en större ort med högre konkurrens än E1. 

Förväntningarna kan också vara en faktor som är med och påverkar utvärderingen av tjänsten 

(Robledo, 2001; Boulding et al., 1993). 

Förväntningarna inom denna dimension visar det lägsta medelvärdet av alla dimensioner och detta 

gäller för båda företagen. Det här kan tolkas som att de materiella tingen inte är högst värderade för 

att kunna göra sina kunder nöjda inom frisörbranschen. Även upplevelsen visar det lägsta 

medelvärdet av alla dimensioner och dimensionen uppvisar också de största gapen. Eftersom 

förväntningarna inte är lika höga som för de andra dimensionerna kan det inte anses som en 

avgörande faktor för kundens värdering av hög tjänstekvalité.  

5.2.2 RELIABILITY 

Reliability handlar om företagets tillförlitlighet. Resultaten från gap-studien visar på varierande men 

ändå relativt små gap. E1 visar ett positivt resultat om än lågt på 0,04 där förväntningar möter 

upplevelsen i det första påståendet, det andra är negativt och det sista positivt till den grad att 

medelvärdet är positivt. E2 visar däremot ett negativt resultat som även detta är lågt och visar ett 

gap på -0,07. De två första påståendena visar negativa resultat och det sista positivt, men inte 

tillräckligt för att väga över medelvärdet till det positiva. 
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Förväntan i denna dimension är relativt hög, speciellt för de två första påståendena för bägge 

företagen och något lägre för det tredje påståendet. Det tredje påståendet, som handlar om att 

resultatet blir exakt som kunden förväntat sig, visar dock att upplevelsen överträffat förväntan för 

de båda företagen. Med bakgrund av det här går det att påstå att kunder kan acceptera att resultatet 

inte blir exakt som de tänkt innan och då framför allt för att kunden kanske inte själva vet hur de vill 

ha det. Att upplevelsen överträffar förväntan kan ses som att kunderna sammantaget blir positivt 

överraskade över det resultat salongen kan åstadkomma. 

Dimensionens första påstående handlar om kunden känner sig trygg för en fortsatt kundrelation. Där 

kan det ses att E1 möter de förväntningar kunderna har men att E2 bör arbeta för att förbättra sina 

tjänster för att detta ska vara uppfyllt. Det andra påståendet, som visar ett negativt resultat för båda 

företagen, handlar om personalens pålitlighet. Detta är alltså ett område som båda företagen bör 

arbeta med då förväntan är högre än upplevelsen.  

5.2.3 RESPONSIVENESS 

Den tredje dimensionen är responsiveness och handlar om den respons företaget ger och om de 

villigt och snabbt kan hjälpa och lösa kundens behov (Parasuraman, et al., 1988; Khan, 2003; 

Ladhari, 2009). I denna dimension påträffas det ett positivt helhetsgap för E1 och ett negativt för 

E2. Gapen är relativt små men visar att E1 i helhet överträffar sina kunders förväntningar medan E2 

inte riktigt når upp. E1 visar inte några negativa gap, utan två positiva och ett 0-gap och får 

medelvärdet att hamna på 0,08. Företag 2 visar två negativa gap och ett 0-gap. 

Det första påståendet handlar om frisörens anpassningsförmåga för sin kunds behov och där har E1 

en lägre förväntan men en högre upplevelse än E1. När det kommer till att frisören endast fokuserar 

på kunden förväntar sig kunderna på E1 mer än kunderna på E2 men lyckas ändå skapa en högre 

upplevelse och detta ger därför ett positivt gap på 0,36. 

Vid det sista påståendet, det som handlar om personalens villighet att hjälpa till graderar alla 

respondenter förväntan till en 7:a. Med bakgrund av den här informationen går det att se tendenser 

till att det här är en mycket viktig del i interaktionen med kunden. E1 möter kundernas 

förväntningar angående detta och även om E2 visar ett negativt resultat på -0,04 är gapet relativt 

litet. 

5.2.4 ASSURANCE 

Förväntningarna inom dimensionen för assurance eller garanti är relativt höga för båda företagen. 

Påståendena visar tämligen små gap, men med blandade resultat. För E1 ser dimensionen positiv ut 

och de lyckas att antingen möta eller överträffa förväntningarna inom alla tre områden. Det 
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sammanlagda medelvärdet för dimensionen är 0,06 för E1 och -0,03 för E2 och med detta kan vi se 

att E1 återigen uppvisar bättre resultat än E2. 

Det första påståendet graderas en 7:a inom båda perspektiven av samtliga respondenter tillhörande 

E1 och därför går det att se frisörens allmänkunskap inom frisöryrket som ett viktigt attribut för 

deras kunder. E2 möter lägre förväntningar inom området men lyckas ändå inte leva upp till dem. 

Vid påståendet om personalen alltid bemöter kunden på ett trevligt och vänligt sätt visar båda 

företag positiva resultat och här har alla respondenter graderat upplevelsen till en 7:a. Inom det här 

området gör båda företagen ett gott arbete och resultaten visar på att företagen kan skapa fördelar 

genom att använda samma strategi inom andra områden.  

Det tredje påståendet berör om personalen ger ett lika gott bemötande till alla sina kunder. E1 visar 

här ett positivt gap på 0,1 och att de lyckats överträffa sina kunders förväntningar. Däremot har E2 

enligt enkäten inte lyckats till samma nivå och visar istället ett negativt gap på -0,08 som trots allt 

inte är något signifikant stort gap, men ändå något för E2 att observera inför framtiden. 

Garanti är den dimension som visar högst medelvärden för kundernas förväntningar och detta gäller 

båda företagen. Ur det här går det att se tendenser till att kunden värderar dimensionens 

beståndsdelar högt; som kunskap och artighet hos personalen, samt deras förmåga att signalera 

tillförlitlighet och förtroende till kunden (Parasuraman, et al., 1988; Khan, 2003; Ladhari, 2009).  

5.2.5 EMPATHY 

Inom denna dimension, som handlar om empati, visar alla resultat på 0-gap eller positiva gap. E1 

visar på ett konstant positivt gap på 0,9 för alla påståenden inom dimensionen vilket i sin tur visar 

tendenser till att företaget är bra på att visa empati för sina kunder. Dimensionen handlar just om att 

kunna visa omsorg, omtanke och individualiserad uppmärksamhet till sina kunder (Parasuraman, et 

al., 1988; Khan, 2003; Ladhari, 2009). E2 visar på två 0-gap och ett positivt gap. Det positiva gapet 

ligger på värdet 0,07 och handlar om påståendet att personalen visar förståelse för kundens 

önskemål. 

Medelvärdet för kundernas förväntningar inom detta område ligger lika inom denna dimension och 

visar på 6,67 vilket kan anses som ett relativt högt värde, samt att förväntningarna på att frisören 

visar empati inte påverkas av vilken ort salongen är belägen i. 

5.2.6 RESPONDENTERNAS FÖRSLAG OCH SYNPUNKTER 

Överlag visar enkäten att kunderna på båda enkätföretagen överlag var nöjda med sina besök trots 

att det uppstod negativa gap inom vissa dimensioner och områden inom dessa. Det fanns endast tre 
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svar på den sista frågan och alla dessa var skrivna på ett positivt sätt. Att de övriga 21 

respondenterna inte svarade på denna fråga tolkas som att de inte hade några övriga förslag eller 

synpunkter till förbättring, men att det samtidigt inte hade något övrigt positivt att säga om 

salongerna i fråga. Enkäten gjordes anonym i syfte att få ärlighet i svaren och för att få fler villiga 

till att göra enkäten. Detta bortfall kan därför tolkas som något positivt då de inte hade något 

negativt att tillägga. 

5.3 DIFFERENSANALYS 

För att ta reda på hur väl dessa företags ansträngningar möter sina kunders förväntningar har vi valt 

att göra en differensanalys mellan de två olika metoderna och den teoretiska referensramen. På 

grund av att ett av intervjuobjekten inte är knutna till det andra företaget i enkätundersökningen, 

kommer fokus ligga på jämförelsen inom F1/E1 som är samma företag. Analysen kommer även i 

fortsättningen vara uppdelad i SERVQUALs fem dimensioner (Parasuraman, et al., 1988; Khan, 

2003; Ladhari, 2009). 

5.3.1 TANGIBLES 

Inom dimensionen för materiella ting hamnade koncentrationen på hur personalen klädde sig och 

vilket intryck de gav. Enkätundersökningen visar på det största positiva helhetsgapet (0,76) för alla 

påståenden i just denna dimension för E1. Deras gap för klädsel är det näst största gapet av alla 

påståenden och visar ett värde på 0,91. F1 tillämpar en mer ledig, avslappnad och individuell stil 

och då gapets storlek är till den här graden, ger det en antydan av att företagets strategi inom denna 

faktor fungerar utmärkt. 

När det kommer till det andra påstående, som handlar om utformningen av lokalen, visar det på lite 

högre förväntningar än övriga påståenden. Enligt Zeithaml et al. (2010) handlar en av strategierna 

för att stänga gap två just om de fysiska delarna. De menar att företag kan minska gapet genom att 

koncentrera sig på materiella ting såsom visitkort, skyltning, utrustning och lokaler. Här är lokalens 

utformning i största fokus. Båda intervjuföretagen arbetar aktivt för att hålla god kvalité inom detta 

område men har lite olika tillvägagångssätt. E1 visar ett positivt gap i enkätundersökningen och 

deras fokus ligger på färgval, möblering och speciellt receptionens roll och att inredningen ska 

spegla frisörernas kreativitet. Det här kan anses som en bra strategi eftersom företaget visar att 

upplevelsen överträffar förväntningarna. F2 har istället inställningen att lokalen och personalens 

uttryck ska visa på enhetlighet och det hade varit intressant att veta hur detta upplevs utav deras 

kunder.  
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Men eftersom förväntningarna är bland de lägsta av alla dimensioner anser vi att Zeithaml et al. 

(2010) fjärde strategi som handlar om de fysiska delarna inte är något företag inom branschen ska 

lägga sitt största fokus på. Studien pekar på, trots små gap, att företagets fysiska delar inte är av 

största vikt för kundernas uppfattning om tjänstekvalitén. 

Lokalens tillgänglighet visar sig ha dimensionens lägsta värde inom förväntningarna och båda 

intervjuföretagen menar att på grund av ortens begränsade utbud har lokalvalet varit rena 

tillfälligheter. Det var svårt att hitta en lokal som passade bra för verksamheten och dessutom var 

ledig vid tillfället. Trots detta visar påståenden på undersökningens största positiva gap på 1,0 och 

det kan tolkas som att tillgängligheten av lokalen inte är viktig men att företaget ändå lyckats 

väldigt bra med att hitta en passande lokal. Återigen visar det här att de fysiska delarna i Zeithaml et 

al. (2010) fjärde strategi inte är av största vikt för tjänstekvalitén. 

Överlag visar dimensionen på de lägsta förväntningarna av alla dimensioner för båda företagen 

Vilket kan tolkas som att kunderna lägger minst vikt vid dessa faktorer och att de inte förväntar sig 

att klädsel och lokal ska vara av högsta kvalité. Att tillämpa en ledigare och mer avslappnad stil kan 

vara en strategi som fungerar med grund i att de respondenter som ingått i vår studie har blivit 

positivt överraskade. Med bakgrund av de här resultaten kan det anses att den fjärde strategi som 

Zeithaml et al. (2010) presenterar inte är den strategi företaget tjänar mest på. 

5.3.2 RELIABILITY 

Tillförlitlighet visade på ett positivt gap för dimensionen i helhet för E1 (0,04) men ett utav 

påståendena visar ett negativt gap på -0,09 och det handlade om personalens pålitlighet. Företaget 

arbetar för att få sina kunder att känna sig lugna och känna tillit till sin frisör, men resultaten visar 

att företaget bör arbeta än mer för att få sina kunder att känna att personalen är pålitliga. Trygghet 

som fortsatt kund visar ett 0-gap, följaktligen har E1 precis lyckats möta kundernas förväntningar 

och här kan det anses att båda intervjuföretagens strategi om att jobba för att kunden ska känna lugn 

och tillit fungerar bra.  

Att resultatet blir exakt som kunden tänkt innan inbringar lägre förväntningar än vad upplevelsen 

visar sig vara. När båda intervjuföretagen anställer lägger de större vikt på social kompetens istället 

för teknisk kunskap och förväntningarna angående det tredje påståendet styrker denna strategi. 

Förväntningarna är lägre för det tredje påståendet än för trygghet och pålitlighet och det kan tolkas 

som att kunderna lägger större vikt vid de två första faktorerna än på exakt hur resultatet blir och att 

företagen gör rätt i att fokusera på dessa.  
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5.3.3 RESPONSIVENESS 

Enkätfrågorna inom denna dimension handlade om frisörens anpassningsförmåga till kundens 

behov, att frisören fokuserar på endast kunden och att personalen alltid är villig att hjälpa till. F1 

tyckte att även om kunden alltid har rätt, måste frisören kunna visa professionalism nog att kunna 

berätta för kunden när det inte är möjligt att uppnå ett visst resultat. Kundens behov behöver därför 

inte endast bestå av vad de önskar utan också vad som passar dem bäst och att det är där F1 

fokuserar att möta sina kunders förväntningar. Vid försäljningen av en tjänst konsumeras den 

samtidigt som den säljs och utformaren av tjänsten har ett direkt möte med slutkonsumenten 

(Unionen, 2012) vilket innebär att frisören i det här fallet, har stor påverkan på utfallet.  

Den sociala kompetensen anses som en viktig del för att kunna kommunicera med sina kunder. Ett 

företag kan till exempel använda sig av en strategi som kallas ”service blueprinting”. Detta innebär 

att företaget konkretiserar tjänsten genom de olika steg, roller, processer och de fysiska bevis den 

innehåller (Bitner et al., 2010; Zeithaml et al., 2010). Båda intervjuföretagen ansåg att kravet på 

social kompetens var högre än kravet på teknisk kompetens. Frisören ska då besitta förmågan att 

förklara de olika stegen och ha förståelse för vilka roller kund och frisör har, då kan kunden snarare 

ses som en medskapare än en mottagare (Vargo & Lusch, 2008). Frisören i fråga ska också kunna 

förklara processen för kunden och förstå att de fysiska delarna spelar roll. Båda företagen ansåg att 

frisören ska kunna visa sig professionell och kunna förklara vad som blir bäst för kunden.  

Anpassningsförmågan och villigheten att hjälpa till är två påståenden som visar på höga 

förväntningar och kan därför vara områden som bör få extra fokus i arbetet där de vill höja sin 

tjänstekvalité. I linje med F1 påpekar också F2 att det är viktigt att skapa förtroende tidigt i en 

relation för att frisörens förslag ska få större slagkraft och detta blir då en del i frisörens 

anpassningsförmåga. Frisören måste på övertygande sätt kunna visa vad som är det bästa för den 

här kunden och att frisören anpassar sig efter kundens förutsättningar. Ladhari (2009) menar att 

tjänsteleverantören på ett villigt och snabbt sätt måste kunna hjälpa och lösa kundens behov, vilket 

kan ses som en förstärkning av påståendet att det krävs anpassningsförmåga. 

Båda företagen arbetar också med att ha en öppen dialog med sina kunder för att ta reda på vad det 

är kunden förväntar sig och sedan genom sitt kunnande uppnå eller överträffa förväntningarna. 

Parasuraman et el (1985) menar att företag kan ha problem med att stänga gap 2 för att det finns 

begränsningar inom företaget och att detta gör att företagen inte kan uppnå eller överträffa 

förväntningarna. Detta är något som F1 visar att de behärskar då de visar ett positivt gap 0,08 

medan E2 behöver arbeta lite mer inom området för att fylla det lilla men existerande negativa 

gapet på -0,04. En begränsning kan till exempel vara att efterfrågan ökar under sommaren när 
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många vill vara lediga. Detta kan vara en av anledningarna till att E2 inte möter sina kunders 

förväntningar inom dimensionen. 

5.3.4 ASSURANCE 

Det här är den dimension som visar högsta medelvärdet för förväntningar av alla dimensioner. F1 

berättar inte mycket om den officiella nivån på personalen men att de regelbundet deltar i 

utbildningar som innefattar både tekniska delar inom yrket och säljtekniska kunskaper. Deras 

kunder rankar sina förväntningar på allmän kunskap inom området till en 7:a av alla respondenter 

vilket är det högsta värdet. Enkäten visar att företagets strategi är fullgod då alla respondenter också 

rankar upplevelsen till en 7:a.  

En av de strategier Zeithaml et al. (2010) beskriver handlar om att utveckla nya väldefinierad, 

tjänsteutvecklande och innovativa metoder. Då dimensionen visar på höga förväntningar inom 

påståendet för allmänkunskap och E1 menar att de genom regelbunden utbildning kan uppnå dessa 

förväntningar, kan det tolkas som att företag kan använda sig av en utvecklande strategi för att 

minska gap 2. Det som ska nämnas är att det här bara är ett utav femton påståenden och att det 

därför inte kan ses som en helhetstrategi för att skapa tjänstekvalité för sina kunder. 

Att personalen alltid bemöter kunden på ett trevligt och vänligt sätt skapar ett positivt gap för båda 

företagen. Båda intervjuobjekten ansåg att en frisör inte kan spela en roll eller en karaktär i sitt 

arbete, utan att en frisör bör vara sig själv och ärlig. De menade att en kund annars mycket troligt 

ser igenom rollen och frisören istället uppfattas som falsk och inte inbringar något förtroende. Ur 

enkätens resultat tenderar det här att vara en bra strategi då F1:s kunder blivit positivt överraskade 

av personalens bemötande. 

Respondenten på F1 menade att i det första ögonblicket av mötet gör de ingen skillnad på kunder, 

att första ögonblicket är detsamma. I nästa ögonblick anpassar de sitt sätt att bemöta beroende på 

kunden och det är viktigt att en frisör besitter den kunskapen då de dagligen möter en mängd olika 

kunder. Det visar sig vara en bra strategi då kundernas upplevelse överträffar förväntningarna i 

påståendet om lika gott bemötande till alla kunder. Dessa attribut har en stor påverkan på kundens 

nöjdhet och ingår i det Ingram et al. (2013) kallar för ”delighters” på grund av att dessa är till för att 

visa omtanke för kunden, signalera vilja att tillfredsställa denna och kunna visa att företaget kan 

göra jobbet rätt. 

Här hade det varit intressant att veta vad kunderna till F2 förväntar sig och också om deras 

upplevelse möter dessa förväntningar, då alla på salongen har gesällbrev och två av dem har 
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dessutom mästarbrev. Bitner et al. (2010) menar att vissa leverantörer kan lova mer än vad de kan 

leverera och att de har svårt att leva upp till de förväntningar kunderna skapar utifrån det. 

5.3.5 EMPATHY 

Inom den här dimensionen visar medelvärdet för kundernas förväntningar på samma värde för båda 

företagen. Värdet är relativt högt på 6,67 och båda företagen lyckas överträffa förväntningarna, F1 

visar ett gap-värde på 0,09 vilket förvisso är ett lågt värde men ändå positivt. Intervjuföretagen 

pekar på att öppen kommunikation och förmåga läsa av olika kunder väger tungt. I linje med 

påstående 13 och 14 ansåg intervjurespondenterna att det är viktigt att lyssna på kundernas idéer 

och förslag, att frisören tar sig tid att lyssna på kunden och dennes behov och att denne visar 

förståelse för önskemålen. Båda intervjuobjekten menar också att en frisör som vill verka 

professionell, måste komma med egna tankar och åsikter, för att se till kundens bästa. 

Det sista påståendet handlar just om att agera utifrån kundens bästa. Detta uppkom också i tidigare 

dimensioner under intervjuerna och båda intervjuföretagen var överens om att öppen 

kommunikation och förmåga att kunna läsa av människor vägde tungt i denna fråga. Gap 1 handlar 

om att lyssna på sina kunder och om företagen inte besitter den förmågan kan de inte heller veta vad 

det är kunderna förväntar sig (Seth et al., 2005). Seth et al. (2005) menar att gapet består av 

skillnaden kundernas förväntningar och kundernas upplevels av dessa förväntningar och ibland vet 

inte företagen vad det är som skapar hög kvalité för sina kunder. Utifrån det här kan det anses att 

god kommunikation är otroligt viktigt för att redan i inledningen av utförandet av en tjänst stänga 

det första leverantörsgapet. Om företagen inte kan göra detta är sannolikheten inte stor att de har 

möjlighet att stänga nästa gap (Bitner et al., 2010). 

Den tredje strategin som Zeithaml et al. (2010) beskriver handlar om att mäta tjänsteverksamhet 

genom kundernas definition istället för företagets. Med andra ord ska företag koncentrera sig på vad 

kunderna anser är tjänstekvalité istället för hur företaget själva ser på tjänstekvalité. Båda 

intervjuföretagen ansåg att kommunikation med kunderna var viktigt för att ta se till kundens bästa, 

kan det ge en antydan till att de koncentrerar sig just på vad kunderna vill ha istället för vad 

företagen tror de vill ha. F1 lyckas överträffa kundernas förväntningar inom detta område och 

därför ser går det att se den här strategin som en väl fungerande.  

Denna dimension tillhör de benämnda ”delighter”-attributen eftersom det handlar om att kunna visa 

omtanke för sina kunder, att de arbetar för att göra sina kunder nöjda och att de kan göra jobbet rätt 

(Ingram et al., 2013). Företagen kan ha mycket nytta av att fokusera lite extra på detta område. Det 

finns ändå vissa typer av attribut som måste finnas med för att en kund ska känna sig nöjd, 
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däribland fysiska attribut (Ingram et al., 2013). Trots att de menar att de fysiska attributen är bara 37 

% av den totala kundnöjdheten kan det anses att dessa ändå väger tungt i om en kund 

överhuvudtaget kommer att känna sig nöjd (ibid). F2 menade dock att även om en kund inte blir 

helt nöjd så kan det räcka med att frisören ser till att kunden får en bra upplevelse, då kommer 

kunden ändå tillbaka. 

Utifrån studien lyckas F1 med sitt arbete inom dimensionen, vilket kan anses påverka huruvida 

kunderna blir nöjda eller inte och hur de värderar den övergripande tjänstekvalitén. De två 

kommentarer som F1 fick under enkätundersökningen visar på att företaget gör ett gott arbete för att 

uppnå hög tjänstekvalité. Om detta nu bidrar till kundernas övergripande nöjdhet av tjänsten, 

betyder det att strategin om att mäta tjänstekvalité med kundernas definitioner istället för med 

företagets definition vara en bra strategi för företag inom denna bransch. Men då det efter den här 

studien finns för lite information, om de exakta faktorerna som påverkar kundernas förväntningar av 

ett besök hos frisören, är det svårt att säga något definitivt.  

5.4 SAMMANFATTNING 

I tabellen på nästa sida (Tabell 5.1) har vi sammanfattat materialet som samlades in som primärdata. 

Till vänster presenteras de olika dimensionerna, i mitten beskrivs vad de två intervjuade företagen 

gör för att möta sina kunders förväntningar och till höger resultatet från kundenkäten. 
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Dimensioner 

 

Företag 

 

Kunder 

 

 

 

Materiella Ting 

 
F1 

- Ledig, avslappnad klädsel 
- Lokalval en tillfällighet 

- Inredning som speglar 

salongens kreativitet 

- Lägst förväntningar av 
alla dimensioner 

- Störst positivt gap av alla 

dimensioner, upplevelsen 

överträffar 
förväntningarna 

- Lokalens placering har 

mindre betydelse. 

 
F2 

- Strikt klädsel, arbetskläder 
- Lokal vald av bekvämlighet 

- Enhetligt utseende mellan lokal 

och personal 

 

 

 

Tillförlitlighet 

 
F1 

- Få kunden att känna sig lugn 
och skapa tillit 

- Social kompetens viktigare än 

teknisk kompetens 

- Små gap, övervägande 
positiva resultat 

- Höga förväntningar 

- Personalens pålitlighet 

visar negativa resultat  
F2 

- Få kunden att känna sig  lugn 
och skapa tillit 

- Social kompetens viktigare än 

teknisk kompetens 

 

 

 

Respons 

 
F1 

- Öppen kommunikation mellan 
frisör och kund 

- Visa sig professionell när de 

vet att något inte blir bra 

- Små gap, blandade 
resultat. 

- E1 visar inte på några 

negativa gap, E2 visar inte 
på några positiva 

- Höga förväntningar 

- Vid påstående 9 graderar 

alla förväntan till en 7:a 

 
F2 

- Öppen kommunikation 
- Visa att de kan sin sak 

- Tidigt få kunden att få 

förtroende för frisören 

 

 

 

 

Garanti 

 
F1 

- Löpande utbildningar 
- Anpassning efter kunder 

- Lika bemötande för alla vid 

första ögonblicket 
- Inte spela en roll, ärlighet 

- Högst förväntningar 
- Små gap, blandade 

resultat 

- Positivt medelvärde för 
E1 och negativt för E2 

- Vid påstående 11 har alla 

graderat förväntan till en 

7:a 

 

F2 

- Yrkesbevis såsom Gesällbrev 

& Mästarbrev 

- Löpande utbildningar 
- Anpassning efter kunder 

- Inte spela en roll, ärlig 

 

 

 

Empati 

 

F1 

- Öppen kommunikation 

- Läsa av kunder 
- Visa sig professionella med 

egna tankar och åsikter 

- Höga förväntningar 

- Inga negativa gap 
- Förväntningarna visar 

samma värde för de två 

enkätföretagen trots att de 

ligger på olika orter 
 

F2 

- Öppen kommunikation 

- Läsa av kunder 
- Visa sig professionella med 

egna tankar och åsikter 

Tabell 5.1. Sammanfattning av det empiriska materialet. 
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6. SLUTSATS 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsats utifrån forskningsfrågorna. Det förs också en diskussion 

kring studiens begränsningar och förslag på vidare forskning. 

Syftet med denna uppsats var att skaffa en förståelse för vad företag gör för att uppfylla sina 

kunders förväntningar och genom modellen SERVQUAL mäta hur väl de uppfyller dessa 

förväntningar.  

De frågeställningarna som skulle besvaras var följande; 

 Vad gör företagen för att möta kundernas förväntningar? 

 Stämmer kundens upplevelser överens med vad företagen tror kunderna förväntar sig? 

Under studiens gång har vi fått en viss ökad förståelse för vad företagen gör för att möta kundernas 

förväntningar. Resultatet visar att företagen är medvetna om vikten av att tidigt, skapa en god 

relation med kunderna, att bibehålla den här relationen med hjälp av öppen kommunikation där de 

lyssnar på kunden. Att framställa sig som professionell, lugn och trevlig för att på det sättet skapa 

tillit och förtroende hos kunden, är också något som framkommit under våra intervjuer. De båda 

respondenterna verkar för att deras kunder ska trivas i en trevlig miljö där de känner sig väl 

omhändertagna. Även kontinuerlig vidareutbildning är något som har legat i fokus hos våra 

respondenter och något som kan anses essentiellt i en bransch som ständigt utvecklas. 

Utifrån vår enkätundersökning kan vi se tendenser till att kundens upplevelser stämmer ganska bra 

överens med deras förväntningar i vår studie. Efter att ha analyserat resultatet kom vi fram till att 

det fanns vissa gap mellan vad kunder förväntar sig och hur de upplevde tjänsten, men att det i E1:s 

fall var positiva medelvärden för alla dimensioner även om vissa enskilda påståenden präglades av 

negativa gap. Gapen var dock inte särskilt stora och på grund av att deltagandet var relativt lågt kan 

få avvikande resultat påverka utfallet signifikant. Resultatet pekar ändå på att E1 lyckas uppfylla 

eller till och med överträffa kundernas förväntningar överlag inom alla dimensioner, vilket vi tolkar 

som att F1 utformat sina tjänster på ett korrekt sätt. De kan då stänga gap 2 vilket i sin tur bidrar till 

att minska det övergripande kundgapet. E2 visade inte lika lyckade resultat och det hade därför varit 

intressant att veta vad de gjorde annorlunda. 

Resultatet av vår studie är dock bara komplett för ett enda företag inom frisörbranschen och det är 

därför svårt att dra några generella slutsatser om hur framgångsrika frisörsalonger är på att möta 
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kundernas förväntningar. F2 hade inom vissa dimensioner andra åsikter och använde sig av andra 

metoder för att möta kundernas förväntningar.  

Ett utav påståendena visade dock ett särskilt stort positivt gap för båda enkätföretag och detta 

handlade om den geografiska placeringen. Det verkar, enligt vår studie, som att den geografiska 

placeringen har mindre betydelse för kundernas värdering av tjänstekvalité. Dimensionen garanti 

var den som visade högst medelvärde för förväntningar av alla dimensioner och resultaten visar att 

denna dimension är av stor vikt i kundernas utvärdering av tjänstekvalité inom frisörbranschen. 

6.1 BEGRÄNSNINGAR 

I denna studie har vi stött på ett par begränsningar vilket gjort att vi fått avgränsa vårt arbete. Två av 

begränsningarna har varit tid och budget vilket har påverkat våra val genom studien. Vi började 

med att begränsa oss till en bransch och valde frisörbranschen på grund av att vi anser det som ett 

bra exempel på en tjänst. Sedan begränsade vi oss till två orter i vår närhet och sökte därefter 

företag som var villiga att ställa upp i vår undersökning. Vi valde att arbeta med ett företag på varje 

ort för att undersökningen inte skulle bli alltför omfattande men för att ändå ha möjlighet att 

jämföra resultat mellan olika företag. Även för företagen var tidsaspekten betydande där flertalet 

inte ansåg sig ha tid att hjälpa oss med vår undersökning och detta var också orsaken till att vi i sista 

stund fick vända oss till ett nytt intervjuobjekt. Vi fick därför anpassa studien till de nya 

förutsättningarna. 

Vi fick också begränsa oss i det teoretiska materialet för att undersökningen inte skulle bli alltför 

omfattande i storlek. Då en av respondenterna inte hade möjligt att ställa upp för en intervju fick vi 

också begränsa arbetet i analysen. Det hade varit intressant att mäta tjänstekvalitén bland F2:s 

kunder för att se om där fanns några skillnader mot F1. 

6.2 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Vi som författare av denna studie hade helst sett att båda intervjuer varit knutna till företagen vid 

enkäten för att få en bättre och bredare differensanalys mellan kund och företag. Vi hade också helst 

sett att båda intervjuer utfördes på samma sätt för att öka reabiliteten och detta är något vi vill 

rekommendera till framtida forskare. Vi skulle också vilja rekommendera framtida forskare att göra 

en mer omfattande enkätundersökning för att få mer material att bygga den empiriska delen med.  

Under studiens gång har vi insett att det varit svårt att dra några konkreta slutsatser om vad 

kunderna förväntar sig och vi tror därför att om någon i vidare studier tar sig an en kvalitativ ansats 

även i denna del kan de skapa en större förståelse för detta. Enkätundersökningen i vår studie 

användes för att ta reda på om kundernas upplevelse stämde överens med vad företagen trodde 
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kunderna förväntade sig. Eftersom vi endast mätt kundernas förväntningar genom en kvantitativ 

metod har vi fått mätbara resultat och därmed inte skapat en mer djupgående förståelse för vad 

kunder förväntar sig. Med en kvalitativ ansats anser vi att framtidens forskare kan ta sig an detta på 

ett mer tolkande sätt och få just en djupare förståelse vad kunder förväntar sig vid ett besök hos 

frisören. 

Vi har också insett att denna studie endast ger en viss förståelse för den bransch vi valt att studera 

och att forskare i vidare studier kan använda sig av andra branscher för att få en bredare förståelse 

för vad tjänsteföretag gör för att möta sina kunders förväntningar. Det hade också varit intressant att 

jämföra olika branscher för att ta reda på om det finns skillnader och likheter i hur olika 

tjänsteföretag inom olika branscher går tillväga för att möta sina kunders förväntningar. 

I den här studien har vi valt att använda oss av gap-modellen och specifikt fokuserat på 

leverantörsgap två i modellen. I vidare studier kan forskare välja att fokusera på de övriga gapen i 

gap-modellen för att skapa förståelse för dessa.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

1. Presentation av oss och vår studie/uppsats 
 

2. ”Vi vill tacka för att Du tar dig tid och ställer upp på denna intervju. Målet med intervjun 
är att få en bred förståelse av Frisörbranschens syn på kundens förväntningar inför deras 
besök på salongen. När undersökningen har sammanställts kommer vi göra en 
jämförelseanalys mellan intervjuerna och kundenkäterna som era kunder fått svara på.” 

 
3. ”Vi skulle vilja börja med att Du kort presenterar dig själv och berättar lite om salongen.” 

 
4. ”Vi har delat upp intervjun i fem dimensioner som är grunden i framgångsrik forskning 

inom tjänstekvalitet. Så vi kommer att ställa några frågor under varje dimension och vill 
att du diskuterar fritt kring varje fråga. Du får självklart ställa frågor under intervjun 
ifall det är något du inte förstår. 

 
5. De fem dimensionerna: 

Materiella ting 
• Personalens klädsel och allmänna intryck 
• Lokalens utformning 
• Lokalens tillgänglighet 

 
Tillförlitlighet 

• Frisörens pålitlighet 
• Att besöket ger ett förväntat resultat 
• Att besöket ger en trygghet för en fortsatt kundrelation 

 
Respons 

• Frisörens anpassningsförmåga för den specifika kundens behov 
• Frisörens fokus på den specifika kunden 
• Personalens vilja att hjälpa till 

 
Garanti 

• Personalens allmänkunskap om frisöryrket 
• Personalens bemötande (trygghet, vänlighet) 
• Skillnader i bemötande mot olika kunder 

 
Empati 

• Personal tar sig tid att lyssna och visa förståelse 
• Personalen agerar utifrån kundens bästa 
• Företaget som helhet agerar utifrån kundens bästa 

 
6. ”Har Du några andra tankar kring kundens förväntningar?” 

 
7. Vi tackar för respondentens för dennes medverkan! 
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BILAGA 2 – ENKÄT 

Kundenkät 

Denna enkät handlar om tjänstekvalitet inom frisörbranschen. Dina svar är givetvis anonyma. 

Nedan följer 15 påståenden. Dessa ska besvaras utifrån två olika frågeställningar. 

A. Hur viktigt är påståendet för Dig vid ett besök hos frisören?     

B. Hur överensstämmer påståendet med hur Du upplevde besöket?  

Ringa in ett alternativ från 1 till 7 där 1 är Oviktigt/Stämmer inte alls och 7 är Mycket 

viktigt/Stämmer helt. 

A. Hur viktigt är påståendet för Dig 

vid ett besök hos frisören? 

 

B. Hur överensstämmer påståendet 

med hur Du upplevde besöket?  

Oviktigt                                        Mycket viktigt 

          1       2       3       4       5       6       7 

 

Stämmer inte alls                       Stämmer helt 

          1       2       3       4       5       6       7 

 

 
1. Personalen bär  representativ klädsel 

samt ger ett i övrigt professionellt intryck 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 

 
 
2. Lokalerna är fräscha, moderna och 
inbjudande 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 

 
 
3. Lokalen är lättillgänglig (Geografiskt nära, 
lätt att hitta, goda parkeringsmöjligheter 
m.m.) 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 

 
 
 
4. Efter besöket känner Du dig trygg som 
fortsatt kund på salongen 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 

 
 
 
5. Personalen är pålitliga 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 

 
 
 
6. Resultatet blir exakt som Du tänkt innan 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 
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7. Frisörens anpassningsförmåga för just 
Dina behov är hög 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 

 
 
 
8. Din frisör fokuserar endast på Dig 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 

 
 
 
9. Personalen är alltid villig att hjälpa till 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 

 
 
10. Frisören har en mycket god 
allmänkunskap om frisöryrket 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 

 
 
11. Personalen bemöter Dig alltid på ett 
trevlig och vänligt sätt 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 

 
 
12. Personalen ger ett lika gott bemötande 
till alla sina kunder 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 

 
 
13. Personalen tar sig tid att lyssna på just 
Dig och Dina behov 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 

 
 
14. Personalen visar förståelse för just Dina 
önskemål 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 

 
 
15. Företaget agerar utifrån Ditt eget bästa 

 
Viktigt?              1      2      3      4      5      6      7 

Upplevelse?      1      2      3      4      5      6      7 
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Har du några förslag eller synpunkter på hur salongen kan förbättras? 

 

  

När du är klar stoppar du din enkät i markerad låda. 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 3 – FÖRFRÅGAN TILL ENKÄT 

 

Hjälp oss med vårt examensarbete! 

Denna enkät handlar om tjänstekvalitet inom frisörbranschen. Vi som 

utformat enkäten är två studenter från Högskolan i Gävle med 

inriktning på marknadsföring. Just nu gör vi vårt examensarbete och 

behöver Din hjälp. Dina svar är givetvis anonyma. 

När du är klar lägger du enkäten i lådan.  

Tack för din medverkan! 

 


