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Abstract: The meetings and relationships which companies carry out with 
their customers do not always reveal the customers opinions and thoughts. 
To apprehend customer satisfaction many companies therefore implement 
customer investigations, in which they ask their customers how satisfied the 
they are. During recent years there has been a current rise of interest in 
customer satiscation. 
 
The purpose for this study is to deepen the understanding of what a satisfied 
customer acutally mean and the main issue implicate the understandning of 
what characterize a satisfied customer. The aim is to review what influence a 
customer to feel satisfied. 
 
The company which the study is based upon is the Swedish Post Office – 
Sales Area West. The company has during a long time been interested in 
customer satisfaction. A benchmark for this study was that the employees 
had experienced a frustration with their measurements. They qustioned 
themselves about the investigations accuracy to measure the right things. A 
reason to the vagueness of measuring the right things might be the difficulty 
to truly understand what characterize a satisfied customer. 
 
To achieve the purpose of this study five qualitative interviews and 
observations have been put through. During the interviews it appeared that 
when respondents attempt to answer questions about their expectations they 
fall into a dialog about their experiences. This finding makes it relevant to 
view expectations as an element in the way customers experience 
satisfaction. It has also shown that customers expectations rise through 
earlier critical incidents. In the study four contributive parameters of quality 
have been identified. The parameters experienced through different types of 
incidents. Findings also cover consequences for how a customer experience 
satisfaction through their authorizations. Customer satisfaction 
(dissatisfaction) will also affect their future expectations. 
 



 

The study provides one perspective about how the Swedish Post INC can 
contemplate satisfaction and quality for their clients. 
 
Keywords: Customer satisfaction, customer quality 



 

Sammanfattning: Under möten och relationer som företag har med sina 
kunder avslöjas inte alltid vad kunden tycker och tänker. För att förstå 
kundnöjdhet genomför många företag därför kundundersökningar där de 
frågar kunderna hur nöjda de är. Att intressera sig för kundnöjdhet har blivit 
mer aktuellt under de senaste åren.  
 
Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen om vad en nöjd kund till 
Posten Meddelande - Försäljningsområde Väst egentligen är. Studiens mål är 
att undersöka vad som påverkar att en kund känner sig nöjd. En god 
förståelse om kundnöjdhet kommer att bidra till verksamhetens dagliga 
kundhantering. Den forskningsfråga som har formulerats innebär, vad 
kännetecknar en nöjd kund hos Posten Meddelande AB - 
Försäljningsområde Väst?  Mina underfrågor handlar om att reda ut vilka 
faktorer som bidrar till en nöjd kund, hur kunden upplever eller uppfattar en 
händelse vilken bidragit till nöjdhet (missnöje), samt vilka förväntningar 
kunden har? 
 
Posten Meddelande har under lång tid intresserat sig för kundnöjdhet. En 
utgångspunkt har varit att anställda på Posten upplevt en frustration med sina 
mätningar. De frågade sig själva om undersökningarna verkligen mäter rätt 
saker. En anledning till osäkerheten om vad som är rätt saker att mäta kan 
kanske bero på att det är svårt att veta vad som egentligen kännetecknar en 
nöjd kund.  
 
För att uppnå studiens syfte har fem kvalitativa intervjuer och observationer 
genomförts. Under intervjutillfällena vid denna fallstudie har det visat sig att 
respondenternas svar på frågor om förväntningar mynnat ut i samtal om 
deras upplevelser vilket gör det relevant att se förväntningar som en 
bidragande faktor till hur kunder upplever nöjdhet. Det har också påvisats att 
kundens förväntningar uppkommer genom tidigare kritiska upplevelser. I 
studien har fyra bidragande kvalitetsparametrar till en nöjd kund 
identifierats. Parametrarna upplevs genom olika typer av händelseförlopp. 
Kundens befogenhet har också betydelse för hur en kund upplever nöjdhet. 
En kunds nöjdhet (missnöje) påverkar i sin tur de framtida förväntningarna. 
 
Studien erbjuder ett perspektiv om hur Posten kan betrakta tillfredställelse 
och kvalitet för sina företagskunder.  
 
 
 
Nyckelord: Kundnöjdhet, kundkvalitet 
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1. Inledning 
 
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
 
Att kunden alltid har rätt är ett vanligt ordspråk i många sammanhang. 
Placeringen av kunden i centrum kom till genom marknadsföringskonceptet, 
ett begrepp som uppstod på 1950-talet. Konceptet innebär att ett företags 
aktiviteter utformas efter kundens behov. Att placera kunden i centrum 
innebär en förhoppning om att nöjda kunder kommer att göra återköp och 
dela med sig av sina positiva erfarenheter till andra. (Söderlund 1997)  
 
Vad kännetecknar då en nöjd kund? Söderlund (2000) beskriver 
kundtillfredställelse som en subjektiv attityd som uppkommer genom 
erfarenhet. Tillfredställelsen verkar på två nivåer, dels tillfredställs kunden 
genom olika delar av företagets erbjudande som till exempel kort väntetid, 
personalens bemötande och kvalitet. Dels gör kunden efteråt en summerande 
utvärdering av erbjudandet. När företag undersöker kundtillfredställelse 
finns det alltså två olika nivåer att utreda: delar i företagets erbjudande samt 
en helhetsbild av tillfredställelsen. (Söderlund 1997) Att kunders attityder är 
subjektiva medför att ett identiskt erbjudande kommer att uppfattas på olika 
sätt av olika kunder. En variabel som påverkar hur erbjudandet uppfattas är 
kundens förväntningar (Söderlund 2000). 
 
Under de möten och relationer som företag har med sina kunder avslöjas inte 
alltid vad kunden tycker och tänker. För att förstå kundnöjdhet genomför 
många företag därför kundundersökningar där de frågar kunderna hur nöjda 
(missnöjda) de är. Att intressera sig för kundnöjdhet har blivit mer aktuellt 
under de senaste åren. Amerikanska kundundersökningar har visat sig ge 
företagen underlag för att öka sina intäkter (Söderlund 1997 se Honomichl 
1993).  
 
Ett företag som under lång tid har intresserat sig för kundnöjdhet är Posten 
AB. Företaget har sedan 1991 konsekvent genomfört NKI-undersökningar 
(Nöjd kund index). Mätningarna som utförs kvartalsvis ligger till grund för 
förbättringsaktiviteter både gemensamt för hela Posten och för de lokala 
försäljningskontoren. (Posten 1) Undersökningarna innehåller fyra 
övergripande områden där det är möjligt att utläsa hur nöjd kunden är. 
Vidare innehåller varje område olika delfrågor i syfte att förklara varför 
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kunderna är så nöjda som de säger, vad som skiljer nöjda kunder från 
missnöjda samt vad som är viktigast för att kunden ska känna sig nöjd1 
 
Under hösten 2007 medverkade jag i ett projektarbete tillsammans med 
Christine Lundberg och Malin Sundström verkande vid Högskolan i Borås. 
Projektet innebar ett samarbete med Posten Meddelande AB där jag gavs en 
unik möjlighet att på nära håll studera kundnöjdhet. Den miljö som har 
studerats är den mellan säljare och företagskunder på Posten Meddelande 
AB - Försäljningsområde Väst. Medverkan i projektet har gett mig underlag 
för att genomföra denna uppsats. 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
 
Definitionen av kundtillfredställelse som skillnaden mellan perception och 
förväntan ligger till grund för den liknande förklaringen av kundupplevd 
tjänstekvalitet och kallas inom forskningen för jämförelseparadigmet. 
Begreppet perception tolkas inom forskningen på många olika sätt, till 
exempel genom en upplevelse eller en uppfattning. När orden sätts i ett 
sammanhang blir skillnaderna tydligare, ”upplevd tjänst” samt ”uppfattning 
om företagets tjänster”. Förväntan, den andra delen i paradigmet innehåller 
också utrymme för olika tolkningar. En förväntan kan uttrycka hur det 
”skulle kunna vara”, ”bör vara”, ”kommer att vara” eller hur det ”måste 
vara”. Eftersom både perception och förväntan kan förklaras på olika sätt 
innebär det således också att deras samband tillfredställelsen kommer att ha 
en komplex innebörd. (Lindquist & Persson 1997) I vissa situationer har 
förväntningar större inverkan på relationen medan i andra situationer 
påverkas kundtillfredställelsen till större del av kundens perception (Sörqvist 
2000). 
 
Ett företag har inget intresse av en kunds nöjdhet i sig utan intresset handlar 
istället om de orsaker och effekter som kundnöjdhet för med sig (Söderlund 
1997). Ett företag bör kunna använda sig av sin kundnöjdhet och fråga sig 
varför kunderna är så nöjda. Denna fråga kan i sin tur hjälpa företaget att bli 
bättre samt öka förståelsen för hur kundernas inställning påverkar ett 
företags lönsamhet och utveckling. Söderlund (1997) menar dock att för att 
kunna reda ut orsaker och effekter krävs först att företaget noggrant utreder 
själva kundnöjdheten och därefter kan samband mellan intressanta variabler 
identifieras. Tänk dig ett företag som på en tiogradig skala, där tio motsvarar 

                                                 
1 Mimmi Lagerquist, intervju den 8 november 2007 



 3 

mycket nöjd och där ett motsvarar mycket missnöjd, undersöker hur nöjda 
kunderna är med tillgängligheten. Resultatet av undersökningen visar att 
genomsnittskunden tycker att tillgängligheten är en sjua. Vad säger 
egentligen en sjua? Den ger en indikation på att kunden är mer nöjd än 
missnöjd men frågan i sig ger inget underlag för förbättringsåtgärder. Ett sätt 
att öka ett mättals värde är genom regelbundna undersökningar där 
kundnöjdhetens trender avslöjas. Mer detaljerade underfrågor kan skapa 
information kring områden som bör förbättras. Fortfarande kvarstår 
problemet om vad som specifikt bör förbättras för att kunden ska känna sig 
mer nöjd, det vill säga för att en sjua kan utvecklas till en åtta.  
 
Posten AB arbetar som tidigare nämnts konsekvent med att undersöka 
tillfredställelsen hos sina kunder. Ett sätt att se kunders nöjdhet är ur ett 
kvalitetsperspektiv. Kvalitet på Posten mäts i hur väl företaget uppnår sina 
mål, tar till vara på sina styrkor och arbetar med förbättringar. Postens 
kvalitetspolicy innebär bland annat att ”kvalitet är att hålla vad man lovar" 
och ”hur väl Posten lyckas avgör kunderna”. (Posten 2) 
 
Ett initiativ till projektet och således också en av projektets utgångspunkter 
var att anställda på Posten upplevt en frustration med mätningarna. De 
frågade sig själva om undersökningarna verkligen mäter rätt saker. En 
anledning till osäkerheten om vad som är rätt saker att mäta kan kanske bero 
på att det är svårt att veta vad som egentligen kännetecknar en nöjd kund. 
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1.3 Syfte 
 
 
Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen om vad en nöjd kund till 
Posten Meddelande AB - Försäljningsområde Väst egentligen är. Studiens 
mål är att undersöka vad som påverkar att en kund känner sig nöjd. En god 
förståelse om kundnöjdhet kommer att bidra till verksamhetens dagliga 
kundhantering.  
 
 

1.4 Forskningsfrågor  
 
Huvudfråga:  
 

 

ü Vad kännetecknar en nöjd kund hos Posten Meddelande 

AB - Försäljningsområde Väst?       
      

        
Delfrågor:    

 

 

ü Vilka faktorer bidrar till en nöjd kund? 
 

ü Hur upplever eller uppfattar kunden en händelse vilken 

bidragit till nöjdhet (missnöje)? 
 

ü Vilka förväntningar har kunden? 
 
 

1.5 Problemavgränsning 
 
 
Studiens problemområde har avgränsats till att inte behandla prisets 
betydelse i sökandet om vad som kännetecknar en nöjd kund. Studien har 
också avgränsats till att betrakta kundnöjdhet endast utifrån de möten som 
äger rum mellan säljare och kund. I studien har faktorer vilka bidragit till 
missnöje också betraktas som tänkbara faktorer till nöjdhet.  
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1.6 Disposition 

 
Figur 1. Uppsatsens disposition,. Gustafsson 2008 

  

       

1. Inledning 
I det inledande kapitlet har 
läsaren introducerats för ämnet 
samt för uppsatsens syfte och 
forskningsfrågor. 
 

 

 

              

2. Studiens metod och 
genomförande 
Här redogörs för uppsatsens 
vetenskapliga 
ställningstagande och 
tillvägagångssätt. 

 

 

       

3. Teoretisk referensram  
Här presenteras uppsatsens 
teoretiska referensram vilken 
varit väsentlig för 
uppsatsens problemområde. 
 

 

 

       

 4. Presentation av studiens 
empiri   
I det fjärde kapitlet presenteras 
studiens empiriska resultat 
ihop  med en löpande analys .   
  

  

 

                             

 5. Slutsatser 
Här sammanställs studiens 
slutsatser och återkoppling 
sker till forskningsfrågor och 
syfte. Slutsatserna diskuteras 
och förslag till fortsatt 
forskning presenteras. 
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2. Studiens metod och genomförande 
 
 
 

2.1 Ställningstaganden och förhållningssätt 
 
 
Med ontologi menas ställningstaganden om hur sociala händelser ska 
betraktas. I uppsatsens studie betraktas sociala händelser utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv som innebär ett antagande synsätt om att sociala 
händelser och kategorier skapas genom sociala interaktioner. Synsättet syftar 
också till att dessa händelser inte är konstanta utan ständigt förändras. De 
kategorier som framkommer är således ett resultat av det sociala samspelet. 
(Bryman 2007)  
 
Epistemologi innebär ett ställningstagande om vad kunskap är och på vilket 
sätt verkligheten bör uppfattas för att utveckla kunskap. (Bryman 2007) 
Begreppet hermeneutik tar ursprung i grekiskan och betyder förklaringskonst 
och syftar till utvecklandet av kunskap genom tolkning och förståelse i den 
sociala kontexten. Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är den 
hermeneutiska cirkeln som betonar relationerna mellan det som ska tolkas, 
den sociala kontexten i vilket tolkningen äger rum samt en förförståelse. 
(Gilje & Grimen 2004)  
 

2.1.1 Studiens perspektiv 
 
Att se en organisation där de sociala aktörerna i högsta grad påverkar och 
förändrar organisationens sammansättning har varit en viktig ståndpunkt för 
studien. Då studien syftar till en fördjupad förståelse om kundnöjdhet vilket 
utspelat sig i unika sociala miljöer har det varit väsentligt att se interaktionen 
som drivande för den kontexten. 
 
Då studien grundar sig på samhällsvetenskaplig forskning har ett hermetiskt 
perspektiv tillämpats vilket varit ett betydelsefullt ställningstagande för 
arbetets epistemologiska riktning. Då också studien förväntas resultera i en 
förståelse av sociala händelser är ett hermeneutiskt angreppssätt att 
förespråka. Den hermeneutiska cirkeln har legat till grund för hur arbetet 
motiveras i förhållandet mellan del och helhet. En tolkad del har styrkts av 
helheten och vice versa, helheten har motiverats av delarna. 
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2.2 Metodansats 
 
 
En induktiv kunskapsutveckling innebär att utifrån empiri dra 
generaliserbara slutsatser. Processens syfte är att generera teori och Bryman 
(2007) framställer relationen mellan empiri och teori på följande sätt: 
 
                                                                              
 

 

Figur 2. Induktivt angreppssätt, Bryman 2007, s. 25 

 
En inriktning inom det induktiva angreppssättet är att tillämpa ett iterativt 
perspektiv vilket innebär ett upprepat förfarande mellan empiri och teori 
(Bryman 2007). Det upprepade förfarandet är signifikativt för grounded 
theory, ett synsätt och en analysmetod som legat till grund för arbetet i denna 
uppsats.  
 
En explorativ ansats innebär en utforskning av mindre eller helt okända 
företeelser. Det explorativa arbetet kan användas för att ta fram frågor som 
forskaren senare i en mer förståendebaserad ansats arbetar vidare med. 
(Andersen 1998)  
 
En förståendebaserad ansats härstammar från förståelse i psykologiska och 
socialpsykologiska sammanhang. Ansatsen syftar ofta till att förstå en avsikt 
eller en mening. Forskning som tillämpar en förståendebaserad ansats 
omfattar ett hermeneutiskt perspektiv på vetenskap där den språkliga 
dialogen är betydelsefull. (Andersen 1998)  
 

2.2.1 Studiens ansats 
 
I studien har den induktiva ansatsen varit användbar då undersökningen 
syftar till att förstå vad som kännetecknar kundnöjdhet i en specifik miljö. 
För möjligheten att kunna växla mellan studiens resultat och utvecklad teori 
har minnesanteckningar och ljudupptagning använts. Då min tidigare 
kunskap om studiens forskningsområde var begränsad har den explorativa 
ansatsen varit väsentlig för att bidra till en grundkunskap. Då uppsatsen 
syftar till en förståelse har det varit naturligt att utveckla kunskap i enlighet 
med den förståendebaserade ansatsen. Tillämpningen av en explorativ och 
en förståendebaserade ansats följer väl det induktiva perspektivet av 
teorigenrering. I praktiken kan mina observationer illustrera den explorativa 

Teori Observation/ Resultat 
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ansatsen. Den förståendebaserade ansatsen exemplifieras således av studiens 
intervjuer. 
 
 

2.3 Forskningsmetod 
 
 
Den kvalitativa forskningen har ett induktivt perspektiv på relationen mellan 
empiri och teori. Kvalitativt arbete är tolkningsinriktat vilket syftar till 
förståelse av den sociala interaktionen. Arbetet grundar sig också i ett 
konstruktivistiskt antagande vilket medför att de sociala händelserna ses som 
ett resultat av interaktionen. En kvalitativ inriktning innebär alltså ett 
naturalistiskt perspektiv på verkligheten. En av de vanligaste inriktningarna 
för analys i den kvalitativa forskningen är grounded theory. Det finns dock 
kritik mot det kvalitativa genomförandet av arbete. De kvantitativa kritikerna 
ifrågasätter generellt den kvalitativa forskning som allt för subjektiv. 
(Bryman 2007) De menar att forskares uppfattningar om vad som är viktigt 
styr resultatet.  
 

2.3.1 Studiens forskningsmetod 
 
I studien har det varit väsentligt att förstå respondenterna på ett djupare plan. 
Den hermetiska förståelsen har varit en utgångspunkt för hur empirin tolkats 
och för att bemöta kritiken om subjektiva tolkningar har respondenternas 
svar dokumenterats med hjälp av ljudupptagning. Under intervjuerna har 
frågor ställts på ett visst sätt för att lämna så mycket av tolkningen till 
respondenterna själva. Genom att ställa tydliga frågor utan värderingar och 
betoningar på begrepp har jag överlämnat en del av tolkningen till 
respondenterna.  
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2.4 Datainsamlingsmetod 
 
 
Primärdata innebär information som forskaren själv samlar in. När data 
samlats in av andra forskare kallas den sekundärdata. (Andersen 1997) 
Studien har syftat till att studera ett specifikt fall, ett idiografiskt synsätt som 
ofta hör ihop med en design av fallstudiekaraktär. En fallstudie kan ha olika 
karaktär, ett exempel är att studera ett informationsrikt fall. Det 
informationslika fallet syftar till att undersöka fenomen som tidigare inte 
kartlagts. Fallstudiemetoden vilken har använts kan ifrågasättas avseende 
bland annat studiens generaliserbarhet, något som kommer att diskuteras i 
uppsatsens avsnitt om validitet och reliabilitet. (Bryman 2007) 
 
Att genomföra ett teoretiskt bekvämlighetsurval lämpar sig för en induktiv 
riktning av teoriskapande. Bekvämlighetsurvalet rekommenderas av 
grounded theory vilket betyder att urvalet sker iterativt, det vill säga tills det 
insamlade materialet åstadkommit teoretisk mättnad. Urvalet kan anpassas, 
dels till de situationer som ger en god utgångspunkt för ett induktivt arbete, 
dels till situationers sociala kontext och på så sätt ge förutsättningar för att en 
god validitet kan uppnås. (Bryman 2007)  
 
En observation innebär ett iakttagande av socialt agerande. 
Observationsmetoden kan användas vid ett explorativt syfte då forskaren vill 
samla information om ett undersökningsfält. Forskaren kommer nära 
studieobjektet utan att behöva interagera med de observerade. Den kritik 
som finns mot observationsmetoden handlar om att forskaren endast får 
tillgång till ett begränsat fält. Forskaren kan inte ställa frågor vilket medför 
ett förlorat djup och metoden kan också innebära en risk att observatören 
ofrivilligt påverkar situationen. (Andersen 1994) 
 
En intervju är en språklig händelse uppbyggd av frågor och svar som kräver 
intervjuarens vaksamhet om både lingvistisk och paralingvistisk 
kommunikation. Den kvalitativa intervjun innebär ett flexibelt och 
utforskande tillvägagångssätt och syftar till att upptäcka företeelser eller 
meningar. En intervju kännetecknas av ett begripligt och sammanhängande 
resonemang och med intervjuaren som medverkande. (Svensson & Starrin 
1996). Den semistrukturerade intervjun innehåller specificerade teman som 
intervjuaren vill hålla sig till (Bryman 2007).  
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2.4.1 Studiens design 
 
För att uppnå studiens syfte har olika aktiviteter genomförts. Inledningsvis 
träffade jag Pia Johansson, försäljningschef på Posten Meddelande AB - 
Försäljningsområde Väst. Pia uttryckte som tidigare nämnts en undran om 
deras kundundersökningar verkligen mäter rätt saker. I studien har 
primärdata samlats in genom observationer och intervjuer. För att förstå hur 
säljarna upplever ett bra möte med sina kunder intervjuades två säljare. Då 
ett möte omfattar ett samspel mellan säljaren och kunden har det varit 
väsentligt att få en inblick i hur säljaren upplever sina möten. Vidare med 
fokus på kunderna besökte jag Postens företagscenter i Borås. Där gjordes 
observationer med en förhoppning om att få en kunskap kring ärenden som 
olika kunder har.  
 
Efter att ha upprättat min frågeställning genomfördes studiens fem 
intervjuer. I praktiken har urvalet skett på olika nivåer. Först har ett 
bekvämlighetsurval utförts genom att anpassa fallstudien till att bara 
undersöka Posten Meddelande AB - Försäljningsområde Väst. Vidare har 
det varit viktigt att välja de säljare och kunder som inte känner sig tvingade 
till att bli observerade och intervjuade. Tre av intervjuerna genomfördes hos 
kunder tillhörande Göteborgskontoret och två tillhörande 
Jönköpingskontoret. Fyra av intervjuerna gav tillräckligt material vilka 
presenteras i studiens empiri. Att en intervju har fallit bort beror på att 
mötets fokus riktades till en prisdiskussion vilket denna studie inte har 
försökt att behandla. Samtliga intervjutillfällen har föregåtts av ett observerat 
möte mellan Postens säljare och en kund. På så sätt har en förståelse skapats 
om varje enskild relation.  
 
I fallstudien har semistrukturerade intervjuer genomförts. Karaktären på 
intervjuförfarandet lämpar sig för studien då intervjun är flexibel och kan 
anpassas till både den explorativa och den förstående ansatsen. Att använda 
sig av en intervju har medfört att direkta frågor har kunnat ställas. Intervjun 
har dokumenterats genom anteckningar samt ljudupptagning. I studien har 
intervjuförfarandet utgått ifrån ett processtänkande i sju stadier (Trost 2005).  
 
Tematisering – Identifiera problemområdet. 
Design – Intervjuguide.  
Intervjuande – Vad jag bör tänka på under intervjun. 
Överför till bearbetningsbar form – Materialet ska kunna bearbetas. 
Bearbetning och analysering – Där ett teoretiskt perspektiv gett ledtrådar. 
Resultat –Ta fram resultat och ställ frågor till resultatet. 
Rapportering – Utforma en presentation. 
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Under den efterföljande intervjun med kunden har frågor ställts utifrån en 
intervjuguide (Bilaga 1). Vid observationstillfället har guiden anpassats för 
att under intervjun kunna ställa frågor om mötet. De teman som upprättats 
har fokuserats på det observerade mötet samt kundens relation till Postens 
säljare i sin helhet. Intervjuguiden har riktats till att låta kunden berätta om 
vad som bidrar till att han eller hon känner sig nöjd.  
 
Den första intervjun innehöll en öppen frågeställning kring problemområdet, 
där kunden fick berätta om vad en nöjd kund innebär och beskriva ett bra 
respektive dåligt möte. Då resultatet av den första intervjun var 
tillfredställande strukturerades den andra intervjun på liknande sätt. Till den 
tredje intervjun specificerades frågorna med syfte att få en tydligare 
beskrivning av vad som bidrar till att respondenten känner sig nöjd. 
Erfarenheterna från de två första intervjuerna medförde att problemområdet 
under intervju tre och fyra kom att tydligt särskilja på nöjdhet av möten och 
nöjdhet av relationen i sin helhet. Under två av intervjuerna kom också 
förväntningarnas inverkan att studeras. I presentationen av studiens empiri 
redovisas resultatet av de fyra intervjuerna. Observationernas medverkan 
syns alltså inte i resultatet men de har varit väsentliga för intervjuernas 
genomförande. För att skydda säljarnas och kundernas identitet har inga 
verkliga namn eller datum redovisats i denna uppsats.  
 
Sekundärdata har samlats in för att stödja den induktiva teoriutvecklingen. 
Det innebär att när empirin utvecklades har sökandet efter litteratur som 
stödjer eller avfärdar den framväxande teorin använts.  
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2.5 Analysmetod 
 
 
Utgångspunkten i analysmetoden grounded theory är att det insamlade 
materialet utgör grunden för teoriutveckling. Genom en öppen 
frågeställning, med få förutfattade meningar syftar grounded theory till ett 
sökande perspektiv och innebär en betoning på det resultat, vilket växer fram 
genom ett successivt tillvägagångssätt. Resultatet vilar således inte på en 
förutbestämd teori utan kunskapsutvecklingen sker i ett samspel mellan 
datainsamling och teoretiska ledtrådar. (Starrin & Svensson 1996)   
 

 
Figur 3. Relationen Data – Teori i grounded theory, Starrin & Svensson 1996, s. 107 

 
Grounded theory innebär ett parallellt förfarande mellan datainsamling och 
kodning. Arbetssättet syftar till en uppkomst av nya idéer och revision av 
tidigare vilket på så sätt leder kunskapen framåt. I praktiken riktas fokus på 
att analysera och koda en intervju och på så använda sig av sina erfarenheter 
vid nästa intervjutillfälle. (Starrin & Svensson 1996) 
 
I grounded theory finns tre olika typer av kodning, öppen, axial och selektiv 
kodning. Den öppna kodningen är en inledande fas där rader, meningar samt 
helheten av ett dokument kodas med förhoppning om att hitta begrepp. 
Begrepp är alltså en benämning på konkreta händelser. En öppen kodning 
omfattar också en gruppering av olika begrepp så att kategorier kan 
identifieras. Kategorier innehåller alltså två eller flera begrepp som ger en 
bild av verkligheten. En kategori har egenskaper, till exempel olika attribut 
eller aspekter. Där den öppna kodningen upphör, tar den axiala vid och 
arbetet med kodningen sker nu i relation till de framtagna kategorierna. 
Forskaren gör alltså kopplingar mellan olika kategorier, till exempel genom 
att identifiera orsaker. Det sista steget i analysen är den selektiva kodningen 
och innebär att forskaren väljer ut en kärnkategori och jämför den med andra 
kategorier. (Bryman 2007) 
 
När insamlingen av materialet lett fram till en mättnad har tillräcklig data 
samlats in. Det är svårt att bedöma när mättnad uppnåtts. När nytt material 
inte tillför kategorier och mönster någon ny information är det ett tecken på 

 
Data 

 
Teori 
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att mättnad har uppåts. Då det kan finnas behov av ny information bör det 
vara möjligt att ta ett steg tillbaka för att återigen samla in data. Det som styr 
insamlandet av data är alltså den teoretiska mättnaden vilken sker på två 
plan. (Bryman 2007) 
 
 
               Mättnad      Mättnad  
 
 
 
 
         
                         
 
 
 
Figur 4. Teoretisk mättnad, Gustafsson 2008 
 
Begrepp och kategorier bör mättas så att de inte längre påverkas av 
ytterligare kodning. Bryman (2007) menar att då arbetet funnit tydliga 
begrepp bör också en datamättnad infinna sig. 
 
Slutprodukten, teorin kan avseende nivån av generalitet delas upp i två 
synsätt, substantiell och formell teori. Den substantiella teorin förhåller sig 
till aktörernas upplevelser medan den formella har en benägenhet att 
upprätta sina egna föreställningar. Som forskare och användare av grounded 
theory bör en viss vetskap finnas om kritiken mellan upptäckten och 
verifierbarheten. Enligt grounded theory bör inläsning av litteratur inte 
påbörjas förrän vissa kategorier är utvecklade. En medvetenhet bör här 
finnas, påbörjas forskarens inläsning av litteratur tidigt riskeras 
utgångspunktens öppenhet. En sen inläsning av litteratur kan däremot 
medföra en naivism, där tankegången inte når upp till en vetenskaplig nivå 
och riskerar då också att de framtagna resultaten redan är vedertagna. 
(Starrin & Svensson 1996) 
 

2.5.1 Analys av empiriskt material 
 
I studien har det varit väsentligt att aktörerna och inte teorin lett mitt arbete 
framåt, därför har det utforskande arbetssättet som grounded theory innebär 
varit lämpligt. Oavsett om litteratur öppnas sent anser jag att tankegången 
kring problemområdet aldrig är en förutsättningslös företeelse. I studien har 

Begrepp och Kategorier Data Kodning 
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ett medvetet val gjorts om att tidigt öppna flera litterära dörrar i ett syfte att 
skapa en baskunskap utan att lindas in och styras allt för mycket.  
 
Då insikten om ett sökande synsätt på kunskap är något som har drivit 
arbetet har det varit olämpligt att låta sig styras av en teori. I studiens arbete 
motiveras forskningsmetoden grounded theory av det faktum att teorin bör 
grunda sig i insamlad data och med tålamod låta teoretiska ledtrådar växa 
fram ur kodningen av dessa data.  
 
 

 
 
Figur 5. Analysmetod fas ett, Gustafsson 2008 
 
Strategiskt har arbetet delats in i två faser för att lättare kunnat följa studiens 
induktiva vägval. Tillämpningen av analysmetoden grounded theory innebär 
att vägen mot teori resulterat i ett antal händelser som strax kommer att 
illustreras (Bryman 2007). Då observation och intervju genomförts kom data 
att öppet kodas och genomgå en första analys. Den öppna och axiala 
kodningen har inneburit att sammanställa och transkribera materialet till en 
analyserbar text.  
 
I studiens första fas genomfördes observation och intervju med öppna frågor. 
Syftet var att explorativt förstå den sociala kontexten. Begrepp och 
kategorier utgjordes av kommentarer till texten där händelser, kundens 
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uttryck och dialog tolkades. Frågor som ställdes till texten och som skapade 
begrepp var till exempel, vad uttryckte egentligen kunden i den här 
meningen. Den första fasen avslutades alltså då olika begrepp och kategorier 
identifierats. 
 

 
Figur 6. Analysmetod fas två, Gustafsson 2008 
 
Efter den första fasens öppna och axiala kodning övergick nu kodningen av 
intervju och observation i form av den selektiva kodningen. Där har en 
huvudkategori relaterats till andra kategorier för att på så sätt betarbeta den 
framväxande teorin.  
 

2.5.2 Exempel på analysarbete 
 
Bryman (2007) menar att i en undersökning av endast ett fall är det viktigt 
att visa den induktiva analys som ligger till grund för uppsatsens slutsatser. 
Det praktiska analysarbetet som har genomförts illustreras nedan genom två 
citat. Utdragen återfinns också i studiens empiri. Den analys som har gjorts 
handlar om att försöka förstå kundens förväntningar. 
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Så här beskrev Eva sina förväntningar; 
 

”Jag hade höga förväntningar eftersom detta var tredje mötet i 
ganska tät följd med alla våra problem som vi har. Och jag 
känner väl att vissa frågor vi ställde på förra mötet har vi inte 
fått svar på detta möte utan det har gått tillbaka en gång till men 
annars har vi haft en bra dialog emellan de här mötena. De 
förväntningar jag hade inför det här mötet har väl uppfyllts till 
största delen” 

 
Det analysarbete som har gjorts och lett fram till olika begrepp samt 
en kategori ser ut på följande sätt; 
 
Vad säger Eva om sina förväntningar? (Begrepp, öppen kodning) 
Hon uttrycker höga förväntningar på mötet.  
 
Har förväntningarna infriats? (Begrepp, öppen kodning) 
De förväntningar Eva hade inför det här mötet har uppfyllts till största 
delen men hon uttrycker också att hon inte fått svar på vissa frågor.  
 
Analysarbetet har hittills lett fram till en kategori (två begrepp) om 
hur Evas förväntningar på mötet sett ut. Begreppet omfattar höga 
förväntningar vilka har till största delen infriats. Dock har Eva inte fått 
svar på vissa frågor. 
 
Varför säger Eva att hon har höga förväntningar? (Axial kodning) 
Eftersom det var tredje mötet i ganska tät följd med en bra dialog 
emellan mötena.  
 
Anledningen till Evas höga förväntningar beror på att dialogen har 
varit bra emellan mötena. Vidare analyserads den transkriberade 
texten med syfte att förstå om det kunde finnas något annat som 
påverkade förväntningarna. På så sätt har en selektiv kodning använts 
för att relatera en kategori till en annan. 
 
Så här berättar Eva om det samarbete som kunden upplevt tidigare;  
 

”Historiskt sett, de vi hade innan, så har det ju varit en person 
som har kommit och har haft ett ganska smalt kunskapsfält och 
fått ta med sig massor av frågor hem för att kolla med sina 
kollegor. Och sen har jag aldrig fått någon återkoppling och då 
har jag påmint och påmint och till slut har Posten ändrat 
kontaktperson” 
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Har det tidigare samarbetet påverkat Evas förväntningar? 
(Selektiv kodning) 
Den tolkning som gjorts innebär att Evas upplevelser av det tidigare 
samarbetet bidragit till att hennes förväntningar har ökat då samarbetet 
har blivit bättre. 
 
Kategorierna har på ett tydligt sätt relaterat till varandra. 
Avslutningsvis i analysarbetet har jag ställt de funna kategorierna till 
mina forskningsfrågor för att på så sätt bedöma deras relevans.  
 
 

2.6 Validitet och reliabilitet 
 
 
Validitet i kvalitativ forskning innebär arbetets trovärdighet och 
överförbarhet. En intern validitet syftar till att det bör finnas en god 
kongruens mellan forskningens observation och utvecklade teorier. Den 
externa validiteten handlar om hur väl forskningens resultat kan 
generaliseras till andra sociala kontexter. Urvalet kan till exempel anpassas, 
dels till de situationer som ger en god utgångspunkt för ett induktivt arbete, 
dels till situationers sociala kontext och på så sätt ge förutsättning för att en 
god validitet kan uppnås. (Bryman 2007)  
 
För att uppnå en god intern validitet har det tydligt visats hur datainsamling 
och analys gjorts. Under intervjuförfarandet har huvudpunkterna 
återupprepats för att kontrollera förståelsen för vad respondenten berättat. 
Valet av fallstudiemetoden medför svårigheter att uppnå en god extern 
validitet då jag endast studerat en specifik miljö. Intervjuerna av olika typer 
kunder och möten har dock bidragit till att stärka såväl den interna som den 
externa validiteten. Genom en triangulering av olika typer av kunder, möten 
samt olika typer av insamlingstekniker har målet varit att skapa en starkare 
validitet. Genom att ha visat hur resultaten växt fram har uppsatsen erbjudit 
läsaren att själv komma fram till, i vilken utsträckning som studien går att 
överföra till andra sociala kontexter.  
 
Reliabilitet handlar om ett resultats pålitlighet. Det finns även inom 
reliabiliteten en intern och extern riktning. En intern reliabilitet handlar om 
att forskare i ett forskarlag kommer överens om hur tolkningen görs. En 
extern reliabilitet handlar om möjligheten till att replikera en undersökning. 
(Bryman 2007) 
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För att uppnå en god intern reliabilitet har jag diskuterat studiens empiriska 
material och de slutsatser som gjorts med min handledare. En medvetenhet 
bör finnas om att uppnå en god extern reliabilitet då den sociala miljön 
ständigt förändras. (Bryman 2007) Möjligheten att replikera undersökningen 
har stärkts genom att noggrannhet har beaktats under insamling och 
analysering av data. Information till de intervjuade om studiens 
förutsättningar, minnesanteckningar och ljudupptagning har också stärkt 
studiens reliabilitet. Noggrannhet i analysarbetet innebär för min uppsats en 
tydlig redovisning av de slutsatser som gjorts.  
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3. Teoretisk referensram 
 
 

 

3.1 Kvalitet 
 
 

"The totality of features and characteristics of a product or 
service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs” 

 
Definition av kvalitet, Kotler et al 2005. 

 

3.1.1 Tjänstekvalitet 
 
Inom forskningen om tjänstekvalitet fastställs att kvalitet är vad kunden 
upplever att det är. Kunderna köper inte en vara eller tjänst, de köper de 
fördelar som en vara eller tjänst förmedlar. (Grönroos 2002) Begreppet 
tjänstekvalitet består av orden tjänst och kvalitet. En tjänst kan betyda en 
personlig service men det kan också omfatta det sätt som en produkt 
framförs till kunden. De flesta tjänster kan beskrivas genom att de är 
processer som består av en rad aktiviteter snarare än saker. Tjänster 
produceras och konsumeras till stor del samtidigt och kunden deltar i 
tjänsteproduktionens process. Viktigt att komma ihåg är att 
tjänsteproduktionen är till för att främja kundernas egna värdeskapande 
processer. (Ibid.) Tjänstens kvalitet beskrivs alltså ur kundens ögon, alltså 
den kvalitet som kunden faktiskt upplever. Den kvalitet som en kund 
upplever har beskrivits utifrån två dimensioner, teknisk kvalitet (resultatets) 
och funktionell (processens) kvalitet.  
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Figur 7. Tjänstekvalitetens två dimensioner, Grönroos 2002, s.77 
 
När tjänsten har levererats har kunden på ett eller annat sätt kommit i kontakt 
och interagerat med företaget, kanske via företagets personal eller genom ett 
besök på företagets webbsida. Teknisk kvalitet avser resultatet av samspelet, 
alltså vad kunden har tagit emot. Funktionell kvalitet avser istället hur 
tjänsten har överförts, alltså processens resultat. En faktor som påverkar 
kundens uppfattning av teknisk och funktionell kvalitet är företagets profil 
och/eller lokala image. Den totala kvaliteten grundar sig alltså i kundens 
subjektiva bedömning om vad och hur tjänsten förmedlas och i den 
bedömningen återfinns företaget som ett slags filter som förstärker eller 
reviderar kundens upplevelser. (Grönroos 2002) 
 
Modellen om tjänstekvalitetens två dimensioner kan ses som grundläggande 
för hur den totala kvaliteten upplevs av kunden. Grönroos (2002) utveckling 
av modellen om total upplevd kvalitet omfattar de två 
kvalitetsdimensionerna och tillsammans med synsättet om traditionell 
marknadsföring framställs en bredare bild av kvalitet, upplevd totalkvalitet. 
(Grönroos 2002) 
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Figur 8. Total upplevd kvalitet, Grönroos 2002, s. 80 

 
I modellen påverkar faktorer som till exempel marknadsföring, rykte, pris 
och kunders behov den förväntande kvaliteten. Den totala kvaliteten blir 
således inte enbart ett uttryck för kundens upplevelser utan står också i 
relation till kundens förväntningar. Till exempel kan orimligt höga 
förväntningar bidra till att den totala kvaliteten upplevs som dålig, trots att 
kvaliteten objektivt sett är bra. (Grönroos 2002) 
 
Den tidpunkt när kunden ofta upplever kvalitet (eller avsaknad av kvalitet) 
är när kunden kommer i kontakt med företaget. Tjänstemötet, interaktionen 
mellan företagets frontpersonal och kunden kan beskrivas som sanningens 
ögonblick, det är då tjänsten till stor del levereras och samtidigt är det 
leverantörens tillfälle att visa kunden tjänsternas kvalitet. Har kunden 
upplevt kvalitetsproblem har leverantören möjlighet att åtgärda problemen, 
om inte direkt så förhoppningsvis kan leverantören skapa nya sanningens 
ögonblick. (Grönroos 2002) 
 
Tjänster handlar i grunden om relationer och de studerade tjänstemötena är 
bara en del av den relation som finns mellan företaget och kunden (Grönroos 
2002). Vad är egentligen en relation? En relation innebär ett ömsesidigt 
samspel där kunden anser att kund och leverantör tänker på samma sätt. 
Kunden vill känna att företaget inte bara finns till för sin egen del utan också 
finns till för kunden men det är inte alltid säkert att alla kunder vill ha en 
relation. (Ibid.) I en undersökning genomförd av Gwinner, Gremler och 
Bitner (1998) presenterades tre slags fördelar för en kund att ha en relation 
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till ett företag, säkerhet, sociala fördelar och särskilda förmåner. Säkerhet 
innebär att kunden känner en minskad oro, att kunden känner pålitlighet och 
förtroende för leverantören. Sociala fördelar handlar om att företagets 
personal känner igen kunden eller att de till och med känner varandra. Med 
särskilda förmåner menas extratjänster, specialpriser eller att kunden känner 
sig högprioriterad. (Gwinner, Gremler & Bitner 1998 se Grönroos 2002)  
 

3.1.2 Relationskvalitet  
 
Tidigare har tjänster förklarats genom att de kan ses som processer och 
eftersom de flesta modeller för tjänstekvalitet till stora delar är statiska och 
att dessutom uppsatsens utgångspunkt finns i långsiktiga relationer gör det 
än mer relevant att fördjupa intresset kring kvalitet i relationer. (Grönroos 
2002) För studien är den mer statiska tjänstekvaliteten viktig då den utgör en 
del i samspelet mellan företag och kund.  
 
Samspelet som utgör grunden för relationskvalitet varierar stort beroende på 
vad för tjänst det gäller. För en bank kan samspelet handla om kundens möte 
med bankpersonalen men samspelet mellan företaget och kunden kan också 
ske vid bankens uttagsautomat eller på företagets webbsajt. Relationer 
beskrivs som ett pågående flöde av akter, episoder och sekvenser. En akt är 
relationens minsta komponent och kan exemplifieras av ett telefonsamtal. 
En akt kallas också för sanningens ögonblick och tillsammans utgör fler 
akter en större del av relationen, så kallade episoder. (Grönroos 2002) Till 
exempel kan telefonsamtalet föregås av att kunden exponerats för företagets 
reklam vilket medför att kunden har en önskan om att få reda på detaljerade 
prisuppgifter och i slutändan kan det resultera i en beställning och 
tillsammans bildar då de olika händelserna en episod. På episodnivå 
återfinns den upplevda tjänstekvaliteten och flera episoder i sin tur bildar en 
sekvens (Ibid.). I exemplet om telefonsamtalet, där samtalet handlade om en 
prisfråga kan sekvensen utgöras av företagets tidsbegränsade erbjudande. 
 
Utifrån att se kvalitet som en del av en relation bör två väsentliga aspekter 
beaktas. Å ena sidan bör medvetenhet finnas om att fallstudien endast fångar 
relationens episodnivå, alltså en väldigt liten del av den relation som finns 
mellan säljare och kund samt företag och kund. Å andra sidan är just 
fångsten av relationens delar kritisk, ty kvaliteten på aktnivå påverkar den på 
episodnivå och den i sin tur påverkar sekvensnivån (Grönroos 2002). 
Slutligen kommer också kvaliteten på relationsnivå att påverka kundens 
framtida upplevelser av de olika nivåerna (Ibid.). Uppsatsens fallstudie har 
som nämnts tidigare inriktats till intervju och observationsmetoder. 
Observationer har fångat det enskilda tjänstemötet, alltså relationens 
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episodnivå. Efterföljande intervjuer har kompletterat förståelsen för episoden 
samtidigt som frågor har ställts för att på så sätt kunna säga något om 
relationen i sin helhet. Liljander och Strandviks (1995) modell för 
relationskvalitet har visat sig väsentlig för empirins utveckling. I modellen 
kan fyra viktiga aspekter urskiljas. 
 

• ”Den skiljer mellan kvalitet på episodnivå (tjänstemöte) och kvalitet 
på relationsnivå. 

• Den omfattar kundtillfredställelse och kundens upplevelse av värde i 
en kvalitetsram. 

• Den gör det möjligt att utvidga det traditionella begränsade 
bekräftelsebegreppet som används i statiska modeller för upplevd 
tjänstekvalitet så att det omfattar ett antal komparativa normer. 

• Den tar hänsyn till kundbeteenden.” 
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Figur 9. Liljander och Strandviks modell för relationskvalitet, Liljander & Strandvik 1995,  
s.143 se Grönroos 2002 
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Modellens nedre del avser upplevelser på episodnivå (ett tjänstemöte). 
Episodeffekten, tjänstemötets upplevda resultat jämförs med komparativa 
normer. En komparativ norm kan utgöras av de förväntningar kunden har på 
tjänstemötet. Längre ner i modellen ställs episodens kvalitet mot episodens 
kostnad och jämförelsen mynnar ut i episodens värde. Det värde som 
kunden upplever formar episodens tillfredställelse eller otillfredsställelse. 
(Grönroos 2002)  
 
I modellens övre halva förenas flera episoder och kunden kommer att 
bedöma episoderna utifrån komparativa normer och resultatets upplevda 
kvalitet och på så sätt växer relationens kvalitet fram. Relationskvaliteten 
bedöms gentemot relationens mer långsikta kostnader eftersom fler 
tjänstemöten vägs samman. Värdet leder i sin tur till tillfredställelse eller 
otillfredsställelse hos den långsiktiga relationen. (Grönroos 2002) 
 
Nedan följer fler av modellens begrepp och förklaringar på episod- och 
relationsnivå. 
 
 
Begrepp  Episodnivå  Relationsnivå 
 
Komparativ form Service  Service 
  Konkurrenter  Konkurrenter 
  Förväntan    
  
Effekt   Upplevt resultat av  Upplevt resultat  
  någon viss episod av alla episoder 
    i relationen 
  
Toleransområde Accepterad variation i Den samlade  
 prestationsnivå  accepterade 
   variationen för 

  tjänsteffekter i 
    relationen  

 
Kostnad  Upplevda kostnader Upplevd   
  av någon viss episod kostnad vid alla 
    episoder 
 
Värde Episodkvalitet jämfört Relationens 

kvalitet med episodens jämfört med 
kostnad kvalitetens 

kostnad 
 



 26 

 
    
Tillfredställelse Kundernas kognitiva Kundernas 
  och affektiva bedömning kognitiva och 
  av en tjänsteepisod  affektiva  

 bedömning av  
 alla 

tjänsteepisoder 
 
 
Image  Holistisk uppfattning om en serviceleverantör 
 
Engagemang Parternas avsikt att handla samt deras attityd 

gentemot det ömsesidiga samspelet 
 
Beteende  Köpbeteende och kommunikationsbeteende  
 
Bindningar  Hinder som binder kunden vid en tjänsteleverantör 

och upprätthåller relationen. 
 

Figur 10 . Beskrivning av begreppen i modellen för relationskvalitet, anpassad efter Liljander 
1995 & Strandvik se Grönroos 2002 
 
För att åskådliggöra de begrepp som rör uppsatsens utgångspunkter har de 
markerats i färg. Anledningen till att värdet (kvaliteten – kostnaden) inte har 
markerats beror på att studien inte har fokuserat på att särskilja kundens 
kostnader ifrån kundens upplevda kvalitet. Fokus har alltså riktats mot den 
upplevda kvaliteten i sig. Det är viktigt att poängtera att det inte är modellen 
som är utgångspunkt för fallstudien utan att det är empirin som är 
uppsatsens drivkraft. Modellen har alltså används som ett verktyg för att 
strukturera empirin. Med modellen som verktyg är det nu möjligt att 
överblicka uppsatsens två områden som båda återfinns på episod- och 
relationsnivå, kundupplevd kvalitet och kundtillfredställelse.  
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3.2 Tillfredställelse 
 
 

"The extent to which a product´s perceived performance 

matches a buyer´s expectations.” 
 

Definition av tillfredställelse, Kotler et al 2005. 
 
Tidigare beskrevs hur tjänstekvalitet (ett tjänstemöte) kan ses utifrån 
komparativa normer och upplevelse som tillsammans påverkar den 
kundupplevda kvaliteten. I studiens fokus på förväntan och upplevelse och 
deras samband behövs dock djupare förståelse för begreppens inverkan på 
den upplevda kvaliteten. Jämförelseparadigmet ser kundtillfredställelse som 
en jämförelse mellan förväntan och upplevelse (Lindquist & Persson 1997).             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Jämförelseparadigmets grundform, Lindquist & Persson 1997, s.50 

 

3.2.1 Samband mellan förväntan och upplevelse 
 
Inom tjänsteforskningen har flera samband mellan förväntan och perception 
vuxit fram, i den här teoretiska genomgången kommer tre samband att 
behandlas. En kontrasteffekt innebär ett samband där kunden utvärderar 
perceptionen minus förväntan (Lindquist & Persson 1997). För ett 
tjänstemöte betyder det att om mötet upplevs som bättre än förväntat blir 
kunden mycket nöjd, om mötet uppfyller förväntningarna blir kunden nöjd. 
När istället förväntningarna är högre än upplevelsen av mötet tenderar 
kunden till att bli missnöjd. En assimilationseffekt, det andra sambandet, 
innebär en motsats till kontrasteffekten, där istället kunden evaluerar mötet i 
enlighet med sina förväntningar. En kund med höga förväntningar kommer 
att rationalisera sin bedömning så att upplevelserna stämmer överens med 
förväntningarna. Den tredje versionen av samband är en kombination av de 
två tidigare. Den så kallade assimilations-kontrasteffekten syftar till att 

Förväntan 
 
 
 
Upplevelse 

Kundtillfredställelse 



 28 

kunden utvärderar sina upplevelser i enlighet med sina förväntningar, till 
dess att kunden uppfattar en avsevärd skillnad, då kunden övergår och i 
fortsättningen utvärderar sina upplevelser enligt kontrasteffekten. (Lindquist 
& Persson 1997) 
 
Lindquist och Persson (1997) påpekar att Grönroos (2002) modell om 
upplevd totalkvalitet som tidigare beskrivits, kan ta stöd i assimilations-
kontrasteffekten. Han menar att företagets image fungerar som ett filter som 
sorterar bort små skillnader ifrån kundens upplevelser. När kunden upplever 
större avvikelser gentemot sina förväntningar tenderar kontrasteffekten att 
träda in i kundens utvärderingsprocess. Lindquist och Persson (1997) 
presenterar också Zeithamls hypotes (1984) som innebär att för tjänster är 
assimilationseffekter vanligast och för varor är kontrasteffekter vanligast. 
Dessutom säger hypotesen att tjänster som bygger på förtroende är mer 
sannolika att leda till assimilationseffekter. (Lindquist & Persson 1997) 
Författarna menar alltså att det finns olika riktmärken för när effekterna är 
signifikativa. De olika riktmärkena bygger på tidigare forskning men i denna 
studie har det varit viktigt att finna de effekter som råder i den studerade 
kontexten. 
 
Det är dock inte helt oproblematiskt att utföra mätningar i syfte att kartlägga 
samband mellan förväntningar och upplevelser. Till exempel kan tidpunkten 
för en mätning av kundens förväntningar i högsta grad påverka en forskares 
framställning av sambandet. Mäts kundens förväntningar innan 
upplevelserna är det inte säkert att det är de förväntningarna som kunden 
utvärderar efter sin upplevelse. Mäts kundens förväntningar istället efter 
upplevelsen så kanske upplevelsen förändrar förväntningarna. (Grönroos 
2002) 
 

3.2.2 Förväntningars karaktär 
 
När jämförelsemodellen först presenterades av Parasuraman, Zeithaml och 
Berry 1985 definierades varken begreppen förväntan eller upplevelse. Miller 
(1977) presenterade i slutet av sjuttiotalet en psykologisk studie innehållande 
fyra olika typer och nivåer av förväntningar. (Miller 1977 se Lindquist & 
Persson 1997) 
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Förväntanstyp Förväntad nivå 
 

Skulle kunna vara Ideal nivå 
Bör vara  Skälig nivå 
Kommer att vara Sannolik nivå 
Måste vara  Tolerabel nivå 

 
 
Figur 12. Olika typer av förväntan, Miller 1997 se Lindquist & Persson 1997, s.72 

 

Lindquist och Persson (1997) menar att Miller (1977) hävdar att kunden har 
föreställningar om alla de fyra förväntningarna och att den upplevda nivån 
kan placeras in på en skala. (Lindquist & Persson 1997) Kanske motsvarar 
kundens upplevelse främst de förväntningar som anses utgöra en skälig nivå.  
 

3.2.3 Upplevelsers karaktär 
 
I inledningen av detta kapitel beskrevs kundens upplevelse som en funktion 
av tre parametrar, vad det är för tjänst kunden tar emot, hur den överförs 
samt företagets image. I det här avsnittet kommer upplevelsens vad 
(resultatets), hur (processens) och image karaktäriseras med målsättningen 
att skapa en förståelse för olika orsaker till kundtillfredställelse. Grönroos 
(2002) beskriver sju kriterier för bra tjänstekvalitet. 
 
1. Professionalism och skicklighet 
”Kunderna vet att tjänsteleverantören, dess personal, operativa system och 
fysiska resurser har de kunskaper och färdigheter som behövs för att lösa 
deras problem på ett professionellt sätt (resultatinriktat kriterium). 
 
2. Attityd och beteende 
Kunderna upplever att tjänsteföretagets personal (kontaktpersoner) bryr sig 
om dem, är intresserade av att lösa deras problem och är vänlig och spontan 
(processinriktat kriterium). 
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3. Tillgänglighet och flexibilitet  
Kunderna upplever att tjänsteföretaget, dess lokaler, arbetstider, personal och 
operativa system är utformade för att fungera så att man lätt kan få tillgång 
till tjänsten; företaget är också villigt att vara flexibelt och anpassa sig till 
kundernas krav och önskemål (processinriktat kriterium). 
 
4. Tillförlitlighet och pålitlighet 
Kunderna vet att vad som än händer och vad man än kommit överens om 
kan de lita på företaget, dess personal och system, håller sina löften och 
agerar med kundens bästa för ögonen (processinriktat kriterium). 
 
5. Rättelse 
Kunderna vet att när något går på tok eller något oförutsett inträffar kommer 
företaget omedelbart att aktivt vidta åtgärder för att kunderna ska ha kontroll 
över situationen, och anstränga sig för att hitta en ny acceptabel lösning 
(processinriktat kriterium). 
 
6. Tjänstelandskapet 
Kunderna upplever att den fysiska omgivningen och andra aspekter av 
tjänstekontaktens miljö främjar en positiv upplevelse av tjänsten 
(processinriktat kriterium). 
 
7. Rykte och trovärdighet 
Kunderna räknar med att man kan lita på tjänsteföretaget, att det ger valuta 
för pengarna och att det gör ett bra arbete och har värderingar som kunderna 
kan ansluta sig till (imageinriktat kriterium)” 
 
En anledning till att dessa sju determinanter har nyttjats för att bedöma god 
kvalitet är för att de är pratiskt användbara (Grönroos 2002). Den här studien 
omfattar dock ingen praktisk tillämpningen men förhoppningen har ändå 
varit att studiens resultat kan bidra till den pratiska verksamheten. Dessutom 
beskrivs dessa sju kvalitetsparametrar ur kundens perspektiv istället för att 
vara direkt anpassade för företagets verksamhet.  
 

3.2.4 Kundtillfredställelse 
 
Kundtillfredställelse beskrivs som ett mentalt tillstånd hos kunden. 
Tillståndet uppkommer först då kunden på något sätt har upplevt företaget. 
Eftersom det är kundens erfarenheter som leder till tillfredställelse är den 
också ett subjektivt tillstånd, det vill säga olika kunder upplever händelser 
på olika sätt. När en kund upplever ett företags erbjudande sker detta på två 
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nivåer, tillfredställelse av erbjudandets olika delar och som en helhetsbild av 
företagets erbjudande. (Söderlund 1997)  
 
I fallstudien följer jag resonemanget om att se tillfredställelse som del och 
helhet relationskvalitetens syn på akt, episod, sekvens samt relationsnivå. I 
Liljander och Strandviks (1995) modell som tidigare beskrivits är den 
minsta delen episoden (tjänstemötet) men även ett tjänstemöte innehåller 
delar som skapar tillfredställelse eller otillfredsställelse. (Liljander och 
Strandvik se Grönroos 2002) 
 
Det finns omfattande forskning om tillfredställelse och tjänstekvalitet. 
Storbacka, Strandvik och Grönroos (1994) har inte bara funnit att det finns 
samband mellan tjänstekvalitet och tillfredställelse. Deras forskning visar 
också existerande samband mellan tillfredställelse och relationens styrka 
(Storbacka, Strandvik & Grönroos, 1994). Forskare skiljer ofta mellan 
tillfredställelse och kvalitet. Tillfredställelse baseras ofta som utvärderingen 
av en specifik transaktion medan kvalitet är resultatet av en utvärdering på 
längre sikt. (Rosen & Surprenont 1998)  
 
 
 



 32 

4. Resultat och Analys 
 
 
 
 
När den teoretiska referensramen presenterades handlade den om att se 
kundnöjdhet ur perspektiven kvalitet och tillfredställelse. Mitt mål har varit 
att bli mer och mer specifik i begreppens uppbyggnad. I detta kapitel har 
teorin använts tvärtom. I beskrivningen av observation och intervju har fokus 
riktats till att fånga de specifika orsaker som bidrar till att en kund känner sig 
nöjd. För att göra det har jag använt Grönroos (2002) kriterier för 
tjänstekvalitet. De kriterier som tillämpats är rättelse, attityd och beteende, 
tillförlitlighet och pålitlighet samt professionalism och skicklighet. Jag har 
använt Strandvik och Liljanders (1995) begrepp toleransnivå. Vidare har jag 
studerat olika förväntningar och i sammanhanget har jag också tillämpat 
perspektivet om att se en relation bestående av akter, episoder och 
sekvenser.  
 
 

4.1 Presentation av respondenterna 
 
 
Fiktivt namn: Anna 
Anställning: Ekonomiavdelning 
Möteskaraktär: Uppföljningsmöte (informationsmöte) 
 
Fiktivt namn: Per 
Anställning: Butikschef 
Möteskaraktär: Återupptaget samarbete efter ett par år – första mötet 
 
Fiktivt namn: Lena 
Anställning: Administrativt 
Möteskaraktär: Uppföljningsmöte 
 
Fiktivt namn: Eva 
Anställning: Verksamhetschef 
Möteskaraktär: Tätt uppföljningsmöte efter kvalitetsproblem 
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4.2 Nöjdhet (missnöje) – Ett resultat av rättelse  
 
 
Det observerade mötet inleddes med att Lena förklarade att hon upplevt att 
en distributionsrutt allt för ofta var försenad. Postens säljare förklarade att 
postrutinen i detta fall faktiskt kunde ta lite längre tid men betonade också att 
säljaren skulle återkomma efter att ha kontrollerat rutinen.  
 
Grönroos (2002) menar att när kunder upplever att något går på tok bör 
företaget omedelbart anstränga sig för att hitta en acceptabel lösning för på 
så sätt hjälpa kunderna att få kontroll över situationen. Detta förfarande 
kallas rättelse och är ett tecken på god kvalitet. (ibid.) Under intervjun 
berättade Lena om att få en snabb återkoppling var bidragande till att hon 
känner sig nöjd. Till exempel svarade Lena så här på frågan, om det fanns 
någon händelse under mötet som gjorde att hon kände sig nöjd; 
 

”Jag tycker alltid att när vi haft ett möte med Posten så tar ju 
våra kontaktpersoner alltid till sig det vi har sagt och 
återkommer väldigt snabbt med information och åtgärder” 
 

Lena medgav också att mindre problem då och då dyker upp men den 
snabba återkopplingen har gjort att hon aldrig känt sig missnöjd. 
 
Under intervjun med Eva berättade hon vad hon upplevde som bra under 
mötet;  
 

”Ja, det var det, just att [Säljare X] hela tiden återkopplade, och 
få en fråga som hängde i luften att verkligen bli ett ansvar för 
någon och hur löser vi detta. Han återkopplade så att jag slapp 
att göra det själv, det tycker jag var positivt. ” 

 
Den upplevelse som var mest bidragande till att Evas förväntningar till 
största delen infriades grundade sig i att Säljare X återkopplade. Tolkningen 
är att Eva uttryckte rättelse som en viktig kvalitetsparameter. Viktigt under 
mötet blev återkopplingen som var ett medel för att hjälpa kunden tillgodose 
hennes önskemål, att reda ut de problem som kunden hade. Det som 
saknades för att Eva skulle känna sig helt nöjd har uppfattats bestå av rättelse 
mellan mötena; 
 

”Nej, det var två frågor utav tio som jag hade noterat som jag 
borde ha haft återkoppling nu på detta möte, sen har jag tagit en 
fråga under tiden genom att jag har skickat en kopia på ett mail. 
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Jag ringde och påminde om en fråga som jag inte hade fått svar 
på och då kunde personen inte hitta min fråga utan då fick jag 
maila den en gång till. Så visst, det är inte hundra säkert att de 
här grabbarna kommer att svara på alla frågorna som vi har 
ställt, utan jag måste hela tiden själv hålla koll på” 

 
 

4.3 Nöjdhet (missnöje) – Ett resultat av attityd och 
beteende 
 
 
Under studiens första intervju berättade Anna att styrkan med att ha samma 
kontaktperson finns i den kunskap som Postens säljare byggt upp om 
företaget. Att hon uppfattade det som viktigt har jag valt att hänföra till 
kvalitetsparametern attityd och beteende som innebär just att kunden 
upplever att säljaren bryr sig om kunden, är vänlig samt intresserad av att 
lösa kundens problem (Grönroos 2002). Den kunskap som Annas säljare 
byggt upp om henne kan också tolkas till att Anna upplever sociala fördelar 
med att ha samma kontaktperson (Gwinner, Gremler & Bitner 1988 se 
Grönroos 2002). 
 
Under själva mötet menade Anna att det är väsentligt att säljaren har en vilja 
att hjälpa henne att tillgodose de behov som hon har. Till exempel uppstod 
under mötet mellan Anna och Postens säljare ett behov om att få tillgång till 
statistisk information. Under intervjun berättade hon om att säljarens 
förmåga att tillgodose hennes behov var viktigt och förklarade hur hon 
trodde att hon skulle reagera om inte säljaren varit intresserad av att hjälpa 
henne att skaffa fram den informationen; 
 

”Varför kan jag inte få det? Det skulle jag nog tycka var dåligt” 
 

Under intervjun med Per berättade han om vilka viktiga faktorer som gör att 
han känner sig nöjd med ett möte;   
 

”Om vi tar ett sådant här möte, för det första att man har daterat 
upp sig på hur vi arbetar eller har arbetat, vad vi gör med Posten 
idag, hur vi jobbar med dem, inte vad vi gör för övrigt” 

 
”Att man lyssnar av vad vi har då har vi för tankar och 
samtidigt tänka, skulle Posten kunna gå in här och göra 
någonting, vilket jag tycker hon gjorde bra” 
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Det som Per betonade som viktigt i citaten ovan var också det som han 
upplevde som mest tillfredställande under mötet. Att säljaren förstod hans 
problem utgjorde grunden för det senare initiativtagandet. Pers upplevelse 
har alltså tolkats i två steg, först ville han få förklara sitt behov och inte 
förrän Per var säker på att säljaren förstod honom ville han känna 
initiativtagande från säljaren. Kvalitetsparametern attityd och beteende har i 
intervjun med Per således visat sig bestå av två steg. Först bry sig om, att 
lyssna till Pers behov och därefter visa intresse att hjälpa honom (Grönroos 
2002). 
 
När Per fick möjlighet att berätta om sin tidigare relation till Posten och vad 
som gjort honom nöjd i den säger han; 
 

”Jag tycker att om man tittar tillbaka på tidigare när vi jobbade 
med posten som distributör, då hade vi ju en bra relation med 
Postkontoret här i [Ort], och alla bekymmer som vi tog upp tog 
de till vara på” 

 
Det som Per har beskrivit som viktigt i relationen liknar det som han 
uppskattat som viktigt för ett möte, alltså kvalitet som attityd och beteende. 
 
Under intervjun med Lena betonade hon kommunikationen, där hon 
upplever sig hörd som viktigt: 
 

”För mig är a och o att man har en bra kommunikation 
sinsemellan och en bra feedback, att man direkt återkommer. 
Då känner jag att jag är hörd som kund, att de lyssnar på mig, 
de är intresserade av att hjälpa mig direkt.” 

 
I slutet av citatet, ”då känner jag att jag är hörd, att de lyssnar på mig” har 
hänförts i enligt med Grönroos (2002) kvalitetsparameter attityd och 
beteende.  
 
Det om Eva uttrycker i citatet nedan har jag tolkat till kvalitetsparametern 
attityd och beteende, det vill säga att Eva upplever att personalen bryr sig om 
och är intresserad av att hjälpa henne att tillgodose sina behov (Grönroos 
2002). Hon uttrycker också att kvalitetsparametern inte är tillräckligt för att 
hon ska känna sig helt nöjd.  
 

”Jag kommer dock inte bli nöjd förrän jag ser att det blir 
återkoppling. Den goda viljan har ju alla kontaktpersoner haft, 
de här människorna har varit mycket bättre än tidigare möten.” 
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I det två tidigare citaten har det visat sig att attityd och beteende har ett nära 
samband till kvalitetsparametern rättelse. 
 
 

4.4 Nöjdhet (missnöje) – Ett resultat av 
tillförlitlighet och pålitlighet  
 
 
Under mötet mellan Anna och Postens säljare riktades tidigt fokus på mötets 
huvudpunkt där Anna fick förklarat för sig att brevdistributionen skulle 
komma att förändras. Hon ställdes då inför två alternativ. Det första, att 
behålla postadressen vilket skulle ha inneburit att den dagliga posten skulle 
levereras ett par timmar senare än i dagsläget. Det andra alternativet innebar 
att företaget skulle betala för att ersätta sin postadress med en boxadress och 
på så sätt kunna få den dagliga posten som idag. När Anna informerades om 
förändringen av brevdistributionen av Postens säljare frågade hon; 
 

”Men vi får den ändå utkörd?” 
 
Lite senare handlade samtalet om när säljaren behövde få kundens beslut; 
 

” Kund:  När ska du ha besked?  
  Säljare:  Ja, i mars räcker väl 
  Kund:  Gör de det?” 
 

Med kvalitetsparametern tillförlitlighet och pålitlighet menas att företagets 
personal uppträder på ett sätt som gör att kunderna kan lita på företaget och 
känner sig trygga (Grönroos 2002). Konversationen kring förändringen av 
brevdistributionen och de två ovanstående citaten har tolkats som att Anna 
inte upplevt förändringen som särskilt kritisk i sig utan att det istället är det 
den oro som förändringen för med sig som kunden reagerat på. Det här har 
jag tolkat som att Anna inte kände sig helt trygg. 
 
Under den efterföljande intervjun betonades punktligheten i 
brevdistributionen som en viktig faktor för att Anna kommer att känna sig 
nöjd. Vidare berättade Anna om de få gånger som deras dagliga post hade 
varit försenad vilket skapat missnöje. Anna menade att en nöjd kund är en 
person som får det som utlovats. Ett exempel som illustrerar det här är att 
Anna vid flera tillfällen påpekade vikten av att hålla tiden. Hon säger: 
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”Vi tycker det är viktigt att få posten i tid, likadant då när de 
hämtar posten, att de kommer den tiden de har sagt att de ska 
göra” 

 
Det som Anna beskrivit som viktigt i citatet ovan har jag valt att hänföra till 
kvalitetsparametern tillförlitlighet och pålitlighet.  
 
Enheter i organisationen där Eva arbetade hade upplevt att A-post och 
paketdistributionen ofta var sen, vilket medfört att kunden själv hade utfört 
kontroller för att bekräfta att så var fallet. Under intervjun fick Eva frågan, 
om hon påtalat det här problemet för Posten för att senare tagit saken i egna 
händer vilket föranledde ett överraskande svar; 
 

”Nej, vi har inte klagat på paketförsändelserna innan, det har vi 
inte gjort. För vi kan inte klaga om vi inte har någon fakta som 
de kan arbeta med.” 

 
Vidare ställdes frågan om hon känt sig misstänksam innan hon utfört dessa 
kontroller; 
 

”Givetvis vi på [Företag Y] vi skickar ju väldigt mycket post till 
allmänheten, vi får ju aldrig någon återkoppling om de fått 
posten men däremot skickar vi paket där vi får klagomål från 
våra enheter att posten inte har kommit fram. Vi skickar ju till 
oss själva och då ser vi ju att de inte kommit fram. Därför 
gjorde vi en kontroll. Om man då säger att [X] % inte kommer 
fram så som vi har avtalat så är ju [X] % ganska mycket tycker 
jag. Och på brev, ingen aning. 

 
Det som Eva har beskrivit har tolkats till kvalitetsparametern tillförlitlighet 
och pålitlighet (Grönroos 2002). Jag har även hänfört kundens resonemang 
till slags fördel av säkerhet som den Eva vill känna hos leverantören, det vill 
säga att hon känner en minskad oro, att hon känner pålitlighet och 
förtroende. (Gwinner, Gremler & Bitner 1998 se Grönroos 2002) 
Uppfattningen är att Eva under lång tid tappat sitt förtroende för Posten och 
hon framhåller därefter tjänsten som det absolut viktigaste. Avslutningsvis 
beskrev Eva sin känsla om framtiden; 
 

”Jag känner mig hyfsat positiv nu, sen vet jag ju att vi måste 
komma fram till en bra lösning, för det finns ju inga alternativ, 
det finns ju ingen annan leverantör.” 
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Har ni kollat det? 
 

”Ja, det finns ingen som kan leverera post till hela Sverige, så 
jag kan inte byta leverantör om jag skulle vara missnöjd. 
 

I Liljander och Strandviks (1995) modell för relationskvalitet beskrivs 
bindningar som något som håller kvar en part hos leverantören (Grönroos 
2002). Att Eva inte upplever några alternativ till Posten och att hon uttrycker 
att även om hon är missnöjd så kan hon inte byta leverantör har tolkats till en 
sådan bindning. 
 
 

4.5 Nöjdhet (missnöje) – Ett resultat av 
professionalism och skicklighet  
 
 
Som tidigare nämnts berättade Eva att hon känt sig missnöjd. Eva hade 
påtalat sitt missnöje av det tidigare samarbetet med Posten Meddelande och 
det nu var tredje gången som hon träffade sina kontaktpersoner på Posten 
Meddelande samtidigt, för att på så sätt reda ut de problem som det tidigare 
misskötta samarbetet vållat. Anledningen till att Eva känt sig missnöjd 
berodde på att hon upplevt att hennes tidigare kontaktpersoner hade blivit 
utbytta för ofta och på så sätt inte haft den kunskap som har behövts. Så här 
berättar hon om det tidigare samarbetet;  
 

”Historiskt sett, de vi hade innan, så har det ju varit en person 
som har kommit och har haft ett ganska smalt kunskapsfält och 
fått tagit med sig massa frågor hem för att kolla med sina 
kollegor och sen har jag aldrig fått någon återkoppling och då 
har jag påmint och påmint och tillslut har Posten ändrat 
kontaktperson” 

 
Eva talade också om att situationen inte enbart varit Postens fel utan att 
besvär i hennes organisation hade varit en del av problemet. Professionalism 
och skicklighet beskrivs enligt Grönroos (2002) genom att kunder vet att 
leverantörens personal har de kunskaper som behövs för att lösa deras 
problem. Min tolkning är att Eva tidigare har upplevt en avsaknad av 
professionalism och skicklighet hos sin kontaktperson. 
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4.6 Nöjdhet (missnöje) – Ett resultat av 
toleransnivå 
 
 
Samtidigt som Anna företrädde företaget under mötet med Postens säljare 
representerade hon också sina medarbetare på det enskilda kontoret. Hon 
hade således ensam ingen tydlig befogenhet i samarbetet med Posten 
Meddelande. När Anna informerades om förändringen av brevdistributionen 
av Postens säljare ställdes hon inför ett beslut och sa till säljaren; 
 

”Det måste ju jag ta med marknad för det gäller ju då alla 
samtliga kunder” 

 
När en part upplever tillfredställelse i sin relation till en annan part påverkas 
den av många aspekter, till exempel hur kunden upplever kvaliteten, vilken 
accepterad kvalitetsvariation som kunden tolererar eller de kostnader som 
kunden upplever. (Grönroos 2002) Tolkningen av Annas citat ovan innebär 
att det är många som kommer att påverkas av förändringen men att tro att 
Anna skulle kunna fatta ett sådant beslut direkt är orimligt. Det faktum att 
hon var företagets representant på mötet med Posten Meddelande men inte 
hade befogenhet att ta ett direkt beslut har tolkats som betydande för 
relationen mellan Anna och Postens säljare. Tolkningen innebär att Annas 
befogenhet påverkar hur hon upplever mötet och relationen till Posten 
Meddelande, då också vad hon upplever som viktigt. Det influerar alltså 
toleransnivån av kvaliteten och kunden uppfattar troligtvis andra kostnader 
än vad en person med en annan befattning och ansvar skulle uppleva.  
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4.7 Nöjdhet (missnöje) – Ett resultat av 
förväntningar 
 
 
Under intervjun med Per berättade han om att det inte fanns några direkta 
förväntningar på mötet. Genom den tidigare kontakten med Postens säljare 
tyckte sig Per ha en god bild över hur mötet skulle se ut. Bytet till Posten 
Meddelande och senare också ifrån Posten som leverantör gav upphov till en 
del frågor under intervjun. Det framkom att priset blev en avgörande faktor 
och kunden upplevde priset som något som inte gick att påverka. Priset 
medförde dock inte att han kände sig missnöjd. Den tolkning som gjorts 
innebär att priset var avgörande för bytet av leverantör. Samtidigt fanns en 
acceptans för Postens högre pris och andra upplevda värden bidrog till att 
Per fortfarande var nöjd med Posten. Att Per var nöjd antas också bero på 
ytterligare två saker. Han hade alltjämt en relation med Posten och när han 
fick titta tillbaka på det tidigare samarbetet betonades relationen med 
Postens säljare som viktigt. Per berättade också att det inte fanns några 
händelser som lett till att han känt sig missnöjd överhuvudtaget. 
 
Under intervjun berättade Per om sina förväntningar och om det fanns 
någonting under mötet som gjorde honom nöjd; 
 

”Ja, eftersom jag inte hade så stora förväntningar så tycker jag 
att detta öppnade en port i alla fall, att det blev ett resultat av 
mötet, det kunde ju ha blivit ett nollresultat av mötet också, om 
det bara hade varit en information och vi inte hittat några 
kanaler, men det här finns ju anledning att titta på, det är jätte 
intressant” 

 
För att förstå Pers förväntningar ställdes följdfrågan, om han innan mötet 
hade en förhoppning om att Posten kunde hjälpa till med det här; 

 
”Jag är inte säker på att jag hade de tankarna faktiskt, nä det 
hade jag inte. Jag var nog mer inne på distribution/DR-blad, att 
vi snarare då skulle se vad de kunde erbjuda som motdrag på 
något sätt, så jag hade inte förväntat mig att den 
selekteringsmöjligheten fanns hos Posten.” 

 
Pers förväntningar har tolkats till att de haft en tydlig inverkan på hans 
upplevelse av mötet. Enligt Miller (1977) är den lägsta nivån av en parts 
förväntningar den ideala, det vill säga så som en part tänker att det ”skulle 
kunna vara”. Per berättade att han inte hade några förväntningar men 
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uppfattningen är ändå att han hade förväntningar av den ideala typen, så som 
det ”skulle kunna vara” (Miller 1977 se Lindquist & Persson 1997). Det kan 
stödjas av att Per uttryckte att han hade en relativt god bild av hur mötet 
skulle se ut. Tolkningen bygger här på en särskiljning mellan hans 
förväntningar och förhoppningar. Uppfattningen är alltså hans förväntningar 
på den ideala nivån var omedvetna och att det som Per uttryckte som 
förväntningar istället handlade om förhoppningar.  
 
Pers förväntningar vilka har beskrivits, överträffades alltså av hans 
upplevelse. Detta kan tolkas som att sambandet mellan förväntning och 
upplevelse kan liknas vid kontrasteffektförhållandet, det vill säga att Per 
utvärderade sin nöjda upplevelse minus de låga förväntningar som han hade 
på mötet (Lindquist & Persson 1997). 
 
Under intervjun beskrev Eva de förväntningar som hon hade på mötet; 

 
”Jag hade höga förväntningar eftersom detta var tredje mötet i 
ganska tät följd med alla våra problem som vi har. Och jag 
känner väl att vissa frågor vi ställde på förra mötet har vi inte 
fått svar på detta möte utan det har gått tillbaka en gång till men 
annars har vi haft en bra dialog emellan de här mötena. De 
förväntningar jag hade inför det här mötet har väl uppfyllts till 
största delen” 
 

De tidigare två mötena och en god dialog mellan mötena har uppfattats bidra 
till Evas relativt höga förväntningar. Den tolkning som har gjorts innebär att 
Eva förväntar sig att mötet ”bör vara” på ett visst sätt (Miller 1977 se 
Lindquist & Persson 1997). Hennes förväntningar kunde också ha bestämts 
till den sannolika nivån, det vill säga att hon förväntade sig att mötet 
”kommer att vara” på ett visst sätt. Men eftersom Evas förväntningar till 
största delen uppfyllts trots att hon inte fått svar på vissa frågor har hänförts 
till att hennes förväntningar inte var så höga som ”kommer att vara”. Att Eva 
säger att hon hade höga förväntningar och att dessa uppfylldes trots att hon 
inte var riktigt nöjd kan vara ett tecken på en assimilationseffekt, det vill 
säga att Eva reviderar sin upplevelse efter sina förväntningar. (Miller 1977 
se Lindquist & Persson 1997) Jag har också tolkat att Evas uttryck av höga 
förväntningar beror på att hon upplevt en avsevärd förbättring av relationen 
och mötena.  
 
Jag har också förstått det här som att en relation består av många olika 
händelser. I enlighet med Liljander och Strandvik (1995) har jag hänfört 
förväntningarnas utveckling till förhållandet mellan akter, episoder och 
sekvenser. Bytet till Evas nuvarande kontaktpersoner har jag förstått som 
bidragande till att hon upplevt förbättringar av akter och episoders kvalitet. 
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Evas upplevelser av en förbättrad utveckling av relationens mindre delar har 
alltså medfört att hennes förväntningar på relationen i sin helhet har ökat. 
(Liljander & Strandvik 1995 se Grönroos 2002) 
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5. Slutsatser 
 
 
 

5.1 Studiens slutsatser 
 
 
Denna uppsats syftar till en fördjupad förståelse om vad en nöjd kund 
egentligen är. För att uppfylla målet om vad som påverkar att en kund 
känner sig nöjd formulerades en huvudfråga; 
 
Vad kännetecknar en nöjd kund hos Posten Meddelande AB - 
Försäljningsområde Väst?            
 
För att besvara huvudfrågan upprättades tre delfrågor. 
 
Vilka faktorer bidrar till en nöjd kund? 
Det har under studien visat sig att kunderna till Posten Meddelande upplever 
kvalitet, inte bara som kvalitet i varor och tjänster utan också upplever 
kvalitet i sin relation med Postens säljare. I uppsatsens fallstudie har 
Grönroos (2002) kriterier för god tjänstekvalitet visat sig vara ett bra verktyg 
för att karakterisera respondenternas uttryck och berättelser om kundnöjdhet. 
I studien har fyra bidragande faktorer till kundnöjdhet identifierats.  
 
Rättelse (återkoppling) är av stor betydelse för att kunden kommer att känna 
sig nöjd. Kunden har en förståelse för att problem ibland uppstår och rättelse 
är då särskilt avgörande för kundens upplevelse. En missnöjd kund betonar 
också vikten av rättelse för att bli mer nöjd.  
 
En andra faktor som en kund på Posten Meddelande upplever som väsentlig 
är säljarens attityd och beteende. Kunden menar att det är viktigt att säljaren 
är intresserad av att tillgodose kundens behov och önskemål. Resultatet av 
studien pekar också på att kunden upplever nära samband mellan säljarens 
attityd och beteende och förmågan att ge rättelse. 
 
En tredje faktor är tillförlitlighet och pålitlighet och innebär att kunden kan 
lita på säljaren oavsett vad som händer. Basen i kvalitetsparametern 
tillförlitlighet och pålitlighet är hos en kund till Posten Meddelande kundens 
förtroende.  
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En fjärde faktor är professionalism och skicklighet, det vill säga att kunden 
upplever att säljaren har tillräckliga kunskaper för att hjälpa till att 
tillfredställa kundens behov. 
 
Hur upplever eller uppfattar kunden en händelse vilken bidragit till 
nöjdhet (missnöje)? 
I problemdiskussionen myntades den förändrade innebörden av en kunds 
upplevelser och uppfattningar när begreppen relateras till tjänster. Begreppen 
fick då betydelserna ”upplevd tjänst” och ”uppfattningen om företagets 
tjänster” (Lindquist & Persson 1997).  
 
I denna studie kan det konstateras att det handlar både om hur kunderna till 
Posten Meddelande upplever och uppfattar företagets tjänster. En kund 
upplever en händelse vilken bidrar till nöjdhet (missnöje) utifrån mindre 
delar av händelsen. Även andra upplevda händelser och hur kunden i helhet 
ser sin relation påverkar upplevelsen. Betraktandet av hur en kund upplever 
händelser kan också hänföras till Söderlunds (1997) resonemang om att 
tillfredställelsen verkar på två nivåer. Att se tillfredställelse av en händelse 
som ett resultat av kundens utvärdering av både del och helhet medför i 
denna studie ett starkt samband mellan upplevd tjänst och tillfredställelse 
(Söderlund 1997). Det har också visat sig att kunders upplevelser påverkas 
av vilken befogenhet de har samt att förväntningar inverkar på hur kunden 
upplever en händelse. 
 
Vilka förväntningar har kunden? 
Under intervjutillfällena vid denna fallstudie har det visat sig att 
respondenternas svar på frågor om förväntningar ofta mynnat ut i samtal om 
deras upplevelser vilket gör det relevant att se förväntningar som en faktor 
till hur kunderna upplever nöjdhet.  
 
Kunder till Posten Meddelande har tydliga förväntningar på möten och 
relationer med företaget. I studien har det visat sig att olika kunders 
förväntningar har olika inverkan på upplevda händelser. Frågan om vilka 
förväntningar kunden har säger dock egentligen inte så mycket. Istället har 
det visat sig mer väsentligt hur förväntningarna uppkommer och hur de 
påverkar kundens upplevelser. Kundens förväntningar uppkommer genom 
tidigare kritiska upplevelser och kundens förväntningar i sin tur påverkar 
riktningen av kundens framtida upplevelser. 
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5.1.1 Vad kännetecknar en nöjd kund hos Posten 
Meddelande AB - Försäljningsområde Väst? 

 
Avslutningsvis för att sammanställa och illustrera studiens slutsatser har en 
modell upprättats. På så sätt har en gemensam bild av de fyra intervjuerna 
skapats för att förstå vad som kännetecknar en nöjd kund hos Posten 
Meddelande AB - Försäljningsområde Väst. 
 
 

 
Figur 13. Vad kännetecknar en nöjd kund, Gustafsson 2008 
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Förväntad nöjdhet 
Kunderna har tydliga och relativt höga förväntningar på parametrar som 
leder till nöjdhet (missnöje). Förväntningarna uppkommer både genom 
tidigare upplevelser och genom nya uppfattningar om vad Posten står för. 
 
Kvalitetsparametrar 
Rättelse, attityd och beteende, tillförlitlighet och pålitlighet, professionalism 
och skicklighet är de parametrar som bidrar till nöjdhet (missnöje). De är 
dessa parametrar som kunderna har förväntningar på och vidare upplever 
eller uppfattar. 
 
Omgivning  
I modellens gråa omgivning finns olika akter, episoder, sekvenser. 
Kvalitetsparametrar upplevs alltså genom olika typer av händelseförlopp. 
En toleransnivå som är beroende av vilken befogenhet kunden har kan också 
identifieras i omgivningen. 
 
Upplevd nöjdhet 
Utifrån upplevelser och uppfattningar av kvalitetsparametrarna i sin 
omgivning uppkommer kundens nöjdhet (missnöje). Kundens nöjdhet 
(missnöje) påverkar i sin tur kundens framtida förväntningar. 
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5.2 Diskussion  
 
 
Mitt arbete under denna studie har gett mig en god kunskap om vad som 
kännetecknar en nöjd kund hos Posten Meddelande AB - 
Försäljningsområde Väst. Utifrån min bedömning har slutsatserna på ett 
tillfredställande sätt besvarat studiens frågeställningar. Jag anser också att 
den teoretiska referensramen under arbete har utvecklats till att belysa 
problemområdet på ett bra sätt.  Det har visat sig att kvalitet och 
tillfredställelse är två komplexa begrepp vilket medför att studien bidrar till 
forskningen genom att göra sitt avtryck om vad kvalitet och tillfredställelse 
innebär specifikt för Posten Meddelande. Jag anser studiens slutsatser i viss 
mån är överförbara till andra företag.  
 
Då arbetet med förståelsen om vad som kännetecknar en nöjd kund hos 
Posten Meddelande omfattar ett stort och brett undersökningsområde finns 
det utrymme för att diskutera studiens svagheter. Studien begränsas 
naturligtvis av de få observationer och intervjuer som har genomförts. 
Risken för subjektivitet i analysarbetet finns givetvis. En frågeställning är 
om de faktorer som bidrar till missnöje är de faktorer som är viktigast för att 
kunden också ska känna sig nöjd. Det är också svårt att avgöra om kundens 
nöjdhet av möten med säljare avslöjar hela sanningen om kundens nöjdhet. 
 
Jag har liknat mitt arbete vid ett pussel. Inledningsvis hade jag en dålig bild 
om vad pusslet kundnöjdhet innebär hos Posten Meddelande. Under studiens 
arbete har jag funnit olika bitar vilka jag försökt foga samman. I studiens 
empiri och slutsatser har mitt pusslande givit min bild om vad som 
kännetecknar en nöjd kund hos Posten Meddelande. En svaghet är således att 
bilden jag har endast bygger på ett antal pusselbitar. Det har dock inte varit 
min målsättning att överskåda hela pusslet så trots undersökningens 
begränsningar är min bedömning att studiens presenterade empiri och 
slutsatser ger ett bra underlag för verksamhetens dagliga kundhantering. 
Studiens pusselbitar erbjuder ett perspektiv om hur Posten Meddelande kan 
betrakta tillfredställelse och kvalitet för sina företagskunder. 
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5.2.1 Fortsatt forskning 
 
Med denna studie i ryggsäcken planerar jag att genomföra även min 
magisteruppsats hos Posten Meddelande AB. Då denna studie främst 
fokuserat på kundnöjdhet är min förhoppning att inrikta kommande studie 
mot Posten Meddelandes klagomålshantering. På så sätt hoppas jag få en 
insikt om hur arbetet med att vända missnöje till nöjdhet går till.    
 
Andra förslag till forskning är följande; 
 

• Använda studiens slutsatser som riktlinjer för underlag och modeller 
i fler intervjuer. 

 
• Ställa studiens resultat i relation till nuvarande kundundersökningar.  

 
• Hur priset kan relateras till studiens resultat. 

 
• Påverkas kundernas nöjdhet utifrån perspektivet om Posten som den 

enda leverantören. 
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Bilagor 
 
 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
 
 Del/Förväntning 

-  Vad är det för tjänster ni efterfrågar (behov)? 
 
 

-  Kan ni berätta om varför ert företag anlitar Posten? 
 
Har företaget utvärderat andra alternativ än Posten (hur gick det till 
när man valde Posten)? Erfarenhet av andra? 

  
 
-  Skulle ni kunna berätta om de förväntningar som ni har på er 

efterfrågan?  
 
På Posten? (Företag och säljare)  
  
Ställa de olika förväntningarna i relationen till varandra, vad är 
mer/mindre viktigt? 

 
 

Helhet/Utfall 
- Hur tycker ni att Posten lever upp till era förväntningar? 
 
 
- Skulle ni kunna berätta om en situation, en händelse där ni känt er 

som en nöjd kund? 
 
Vad blev ni nöjd med? 

 
 
- Skulle ni kunna berätta om en situation, en händelse där ni känt er 

som en missnöjd kund? 
 
 Var blev ni missnöjd med? 

 



 52 

 
Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i 
samband med högskolereformen 
1977. Högskolans textila 
utbildningar har dock sitt ursprung 
redan i den Tekniska Väfskolan 
från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en 
nationell högskola med studenter 
från hela landet. Högskolan i 
Borås ger utbildningar inom 
följande ämnesområden; 
biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, 
teknik, barn- och 
ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete 
är en expanderande del av 
högskolans verksamhet. En viktig 
del i detta arbete är en nära 
samverkan med företag, statliga 
myndigheter och kommuner både 
i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar 
inom följande två områden: 
ekonomi och informatik. 
Samverkan mellan institutionens 
ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger 
på ämneskombinationen 
informatik och företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: 
Civilekonomutbildning 120/160 
poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 
poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 
poäng, Event Management 80 
poäng, Magisterutbildning i 
entreprenörsskap och 
affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 
poäng Kandidat-/magister-
utbildning i företagsekonomi 81-
120/160 poäng samt Kandidat-
/magister-utbildning i informatik 
81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik 
och informatik.  

 



 53 

 
 

För mer information: 
Högskolan i Borås 

501 90 Borås 
Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

 


	1. Inledning
	1.1 Problembakgrund
	1.2 Problemdiskussion
	1.3 Syfte
	1.4 Forskningsfrågor
	1.5 Problemavgränsning
	1.6 Disposition

	2. Studiens metod och genomförande
	2.1 Ställningstaganden och förhållningssätt
	2.1.1 Studiens perspektiv

	2.2 Metodansats
	2.2.1 Studiens ansats

	2.3 Forskningsmetod
	2.3.1 Studiens forskningsmetod

	2.4 Datainsamlingsmetod
	2.4.1 Studiens design

	2.5 Analysmetod
	2.5.1 Analys av empiriskt material
	2.5.2 Exempel på analysarbete

	2.6 Validitet och reliabilitet

	3. Teoretisk referensram
	3.1 Kvalitet
	3.1.1 Tjänstekvalitet
	3.1.2 Relationskvalitet

	3.2 Tillfredställelse
	3.2.1 Samband mellan förväntan och upplevelse
	3.2.2 Förväntningars karaktär
	3.2.3 Upplevelsers karaktär
	3.2.4 Kundtillfredställelse


	4. Resultat och Analys
	4.1 Presentation av respondenterna
	4.2 Nöjdhet (missnöje) – Ett resultat av rättelse
	4.3 Nöjdhet (missnöje) – Ett resultat av attityd och beteende
	4.4 Nöjdhet (missnöje) – Ett resultat av tillförlitlighet och pålitlighet
	4.5 Nöjdhet (missnöje) – Ett resultat av professionalism och skicklighet
	4.6 Nöjdhet (missnöje) – Ett resultat av toleransnivå
	4.7 Nöjdhet (missnöje) – Ett resultat av förväntningar

	5. Slutsatser
	5.1 Studiens slutsatser
	5.1.1 Vad kännetecknar en nöjd kund hos Posten Meddelande AB - Försäljningsområde Väst?

	5.2 Diskussion
	5.2.1 Fortsatt forskning


	6. Källförteckning



