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Syfte och forskningsfrågor:  
Syftet med studien är att klargöra och analysera hur bussreseföretag kan blir mer service- och 
kundorienterade. Med syftet i åtanke formulerades tre forskningsfrågor: 
 

1. Vilka utmärkande framgångsfaktorer finns för att uppnå god servicekvalitet?  
 

2. Hur kan företag, med hjälp av intern marknadsföring, gå till väga för att bli mer 
service- och kundorienterade?  
 

3. Hur påverkas servicekvaliteten av den interna marknadsföringen?  
 

Metod 
Studien är utformad efter en kvalitativ forskningsmetod där empirin utgörs av åtta 
semistrukturerade djupintervjuer. Ansatsen bygger på ett växelspel mellan deduktion och 
induktion.  
 
Slutsatser 
Studien visar att bussresebranschens syn på kvalitet håller på att förändras. Företag börjar 
inse att mjukare kvalitetsfaktorer bör få ett starkare fäste. Samtidigt råder det delade 
meningar om hur kvalitetsfaktorer ska mätas. Studien visar även att kulturen och den interna 
kommunikationen har ett stort inflytande på företagen i branschen. För att förbättra sig måste 
företag vara beredda på att anpassa sig efter sina kunder. Studien klargör att det inte räcker 
med en stark marknadsposition och goda ekonomiska resultat för att säkerställa en god 
servicekvalitet. Det krävs även en värdegrund bestående av normer och värderingar för att 
interaktionen mellan företag och kund ska bli optimal. Det är främst när flera faktorer 
samverkar som personalen blir motiverad, kunderna blir nöjda och kvaliteten i 
serviceprocessen höjs.  
 
Nyckelord 
Servicekvalitet, intern marknadsföring, serviceorientering, kundorientering och 
bussresebranschen 



	

	

 
Förord 
 

Inledningsvis vill vi passa på att tacka alla respondenter som ställt upp på intervjuer 

möjliggjort studien. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Carina Lejonkamp som 

gett oss sitt fulla stöd och varit till stor hjälp under processen. Slutligen vill vi tacka Leif V 

Rytting samt våra opponenter som tillfört handfast kritik och bra tips som gjort vår uppsats 

bättre. 
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1. Inledning 
Avsikten med det inledande kapitlet är att skapa en förståelse för uppsatsens utgångspunkt. 
Till en början beskrivs problemområdet som sedan mynnar ut i det syfte och de 
frågeställningar som studien ska besvara. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens 
avgränsningar.  
 

1.1 Bakgrund 
Företag ställs kontinuerligt inför nya utmaningar. De nya prövningarna innebär en 

omställning för många företag där de måste anpassa sig efter den rådande marknaden. En 

bransch som står inför en sådan omställning är bussresebranschen. Carreira, Patrício, Jorge 

och Magee (2014) skriver att det traditionellt inom transportsektorn, däribland 

bussresebranschen, ofta talas om produktfokuserade mått som komfort och säkerhet vid 

utvärdering av kvalitet. De menar att det krävs ett mer kundnära synsätt på service och 

understryker kundinteraktion, personalfrågor och servicemötet som centrala aspekter. Med 

bussresebranschen avser vi beställningstrafik där kunden behöver ett transportmedel till ett 

evenemang eller en aktivitet. Det finns enligt Zeithaml, Bitner och Gremler (2013) samt 

Grönroos (2015) utmaningar hos organisationer med en stark produktinriktad kultur att 

omorganisera sig till ett mer service- och kundorienterat synsätt. Grönroos (2015) förklarar 

vidare att företag nu måste ersätta den tillverkningslogik som tidigare anlagts med en ny 

servicelogik. Carreira et al. (2014) menar att bussreseföretag bör gå ifrån traditionella 

produktprioriteringar och satsa mer på interaktionen mellan frontlinjepersonal och kunden i 

servicemötet. 

 

Idag ser vi att kunden är en viktig tillgång som lätt kan hamna i skymundan. Gummesson 

(2008) förklarar att samhället genomgår en förändring där organisationer börjar inse 

relevansen av att ha ett mer service- och kundorienterat fokus i sina verksamheter. Vargo och 

Lusch (2008) menar att service, och således även kunden, har hamnat i skymundan tidigare 

då produktionsbaserade frågor istället har prioriterats. Grönroos (2015) tar upp betydelsen av 

att ha ett serviceperspektiv i sin affärsverksamhet. Oavsett om företaget erbjuder en tjänst 

eller en fysisk produkt bör verksamheten bedrivas i enlighet med en servicelogik.  

 

Frågor kring servicekvalitet får ökat fokus hos företagsledningar eftersom det kan skapa 

konkurrensfördelar. Vi finner begreppet servicekvalitet relevant vid diskussioner om service- 

och kundfokus. Hapsari, Clemes och Dean (2017) förklarar att det är ett ämne som har 
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diskuterats flitigt de senaste åren och att leverera en hög servicekvalitet är något som visat sig 

skapa konkurrensfördelar. Normann (2000) för ett liknande resonemang. Författaren förklarar 

att servicekvalitet är av stor relevans för dagens företagsledningar då de börjar inse kostnaden 

för en låg eller ojämn kvalitet. Det liknar Grönroos (2015) resonemang som även lyfter 

vikten av kvalitetsfrågor då en högre servicekvalitet leder till ökad kundlojalitet och i 

förlängningen till en högre vinst för företag. Vidare är det relevant då kunder har 

förväntningar av kvaliteten som de räknar med uppfylls under serviceprocessen. 

 

Vi urskiljer att företagets interna processer är vitala delar för att verksamheten ska fungera. 

Grönroos (2015) definierar den interna marknadsföringens syfte som att skapa, behålla och 

utveckla interna relationer mellan alla individer i företaget. Herriot, Manning och Kidd 

(1997) beskriver vidare att medarbetarna behöver fysiska och känslomässiga stöd från 

ledningen för att kunna agera på ett serviceinriktat sätt. Grönroos (2015) förklarar att en 

intern miljö ska upprättas där interna handlingsprogram implementeras. Även Zeithaml et al. 

(2013) klargör att servicepersonal behöver interna system som stöd för att vara 

serviceorienterade, kundorienterade och tillhandahålla god servicekvalitet. De anställda 

känner sig då mer motiverade att tillhandahålla tjänster till såväl interna som externa kunder. 

Enligt Schneider och Bowen (1999) bidrar det till en känsla av tillit. Det kan likna ett outtalat 

avtal mellan ledning och medarbetare som reglerar vad respektive part förväntas bidra med. 

Med detta sagt vill vi tillägga att servicelogik och värdeskapande är ämnen som vi tidigare 

studerat och fattat stort intresse för. Att applicera delar av det på bussresebranschen ser vi 

som spännande och mycket intressant.  

 

1.2 Problemdiskussion  
I fråga om tjänstekonsumtion är det centralt för företag att göra rätt från början vilket bland 

annat Lethinen och Lethinen (1991) påpekar. De förklarar att tjänster ofta produceras, 

levereras, konsumeras och marknadsförs samtidigt vilket innebär att tjänster inte lagras på 

samma sätt som en produkt. Därför måste kvalitetsstyrning utgå från principen att göra rätt 

från början. Bitner (1991) anser att kunden vanligtvis har en tydlig förhandsinställning till en 

tjänsteleverantör vilket påverkar förväntningarna av tjänsten. Grönroos (2015) förklarar att 

kundens förväntningar av tjänsten är centralt och menar att den i hög grad påverkar den 

upplevda kvaliteten. Normann (2000) för fram att den kvalitet som kunden upplever 

manifesteras i sanningens ögonblick. Det är här serviceleverantören och kunden samspelar 
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och det är därför viktigt att allt fungerar. Bitner (1991) tar upp vikten av hur sanningens 

ögonblick hanteras. Om skillnaden mellan förväntningarna och utförandet är stort uppstår ett 

missnöje med tjänsten.  

 

En utmaning i serviceorganisationer är kundens roll som aktiv medaktör. Grönroos (2015) för 

fram komplexiteten i att uppnå god servicekvalitet. Då kunden aktivt deltar i 

produktionsprocessen har varje kund unika tolkningar av kvaliteten vid konsumtion av 

tjänsten. Gummesson (1993), Edvardsson, Thomasson och Øvretveit (1994) samt Storbacka 

(1997) betonar alla att kunden ofta medverkar direkt i den process som skapar tjänsten. De 

förklarar att kunden bidrar med kunskap och information och utför själva moment och 

aktiviteter vid tjänstekonsumtion. Det gör att kundens medverkan påverkar tjänsten i hög 

grad. Edvardsson och Witell (2012) lyfter utmaningen med att det är kunden som bedömer 

värdet i en tjänst. Kunder ställer nyttan och upplevelsen i relation till vilka preferenser, krav, 

förväntningar och erfarenheter de har till tjänsten. Det är faktorer som är unika för varje 

kund. Det leder till att servicekvalitet i hög grad är ett subjektivt fenomen och kan därför bli 

komplicerat för företag att utvärdera.  

 

Det finns delade meningar om hur mycket resurser som bör läggas på kvalitetsåtgärder i 

serviceorganisationer. Edvardsson, Andersson, Sandén och Waller (1998) samt Normann 

(2000) förklarar att en vanlig missuppfattning kopplat till kvalitetsarbetet är att kunden 

gynnas samtidigt som kostnaden för organisationen stiger. På kort sikt förklarar författarna att 

kvalitetsinvesteringar ofta har en hög kostnad. Grönroos (2015) betonar däremot vikten av att 

säkerställa en hög kvalitet i serviceverksamheten då nöjda kunder är mer lojala, konsumerar 

mer, är mer självgående och sprider positiv word of mouth-kommunikation. Normann (2000) 

för ett liknande resonemang och menar att kvaliteten i serviceorganisationer får långsiktiga 

följder. Att bygga upp ett varaktigt rykte av hög kvalitet tenderar att bidra till en effektivare 

serviceleverans, nöjdare kunder och en minskad kundomsättning.  

 

Det finns en naturlig koppling mellan nöjda och lojala kunder. Edvardsson och Wittel (2012) 

samt Grönroos (2015) betonar att nöjda kunder också innebär lojala kunder vilket resulterar i 

att de vill konsumera tjänsten igen. En nöjd kund är dessutom benägen att dela med sig av 

sina erfarenheter till vänner och bekanta vilket också är belägg för att kunden är villig att 

betala ett högre pris för tjänsten. Enligt Gummesson (2002) kan det kosta upp till 10 gånger 

mer att få en ny kund istället för att behålla en befintlig. Den missnöjda kunden berättar i 
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genomsnitt för 13 andra kunder om sina dåliga erfarenheter och en nöjd kund berättar i snitt 

för sju andra kunder om sina erfarenheter. Edvardsson et al. (1998) för fram att en stor del av 

de löpande kostnaderna i tjänsteföretag går åt att rätta till fel och göra om arbetet för att åter 

vinna kundens förtroende. Elg, Gauthereau och Witell (2007) menar att tjänstekvalitet och 

förbättringsarbete är centrala delar för att skapa kundnöjdhet och lojala kunder.  

 

Forskning tyder på att kvalitetsutveckling är av stor relevans då det kan gynna alla 

intressenter. Enligt Echeverri och Edvardsson (2012) leder det till att ägare, medarbetare och 

kunder får det bättre. Trots det får kvalitetsutvecklingen många gånger stå åt sidan till förmån 

för andra aktiviteter vilket kan bero på det Normann (2000) tar upp om att företag ser den 

kortsiktiga kostnaden som hög. Edvardsson et al. (1998) förklarar att ägarna gynnas då ett 

framgångsrikt kvalitetsarbete leder till minskade kostnader och ökade intäkter. Vidare får 

medarbetarna det bättre då fel minimeras i det operativa arbetet och deras jobb uppskattas. 

Slutligen gynnas kunden eftersom deras behov tillfredsställs på ett bättre sätt. Edvardsson och 

Witell (2012) klargör att kunden är en av de viktigaste delarna i skapandet av tjänsten och 

företaget bör fokusera på dem. Företagen bör dessutom utveckla kundens kompetens som i 

sin tur underlättar för kunden i tjänsteprocessen. 

 

Det finns utmaningar med att omorganisera företaget till att bli mer service- och 

kundinriktade. Enligt Zeithaml et al. (2013) är många av dagens interna processer hos 

serviceorganisationer präglade av byråkrati, gamla traditioner och kostnadseffektivitet. Det 

finns därför utmaningar för organisationer med stort produktfokus att omorganisera sig till ett 

mer service- och kundorienterat synsätt som samtidigt stöds av företagets interna processer. 

Grönroos (2015) klargör att en ny servicelogik måste ersätta tillverkningslogiken som 

tidigare anlagts. Servicelogik blir viktigare i alla branscher vilket har förstärkt uppfattningen 

om att en välutbildad och serviceinriktad personal utgör företagets viktigaste resurs.  

 

God servicekvalitet och en gynnsam servicekultur förutsätter dock att företag vet vart de ska 

börja och vilka åtgärder som ska vidtas. Gummesson (2002) samt Echeverri och Edvardsson 

(2012) menar att den interna marknadsföringen bygger på att skapa goda relationer internt 

mellan ledningen och de anställda. Grönroos (2015) beskriver att företagsledningar ska styra 

attityder och benägenheten hos de anställda. Den aspekten kallas för attitydstyrning och är 

den dominerande delen av intern marknadsföring. Zeithaml et al. (2013) lyfter samtidigt 

vikten av att tillvarata frontlinjens kunskap. Då frontlinjepersonal är de som är närmast 
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kunden och delaktiga i serviceprocessen har de ofta kunskap om kvalitetsbrister som uppstår 

och varför de förekommer.  

 

Tror inte de anställda på servicelöftet menar flera författare att de inte kommer förmedlas till 

företagets kunder. Grönroos (2015) framhäver att intern marknadsföring är en 

ledningsfilosofi med utgångspunkten att behandla medarbetarna som interna kunder. 

Zeithaml et al. (2013) menar därför att en serviceorganisation inte kan lyckas utan att de 

anställda förstår och har viljan att förmedla servicelöftet på rätt sätt till kund. Echeverri och 

Edvardsson (2012) menar att företagsledningen ska dela ut ansvar och befogenheter på en 

personlig nivå. Det görs för att frontlinjepersonal ska ha ett visst ansvar men också 

behörigheten att lösa kundens problem. Bowen och Lawler (2006) tar däremot upp 

komplexiteten i att ge ökat ansvar till frontlinjepersonal. Serviceprocessen blir då mindre 

standardiserad vilket kan leda till minskad effektivitet. Samtidigt framhåller författarna att det 

bidrar till en mer personlig och skräddarsydd serviceprocess för kunden.  

 

Det finns utmaningar med att uppnå god servicekvalitet. I forskning kring ämnet går det 

identifiera att den interna marknadsföringen har en stark koppling till servicekvalitet. 

Grönroos (1996) för fram relevansen av att förmedla trovärdiga löften till kund och att det i 

förlängningen gör att serviceprocessen lever upp till den servicekvalitet kunden förväntar sig. 

Bitner (1995) och Zeithaml et al. (2013) för ett liknande resonemanget och menar att den 

interna marknadsföringen spelar en central roll för att kunden ska uppleva en god kvalitet och 

känna att servicelöftet uppfylls.  

 

1.3 Problemformulering och syfte 
Något som diskuterats frekvent inom forskning är komplexiteten kring vad god tjänstekvalitet 

är. Både Bitner (1991) och Grönroos (2015) menar att kundens förväntningar i hög grad 

påverkar den upplevda kvaliteten. Edvardsson och Witell (2012) hävdar att kundens 

kvalitetsbedömande är subjektivt och baseras på preferenser, krav, förväntningar och 

erfarenheter. Carreira et al. (2014) klargör att ett nytt kundnära synsätt på servicekvalitet 

behövs inom bussresebranschen. Fokus bör skifta från produktfokuserade mått till ökat fokus 

på hela serviceprocessen.  
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Genom att sätta oss in i forskning kring tjänstemarknadsföring har vi insett vikten av den 

interna marknadsföringen. Vargo och Lusch (2008), Grönroos (2015) samt Zeithaml et al. 

(2013) lyfter alla utmaningarna som finns för traditionella företag vid omställning till ett mer 

service- och kundorienterat förhållningssätt. Då det finns utmaningar hos bussreseföretag att 

bli mer service- och kundinriktade är det relevant att undersöka hur den interna 

marknadsföringen påverkar omställningen. Grönroos (2015) tydliggör att allt fler företag 

måste ersätta den tillverkningslogik som tidigare anlagts med en ny servicelogik. Enligt 

Bitner (1995), Zeithaml et. al (2013) och Grönroos (1996) påverkar den interna 

marknadsföringen den externa och således även tjänstekvaliteten. Grönroos (2015) förklarar 

att personalen är filtret mellan företaget och kunden. Även Zeithaml et al. (2013) för ett 

resonemang kring relevansen av att personalen förstår och har viljan att förmedla 

servicelöftet till kunden.  

 

Utifrån ovanstående resonemang finner vi det vidare intressant att applicera ämnet på en 

relevant bransch. Studien tar sin utgångspunkt i företag inom bussresebranschen och mynnar 

ut i följande syfte:  

● Syftet är att klargöra och analysera hur bussreseföretag kan blir mer service- och 

kundorienterade.  

 

1.4 Forskningsfrågor 
Tre frågeställningar med fokus på bussresebranschen formuleras utifrån syftet: 

● Vilka utmärkande framgångsfaktorer finns för att uppnå god servicekvalitet?  

● Hur kan företag, med hjälp av intern marknadsföring, gå till väga för att bli mer 

service- och kundorienterade?  

● Hur påverkas servicekvaliteten av den interna marknadsföringen?  

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 
Med bussresebranschen syftar vi på företag som hyr ut bussar med förare till företag, 

privatpersoner, föreningar och skolor i hela Sverige. Vi bortser från kollektivtrafik och annan 

upphandlad linjetrafik.  

 

När begreppen service och tjänst förekommer har de samma innebörd. 
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2. Metod  
Metodkapitlets avsikt är att steg för steg beskriva studiens tillvägagångsätt. Här presenteras 
och motiveras undersökningsdesign, forskningsansats, datainsamling, kvalitetsåtgärder, 
generaliserbarhet, forskningsprocess, forskningsetik och metodkritik. 
 

2.1 Undersökningsdesign 
Då forskningsfrågorna och syftet kräver att vi går på djupet och undersöker studiens ämne har 

vi valt en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Bryman och Bell (2013) resulterar en kvalitativ 

metod i en mer djupgående och detaljerad empiri i jämförelse med kvantitativa metoder. 

Flick (2013) beskriver att en kvalitativ analys är användbar för att beskriva fenomen 

detaljerat. Det kan vara subjektiva erfarenheter, interaktioner och sociala situationer. Fejes 

och Thornberg (2015) konstaterar att styrkan i kvalitativ metod är att tillåta mänskliga 

insikter och erfarenheter för att generera nya förståelser och synsätt på fenomen.  

 

Då avsikten var att grundligt analysera bussresebranschen krävdes det att empirin baserades 

på kunniga och erfarna röster inom branschen. Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att 

kvalitativa metoder utgår från studiesubjektens perspektiv jämfört med en kvantitativ metod 

som i högre grad utgår från forskarens idéer av vad som ska stå i centrum. Yin (2013) 

beskriver att kvalitativ forskning utmärker sig genom sin förmåga att återge deltagarnas 

åsikter och synsätt. Fördelen med en kvalitativ metod för vår undersökning var att den 

skapade möjligheter för oss att på detaljerad nivå studera branschen. Alvesson och Sköldberg 

(2008) menar att kvalitativ forskning har en tolkande och naturalistisk syn på världen. Det 

betyder att forskare försöker förstå och göra tolkningar i deras naturliga omgivning.  

 

Då studien är branschspecifik kan vår metod även ses som en fallstudie. Enligt Yin (2007) är 

det gemensamma målet med fallstudier att bidra med samlad kunskap om individuella, 

grupprelaterade och organisatoriska företeelser. Fallstudier möjliggör bland annat att studera 

olika processer hos företag och branscher men samtidigt bibehålla en helhet. Det empiriska 

materialet har erhållits genom åtta djupgående intervjuer som baserats på fem huvudfrågor. 

  

2.2 Forskningsansats 
Enligt Fejes och Thornberg (2015) brukar forskare i analysarbetet och processen som helhet 

skilja mellan de tre grundläggande ansatserna induktion, deduktion och abduktion. Enligt 
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Alvesson och Sköldberg (2008) utgår en induktiv ansats från en mängd enskilda fall som har 

ett samband och kan tillämpas som generellt giltigt. En deduktiv ansats utgår däremot från en 

generell teori som förklarar det enskilda fall forskaren undersöker. Fejes och Thornberg 

(2015) för ett liknande resonemang om att forskaren i en induktiv ansats söker sig till en 

slutsats utifrån en mängd enskilda fall. I en deduktiv ansats utgår forskaren istället från en 

viss teori och undersöker om det stämmer i ett eller flera olika fall. Alvesson och Sköldberg 

(2008) klargör att induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Patton (2002) 

beskriver vidare att en induktiv ansats grundar sig i specifika observationer som sedan leder 

till allmänna mönster. Deduktiv ansats grundar sig istället i att forskarna låter en teoretisk 

referensram och forskningshypoteser leda hur den empiriska undersökningen utförs. Enligt 

Yin (2013) kan det deduktiva tillvägagångssättet underlätta för att slå fast en studies 

betydelse. Han menar vidare att ett induktivt tillvägagångssätt tenderar att låta empirisk data 

leda till begrepp. Alvesson och Sköldberg (2008) hävdar att abduktion är den metod som i 

realiteten används vid många fallstudiebaserade undersökningar. Metoden har inslag av både 

induktion och deduktion.  

 

Patton (2002) förklarar att kvalitativa undersökningar bör syfta till att tolka empiri utan att 

göra antaganden på förhand. Det är därför viktigt att inkludera induktiva inslag i 

undersökningsdesignen för att försöka undvika att tidigt anta vilka teorier som är relevanta. 

Vidare förklarar författaren att en semistrukturerad och öppen intervjuform skapar en mer 

induktiv ansats då respondenterna i större utsträckning väljer vad de anser är värt att ta upp. 

Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att det alltid finns en möjlighet att intervjuer innehåller 

undantag i förhållande till det som undersöks. Induktiva slutledningar kan med andra ord 

aldrig bli bindande.  

 

I praktiken förklarar Sohlberg och Sohlberg (2013) att det är ovanligt att forskare har ett strikt 

induktivt eller ett strikt deduktivt förhållningssätt. Fejes och Thornberg (2015) förklarar att 

även om forskare väljer ett av förhållningssätten finns de mer eller mindre inslag av den 

andra ansatsen vid närmare granskning. Bryman och Bell (2013) klargör att det i flera 

avseenden är bättre att se deduktiva och induktiva strategier som tendenser och inte som en 

entydig distinktion som alltid gäller. Patton (2002) lyfter fram att deduktion och induktion 

ofta kombineras. Det vanligaste är att forskare till en början tolkar teorier och utformar 

forskningsfrågor deduktivt. Kvalitativ forskning tar många gånger ett induktivt perspektiv i 

själva undersökningen.  
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Vår undersökning präglas av både deduktion och induktion. Vid framställandet av våra 

forskningsfrågor, vårt syfte och vår teoretiska referensram var vårt förhållningssätt i stor 

utsträckning deduktivt då teorin till stor del styrde. Vid insamlingen av empiri blev ansatsen 

däremot mer induktiv då vi lät respondenterna styra mer och själva försöka vara 

medpassagerare. Det finns begrepp och inslag som kommit fram i empiriska materialet som 

saknades i teorin. Vi har då lagt till delar i teorin för att tydliggöra fenomenen. Analysarbetet 

präglades av både induktion och deduktion då vi försökte tolka empirin öppet samtidigt som 

intervjuguiden baserades på den teoretiska referensramen. Patton (2002) menar att det under 

arbetet i kvalitativa undersökningar ofta sker ett växelspel mellan deduktiv och induktiv 

ansats och det stämmer överens med vår undersökning.  

 

2.3 Datainsamling  

2.3.1 Semistrukturerade intervjuer  

I vår empiriska insamling av data har vi valt att använda oss av intervjuer av en 

semistrukturerad karaktär. Enligt Patton (2002) och Widerberg (2002) är syftet med 

kvalitativa intervjuer att sätta sig in i andra personers synsätt på olika fenomen för att på så 

sätt skapa meningsfulla informationsrika svar. DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) förklarar 

att intervjuer bidrar till användbar data från personer som sitter på god kunskap inom 

området.  

 

Patton (2002) och Alvehus (2013) definierar semistrukturerade intervjuer som att forskarna 

på förhand informerar respondenterna om övergripande frågor som intervjun kommer att 

behandla. Frågorna fungerar som en intervjuguide för att säkerställa så att forskningsfrågorna 

täcks. Utöver det ställs naturliga följdfrågor för att få en god diskussion i intervjun. Bryman 

och Bell (2013) samt Widerberg (2002) förklarar att vid en semistrukturerad intervju används 

specifika teman som ska beröras där intervjupersonen har en stor frihet att utforma svaren. 

Patton (2002) förklarar vidare att intervjuer med öppna frågor förser forskare med 

djupgående svar om människors erfarenheter, uppfattningar, åsikter och kunskap. Empirin 

som skapas har ett relevant sammanhang samtidigt som den fortsatt är tolkningsbar.  

 

Våra respondenter fick i god tid före intervjun ett e-mail med de huvudfrågor som skulle 

diskuteras. De kunde då sätta sig in i ämnet och förbereda sig väl. Den semistrukturerade 

intervjumetodiken möjliggjorde för oss att ställa passande följdfrågor till respondenternas 
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svar. Vårt syfte var inte att styra respondenternas svar utan snarare anpassa oss efter dem. Yin 

(2013) lyfter fram att vid genomförande av kvalitativa intervjuer ska forskaren undvika att 

vara styrande. Målet är att låta intervjupersonerna beskriva fenomenet så som de uppfattar 

det.  

 

Med stöd av forskning valde vi att ljudinspela och transkribera samtliga intervjuer för att 

underlätta efterarbetet kring insamlad data. Enligt Fejes och Thornberg (2015) ska en intervju 

ljudinspelas och transkriberas efteråt. Transkriberingen underlättar analysarbete och tolkning 

av insamlad data. Alvehus (2013) lyfter både för- och nackdelar med inspelning av intervjuer. 

Fördelar finns i att inspelningen kan hjälpa till vid transkribering. Det skapar också en 

trygghet för forskaren. Nackdelar är att respondenterna kan känna sig begränsade i hur öppna 

de kan vara vid inspelning. Vi var därför väldigt noga med att säkerställa respondenternas 

godkännande för inspelning innan vi påbörjade den. Alvehus (2013) tar upp vikten i att 

säkerställa att respondenterna godkänner det sätt som intervjun registreras på. Då vi fick 

samtliga respondenters godkännande att spela in samt transkribera intervjuerna var det för oss 

självklart att använda oss av metodiken. Vi kunde då säkerställa att samtliga relevanta inslag 

från insamlad data kom med i vår analys.  

 

Insamlad data är baserad på fysiska intervjuer med kompletterande telefonintervjuer. I stor 

utsträckning ville vi hitta relevanta personer att intervjua i en fysisk miljö. Gubrium och 

Holstein (2001) förklarar att djupintervjuer vanligen sker i fysisk miljö där forskaren vill få 

respondenten att öppna sig och svara på ett djupare plan. En fördel med fysiska intervjuer är 

enligt Alvehus (2013) att intervjupersonens kroppsspråk, minspel och gester kan identifieras. 

För att komplettera de fysiska intervjuerna med branschkunniga personer som varit svåra att 

intervju fysiskt, har vi valt att genomföra telefonintervjuer. Bryman och Bell (2013) förklarar 

att telefonintervjuer är användbart när intervjuer ska göras med personer som på något sätt är 

svåra att få tag i. Vår bedömning var att de två respondenter som deltog i telefonintervju var 

högst relevanta för vårt arbete och styrker snarare trovärdigheten i vår empiri än påverkar den 

negativt. Det blev sex fysiska intervjuer och två kompletterande telefonintervjuer som 

tillsammans bidrog till en empirisk mättnad.  

2.3.2 Avsiktligt urval  

Valen av respondenter till våra intervjuer har varit avsiktliga. I kvalitativ forskning förklarar 

Yin (2013) att urvalet brukar göras medvetet vilket benämns som avsiktligt urval. Avsikten 
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blir då att välja specifika respondenter som kan ge innehållsrika svar kopplat till studiens 

ämne. Bernard (2002) och Tongco (2007) klargör att avsiktligt urval är användbart när 

forskaren har förståelse för den kunskap och erfarenhet som krävs av respondenterna vid 

insamling av användbar data. Patton (2002) lyfter fram fördelarna med ett avsiktligt 

meningsfullt urval. Författaren klargör att det skapar informationsrikt material som forskaren 

kan dra nytta av på ett effektivt sätt då respondenterna som valts är sakkunniga inom ämnet. 

Då vår undersökning är branschspecifik var det viktigt för oss att våra respondenter var 

kunniga och hade erfarenhet inom branschen. Därför valde vi att kontakta företag i 

bussresebranschen och en stor branschorganisation.  

 

Patton (2002) lyfter fram att forskaren ska använda hela sitt intellekt för att den data som 

presenteras ska bli rättvisande och representabel utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

Yin (2013) betonar att det inte finns någon formel för att bestämma antalet respondenter. Vi 

genomförde intervjuer med kunnig personal från sex olika bussreseföretag samt en 

branschorganisation. Ett kriterium vi hade i urvalsprocessen var att respondenterna skulle 

vara erfarna inom branschen vilket ledde till att högt uppsatt personal i större företag 

prioriterades. Vi kontaktade olika bussreseföretag för att få en mångfald i vår undersökning. 

Respondenten från branschorganisationen gjorde även att vi fick en övergripande bild av 

branschen som helhet. Då några av respondenterna ville vara anonyma valde vi att inte 

presentera namn, kön eller företag utan istället numrera respondenterna. Vidare beskriver vi 

anonymitet mer ingående under rubrik 2.6 forskningsetik. 

Respondenter vi valt till vår undersökning är:  

● Respondent 1, säljchef (personlig intervju 2017-04-19) 

● Respondent 2, marknadschef (personlig intervju 2017-04-20)  

● Respondent 3, chef vid branschorganisation (telefonintervju 2017-04-20) 

● Respondent 4, plats- och trafikchef (personlig intervju 2017-04-21)  

● Respondent 5, teamledare (personlig intervju 2017-04-21)  

● Respondent 6, marknadsansvarig (personlig intervju 2017-04-30)  

● Respondent 7, trafikchef (telefonintervju 2017-05-03)  

● Respondent 8, VD och ägare (personlig intervju 2017-05-05) 
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2.3.3 Operationalisering och intervjuguide 

För att säkerställa att vår undersökning tog sin utgångspunkt i syftet, frågeställningarna och 

den teoretiska referensramen använde vi oss av operationalisering. Holme och Solvang 

(1997) klargör att det ska finnas en nära koppling till teori, syfte och frågeställningar för att 

skapa en entydighet och precisa svar i intervjuer. Bell och Waters (2016) menar att 

operationalisering används för att koppla samman teorins begrepp till undersökningens språk. 

För att framställa våra intervjufrågor utformade vi en intervjuguide. Enligt Patton (2002) 

används intervjuguider för att säkerställa att undersökningens syfte och frågeställningar 

uppfylls. Vidare är det relevant för att säkerställa så alla intervjupersoner behandlas på 

liknande sätt. Guiden ska vara till hjälp och hålla samtalet öppet så att respondenten får tala 

fritt. Holme och Solvang (1997) för ett liknande resonemang och menar att en öppen 

intervjuguide istället för ett standardiserat frågeformulär är att föredra. På så sätt minskas 

styrningen från forskarna och respondenten får större frihet. Författaren framhäver samtidigt 

att intervjuguiden är ett viktigt verktyg för att forskaren ska ha en uppfattning om vad som är 

relevant för att svara på undersökningens frågeställningar. 

 

Vid utformning av intervjuguide (se bilagor) framställde vi fem huvudfrågor som 

tillsammans täcker vårt syfte och våra frågeställningar. Huvudfrågorna var de frågor som 

skickades ut till respondenterna innan intervjuerna. Under varje huvudfråga skapade vi även 

en rad stödord för eget bruk. Syftet med huvudfrågorna var att tillåta en mer öppen och 

mindre styrande intervju som gav respondenterna en större frihet. Syftet med stödorden var 

att vi som forskare vid val av följdfrågor skulle ha den teoretiska referensramen i åtanke. De 

fem huvudfrågorna redogörs i punktform nedan: 

 

● Hur uppnås god servicekvalitet? 

● På vilka sätt kan kunden påverka servicekvaliteten? 

● Hur kan en organisations kultur och övergripande riktlinjer påverka verksamheten? 

● På vilka sätt kan en organisation internt arbeta med att bli mer service- och 

kundorienterade i den dagliga verksamheten? 

● Hur kan organisationers interna processer påverka kundens totala kvalitetsupplevelse? 

2.3.4 Tolkning 

Då vår undersökning är av kvalitativ karaktär var det viktigt för oss att ha i åtanke att den är 

tolkande i sin natur. Alvesson och Sköldberg (2008) lyfter fram att forskares tolkningar och 
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sätt att berätta påverkar utfallet av det som produceras. Därför ska forskare sträva efter att 

vara varsamma i tolkningsprocessen. Även om en teoretisk referensram krävs är det viktigt 

att eftersträva mångfald. Något som kan hjälpa forskare att vara varsamma i 

tolkningsprocessen är att ha en teoretisk referensram med mångfald som tar flera perspektiv. 

Vi har eftersträvat att ha mångfald i vårt teorikapitel. Vi har försökt lyfta fenomenen ur flera 

perspektiv och från många olika röster. 

 

Att vi som forskare ska tolka respondenterna på rätt sätt har varit en utmaning. Enligt Holme 

och Solvang (1997) finns det ingen garanti att forskaren tolkar insamlat material med den 

uppfattningen som respondenterna har. Det beror på att det kan finnas en 

kommunikationsklyfta mellan respondenter och forskare. Yin (2013) förklarar att det kan 

vara forskarens bristande uppmärksamhet av data och brist på kreativitet som står i vägen för 

en bra tolkning. Homle och Solvang (1997) understryker att vi aldrig helt kan utesluta att 

materialet tolkas felaktigt. Då tolkning hela tiden sker, från teoriutveckling till slutsatser, är 

det viktigt att vara uppmärksam och kritisk under hela forskningsprocessen. Med det i åtanke 

har det varit viktigt för oss att eftersträva ett så öppet sinne som möjligt. Vi har i hög 

utsträckning prioriterat fysiska intervjuer för att minska kommunikationsklyftan mellan 

respondent och forskare.  

 

Efter att ha studerat tolkningsteori kom vi fram till att ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv 

skulle användas i undersökningsprocessen. Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att 

hermeneutik tolkning förknippas med empati. Tillvägagångssättet bygger på att forskaren 

lever sig in i respondentens situation för att klarare kunna förstå innebörden av vad de 

uttrycker. Även om forskarens tidigare kunskaper påverkar tolkningen är tanken med 

synsättet att lyfta fram informationen ur respondentens perspektiv. Det är något vi i hög grad 

strävat efter även om våra tidigare erfarenheter och kunskaper ibland kan ha varit i vägen. 

2.4 Kvalitetsåtgärder 

2.4.1 Validitet  

Maxwell (2012) beskriver fenomenet validitet som att forskarna lyfter fram huruvida en 

beskrivning, förklaring, slutsats eller annan tolkning är korrekt och trovärdig. Sapsford 

(2006) förklarar vidare att syftet med validitet är att de belägg och resultat som 

undersökningen leder fram till ska bygga på trovärdig data. Bell och Waters (2016) menar att 

validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det som den är avsedd att göra. 
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Yin (2013) klargör att slutsatserna korrekt ska återge och avspegla den del av verkligheten 

som har studerats. Med stöd av det motiverar vi vårt val att spela in samt transkribera de 

intervjuer som gjort. Holme och Solvang (1997) beskriver att operationaliseringen av de 

teoretiska variablerna måste genomföras på ett sätt så att de operationaliserade variablerna 

sammanfaller med de teoretiska variablerna. Yin (2013) understryker att forskarna ska ha en 

kritisk syn på empiri och teori för att undersökningen ska få hög validitet och således hög 

trovärdighet.  

 

För att stärka validiteten i vårt arbete har vi varit noggranna med att genomgående i arbetet 

utgå från vårt syfte och våra forskningsfrågor. Den teoretiska referensramen är skapad för att 

fungera som ett trovärdigt stöd för vårt empiri- och analysarbete. Validiteten förstärks även 

genom vår operationalisering, som syftar till att skapa en tydlig koppling mellan teori och den 

empiriska undersökningen.  

 

2.4.2 Reliabilitet 

Enligt Bell och Waters (2016) är reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, ett mått på i vilken 

utsträckning en undersökning kan ge konsekventa resultat. Peter (1979) menar att en 

undersökning som görs på nytt och visar samma resultat som innan har hög reliabilitet. Enligt 

Holme och Solvang (1997) bestäms reliabilitet av hur noggranna forskarna är i utförandet av 

mätningarna och hur de bearbetar informationen. Även Bryman och Bell (2013) för fram att 

det i kvalitativ forskning kan vara svårt att testa om resultatet blir detsamma på en 

undersökning flera gånger då det är omöjligt att frysa en miljö. Det kan därför skapa problem 

i reliabilitetsmätningar.  

 

Patton (2002) tydliggör komplexiteten i att påverka en kvalitativ undersöknings reliabilitet. 

Det enda forskare helt kan påverka är att vara noggranna med att tolka empirin rättvist och 

objektivt. Det kan dock vara svårt för oss att vara helt objektiva då vi är påverkad av den 

teoretiska referensramen och befintliga kunskaper som erhållits genom vår utbildning. Vi 

förstår att reliabiliteten i vårt arbete kan diskuteras då studien kan bli svår att replikera. Vår 

öppna intervjuform med naturliga följdfrågor påverkar reliabiliteten. Något vi tänkt på för att 

stärka reliabiliteten är att vi i den empiriska processen strävat efter objektivitet. Vi har under 

arbetets gång gemensamt och öppet diskuterat hur vi tolkat empirin för att presentera en 

rättvis skildring av fenomenen.  
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2.4.3 Generaliserbarhet och överförbarhet  

Gray (2013) för fram att en viktig aspekt inom validitet är att identifiera i vilken utsträckning 

studien går att generalisera till andra situationer. Enligt Fejes och Thornberg (2015) handlar 

generalisering om i vilken utsträckning som studiens resultat kan appliceras på händelser, 

situationer eller fall som inte har ingått i studien. Bryman och Bell (2013) klargör att 

validiteten kan delas upp i intern och extern validitet. Extern validitet beskriver om studiens 

resultat kan generaliseras till andra situationer. Malterud (2001) tar upp begreppet 

överförbarhet som en del av den externa validiteten. Överförbarheten klargör den räckvidd 

eller de begränsningar studieresultaten har. Yin (2013) förklarar att värdet i de flesta studier 

ökar om resultaten sträcker sig längre än den data som samlats in. Den kan då generaliseras 

och överföras till andra studier och andra situationer.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att en utvidgning av studiens praktiska 

användbarhet till andra aktörer kan få betydelse och vara passande. Yin (2013) för samtidigt 

fram att kvalitativ forskning i sin natur är inriktad på särskilda situationer och särskilda 

människor. Det blir då ett hinder att se hur kvalitativa studier skulle kunna generaliseras till 

andra förhållanden. Då vår studie riktar sig till bussresebranschen kan resultaten appliceras på 

alla företag som är verksamma i branschen.  

 

2.5 Forskningsprocessen 
Vi studerar ekonomprogrammet med inriktning marknadsföring på Linneuniversitetet där vi 

läst kurser som behandlar servicelogik och kundens roll vid tjänstekonsumtion. Utifrån 

teorier identifierade vi utmaningar som fanns för företag att ställa om till ett mer kundnära 

synsätt på service. Vi fokuserade initialt på fenomenen innan vi fann information om att olika 

branscher hunnit olika långt med att applicera ett mer kundnära synsätt på service. Nästa steg 

blev därför att hitta en befintlig bransch där ovanstående ämnen var av relevans. Vi gjorde en 

sammanställning av vårt befintliga nätverk där vi fann kopplingar till företag i 

bussresebranschen. En kontakt togs och det visade sig att ämnet börjat diskuteras allt mer i 

branschen vilket la grunden till uppsatsämnet. 

 

Efter att närmare ha studerat tidigare forskning inom servicekvalitet var det framträdande att 

intern marknadsföring kunde hjälpa produktfokuserade företag att ställa om och bli mer 

kund- och serviceorienterade. Då bussresebranschen traditionellt är en produktfokuserad 
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bransch fann vi därför intresse i att närmare undersöka den omställningen. Efter att ha 

bestämt ämne kom vi fram till det syfte och de frågeställningar som sedan la grunden för 

uppsatsen. En teoretisk referensram skapades därefter med en förhållandevis deduktiv ansats. 

Teorin låg till grund för den empiri som är av mer induktiv karaktär då våra respondenter fritt 

diskuterade utifrån de fem huvudfrågor vi skapat. Slutligen gjordes en analys där vi lät empiri 

styra. Det låg sedan till grund för de frågeställningar som besvaras i slutsatserna.  

 

2.6 Forskningsetik  
Yin (2013) menar att kvalitativa forskare behöver ett ha sinne för moral. På ett etiskt plan är 

det viktigt att så transparent som möjligt redovisa insamlad data. Respekt för människor är 

enligt Holme och Solvang (1997) en grundläggande utgångspunkt för kvalitativ 

samhällsforskning. Därför måste forskare skydda den enskilde respondentens integritet 

genom att visa respekt och komma med rätt information. Det är även viktigt att följa 

önskemål om tystnadsplikt och anonymitet strikt. Patton (2002) lyfter fram att kvalitativa 

djupintervjuers syfte är att på ett neutralt sätt samla in data och tydliggöra undersökningens 

avsikt för respondenterna. Vidare förklarar författaren att det är av relevans vem 

informationen är ämnad för och vilka övergripande frågor som kommer behandlas. 

 

Under vår insamling av empiri försökte vi hela tiden agera transparent mot våra respondenter. 

Genom att ha en öppen dialog med dem skapades möjligheter att behandla respondenterna 

med respekt. Då några av respondenterna önskade vara anonyma bestämde vi oss för att 

anonymisera alla. Då vi inte på något sätt jämför företag eller personer i vår undersökning 

anser vi att anonymiteten inte påverkar studien. Guenther (2009) tar upp den återkommande 

utmaningen kring huruvida respondenterna ska identifieras eller förbli anonyma. Alternativet 

finns alltid att använda pseudonymer istället för deltagarnas namn.  

2.7 Metodkritik  
Fejes och Thornberg (2015) förklarar att de mänskliga elementen i kvalitativ forskning kan 

vara en svaghet. Forskningen blir starkt beroende av forskarnas färdigheter, utbildning, 

intellekt, kreativitet och självdisciplin. Widerberg (2002) klargör att forskaren blir det 

viktigaste redskapet i att få fram och följa upp uppgifterna från intervjupersonen. Eftersom 

forskaren är ett centralt redskap i den kvalitativa forskningen lyfter Patton (2002) fram att 

resultatets kvalitet är beroende av forskaren som människa. Under arbetets gång har vi strävat 
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efter objektivitet. Med det sagt är vi medvetna om att kritik kan riktas mot våra tolkningar 

som gjorts genom hela studien. För oss är det viktigt att objektiviteten genomsyrar arbetet för 

att kunna presentera slutsatser som är tillämpbara inom branschen. 

 

Fejes och Thornberg (2015) belyser att de respondenter som deltar i studien ska vara 

representativa för alla de individer som studien behandlar. Missas viktiga individer förloras 

data som skulle kunna ha betydelse för studien. I vårt resonemang kring urvalet av 

respondenter föll det naturligt att i största möjliga utsträckning använda oss av representativa 

lokala aktörer, vilket dessutom möjliggjorde mestadels fysiska intervjuer. Den kritik som kan 

riktas mot oss är att vi blivit geografiskt begränsade i vårt urval. De två telefonintervjuer som 

är genomförda är en effekt av våra begränsningar. Patton (2002) klargör att telefonintervjuer 

eliminerar möjligheten att läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck hos respondenter. Med det i 

åtanke ansåg vi ändå att båda respondenterna tillfört ett betydande värde för vår studie och 

valde därför att genomföra telefonintervjuer.   
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3. Teori 
Teorikapitlet beskriver den teoretiska referensram som behövs för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. Den är uppdelad i tre huvuddelar varav de två första behandlar 
servicekvalitet och intern marknadsföring separat. Det tredje delen för samman de två 
begreppen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av teorins kärna där en modell presenteras. 
 

3.1 Servicekvalitet 

3.1.1 Begreppet servicekvalitet 

I jämförelse med varukvalitet som traditionellt utvärderas genom tekniska specifikationer 

klargör Grönroos (2015) att tjänster är mer komplicerade processer där kunden aktivt deltar. 

Parasuraman, Zetihaml och Berry (1985) sammanfattar servicekvalitet som kundens 

jämförelse av den förväntade och upplevda kvaliteten i en serviceprocess. Grönroos (2015) 

menar att servicekvaliteten till stor del avgörs av kunden då tjänster är en process där kunden 

är medskapare av värdet. Edvardsson och Witell (2012) klargör att inom tjänsteindustrin 

tillkommer kvaliteten genom en samverkan mellan kund och aktörer.  

 

Edvardsson et al. (1998) betonar vikten av att arbeta med servicekvaliteten när branscher och 

företag går igenom stora strukturella förändringar. Då räcker inte längre traditionella 

verksamhetsmått som resultat, likviditet och soliditet för att få en rättfärdig bild av företaget. 

Grönroos (2015) påpekar att varje kund har sin unika tolkning av vad de anser vara kvalitet 

och inte. Han menar vidare att det därför är viktigt för tjänsteorganisationer att sätta sig in i 

hur kunden värderar upplevelsen för att säkerställa att erbjudandet håller hög kvalitet.  

 

3.1.2 Kvalitetsfaktorer  

Grönroos (1984) delar upp tjänstekvaliteten i två dimensioner. Den första är teknisk 

resultatinriktad kvalitet som behandlar vad kunderna erhåller i servicemötet. Här utvärderar 

kunden den tekniska kvaliteten och resultatet av produktionsprocessen på ett objektivt sätt. 

Brady och Cronin (2001) tar också upp den tekniska kvaliteten och ser det som själva 

serviceprocessens utfall. Normann (2000) för ett liknande resonemang och kallar dessa mått 

hårda kvalitetsegenskaper och menar att de ofta är tekniska och entydiga i sin natur. Den 

andra dimensionen Grönroos (1984) tar upp är den funktionsmässiga processinriktade 

dimensionen. Här utvärderar kunden mer subjektivt processen där tjänsten levereras. Brady 

och Cronin (2001) förklarar den funktionella kvaliteten som hur tjänsten levereras. Det kan 
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likna det Normann (2000) benämner som mjuka kvalitetsegenskaper. Han menar att de är mer 

immateriella och handlar om saker som frontlinjens grad av vänlighet, sociala interaktioner 

och företagskultur. Lehtinen och Lehtinen (1991) definierar dessa kvalitetsdimensioner som 

fysisk kvalitet och beskriver det som den fysiska produkt och det stöd som återfinns i 

serviceleveransen.  

 

Något Grönroos (1984) lyfter som en central kvalitetsfaktor utöver teknisk resultatinriktad 

kvalitet och funktionsmässig processinriktad kvalitet är företagets image. Även Kapferer 

(2012) förklarar att ett företags vision, värderingar och externa kommunikation påverkar de 

förväntningar som företag ska uppfylla i serviceprocessen. Företagets image är därför centralt 

för att kunden ska kunna associera varumärket med god servicekvalitet. Grönroos (1984) 

menar att företagets image kan betraktas som ett filter då kundens kvalitetsupplevelse 

påverkas av den. Om tjänsteleverantören har en positiv image bland kunder kommer misstag 

och brister i servicemötet ha mindre betydelse än om de har en negativ image. Lehtinen och 

Lehtinen (1991) ser företagets image och profil som organisatorisk kvalitet och menar att det 

är viktigt att ta hänsyn till potentiella kunders syn på företaget i sin helhet. Grönroos (2015) 

påpekar dock att kundens uppfattning av företagets image inte fullständigt kan kontrolleras av 

företagen själva. Det beror på faktorer som word of mouth-kommunikation, tidigare 

preferenser och erfarenheter. Däremot kan de använda sin marknadskommunikation för att 

försöka styra faktorerna.  

 

Grönroos (2015) för fram att företag i allmänhet primärt koncentrerar sig på den 

resultatinriktade tekniska dimensionen då den är mer objektiv och därför lättare att mäta. 

Företag ska därför inse att alla dimensioner tillsammans med imagen är centrala för en 

korrekt kvalitetsbedömning. Även Normann (2000) tar upp att företag vanligtvis prioriterar 

hårda mer tekniska egenskaperna då det är lättare vid mätning av kvalitet. Diskussionen 

liknar den Grönroos (2015) för där han menar att de mjuka mer funktionella egenskaperna är 

svåra att kontrollera och mäta då de är baserade på mer subjektiva upplevelser. Företag 

försöker kontrollera egenskaperna genom att standardisera kundkontakter och hur 

frontlinjepersonal ska bete sig.  

 

Normann (2000) tydliggör att det är viktigt för serviceföretag att ta hänsyn till både de hårda 

tekniska aspekterna och de mjuka mer funktionella aspekter när det kommer till kvalitet. 

Edvardsson och Witell (2012) förklarar att det mest relevanta för kunden är samspelet mellan 
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de olika dimensionerna. Grönroos (2015) menar att det är svårt att skapa konkurrensfördelar 

via enbart de tekniska aspekterna och menar att företag därför bör prioritera den funktionella 

kvaliteten. Då tekniska lösningar är lättare för konkurrenter att snabbt kopiera kan det vara 

relevant att lägga mer fokus på funktionella aspekter för att upprätthålla goda servicemöten.  

 

3.1.3 Kvalitetsmått och strategier 

Grönroos (2015) tar avstamp i två olika utgångspunkter gällande mätning av kvalitet. Han 

menar att tjänstekvalitet antingen mäts via attributbaserade mätinstrument eller kvalitativa 

mätinstrument. De attributbaserade mätinstrumenten appliceras genom modeller där tjänstens 

egenskaper analyseras. Liknande resonemang för Parasuraman, Zeithaml och Berry (1988) 

och presenterar det attributbaserade mätinstrumentet SERVQUAL. Martinez och Martinez 

(2010) förklarar att SERVQUAL är den modell som fått störst spridning hos akademiker. 

Parasuraman et al. (1988) beskriver att med hjälp av SERVQUAL studeras de avgörande 

faktorer som spelar roll för tjänstekvalitet. Utgångspunkten tas i hur kunden tolkar den 

upplevda kvaliteten baserat på den förväntade kvaliteten. Dabholkar (2015) klargör att 

kunderna bedömer vikten av kvalitet genom att jämföra förväntningar med vad de sedan får 

ut av tjänsten. 

 

Grönroos (2015) förklarar att SERVQUAL bygger på fem faktorer som är avgörande för hur 

kunden upplever tjänsten i relation till tidigare förväntningar. Samma fem övergripande 

kvalitetsfaktorer presenterar Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990). Den första som lyfts är 

vikten av påtaglighet vilket är tjänsteorganisationens fysiska miljö och innefattar det företaget 

förmedlar i den fysiska miljön. Vid påtaglighet spelar företagets lokaler, utrustning och 

personalens närvaro roll. Den andra kvalitetsfaktorn är pålitlighet som innefattar företagets 

förmåga att fullfölja sina åtaganden och löften i tid och på rätt sätt. Aspekten ligger nära det 

Grönroos (1984) tar upp om företagets image. Den tredje faktorn som Zeithaml et al. (1990) 

presenterar är tjänstvillighet vilket är beredskapen att utföra tjänsterna snabbt och direkt när 

kunden behöver hjälp. Den fjärde är säkerhet som syftar till personalens kunskaper och 

kompetenser och liknar det Grönroos (1984) beskriver som teknisk kvalitet. Den femte och 

sista faktorn Zeithaml et al. (1990) tar upp är empati och inlevelse. Både empati och inlevelse 

är viktiga faktorer för att personalen ska kunna förstå kundens synpunkter. Vid tillämpning av 

SERVQUAL förklarar Parasuraman Berry och Zeithaml (1991) att 22 attribut vanligtvis 

används för att få ett svar på de fem kvalitetsfaktorerna. Kunden skattar på en sjugradig skala 
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som sträcker sig från “samtycker helt och hållet” till “samtycker inte alls” vad de förväntar 

sig av tjänsten och hur de upplevde den. Murphy (1999) belyser att tjänster är olika och det 

kan vara nödvändigt att lägga till eller utesluta några aspekter vid undersökning.  

 

Crona och Taylor (1994) tar upp SERVPERF som ytterligare ett attributbaserat 

mätinstrument och är en utveckling av SERVQUAL. Mätinstrumentet tar enbart hänsyn till 

kundens erfarenheter av tjänsten. Grönroos (2015) förklarar att SERVPERF endast tar hänsyn 

till utförandet och beteendeaspekterna av tjänsten. Då mätinstrumentet som Cronin och 

Taylor (1994) vidareutvecklat uteslutande mäter den upplevda kvaliteten blir det lätt att 

administrera och analysera. McDougall och Levesque (1995) för ett liknande resonemang och 

förespråkar den upplevda kvaliteten. Författarna menar vidare att om kundens förväntningar 

inkluderas i mätinstrumentet kan det bli ineffektivt och onödigt om det inte är av stor vikt för 

det specifika företaget. Babakus och Boller (1992) påpekar att kunder tenderar att betygsätta 

förväntningarna högt vilket gör att de sällan överträffar hur kunden upplever tjänsten.  

 

Kvalitativa mätinstrument exemplifierar Grönroos (2015) som modeller baserade på kritiska 

händelser i en viss tjänst. Normann (2000) förklarar att en central del i kvalitetsmanagement 

består av att forma kundens förväntningar och förbereda dem för interaktionen. Grönroos 

(2015) för fram att kvalitativa mätinstrument baseras på att företaget genom olika metoder 

ber kunder utvärdera serviceprocessen. Om kunder uttrycker något speciellt betraktas det som 

en kritisk händelse som sedan blir ett underlag för att definiera kvalitetsproblemet. Roos 

(2002) tydliggör att det kan vara upplevelser som kunden uppfattar som ovanligt positiva 

eller negativa. Grönroos (2015) menar att kritiska händelser beskrivs mer detaljerat av 

kunden. Det ligger sedan till grund för att analysera vilka kvalitetsproblem som finns inom 

verksamheten samt hur de uppstår. Roos (2002) hänvisar till Stauss och Weinlich (1997) som 

betonar vikten av att sammanställa de positiva och negativa upplevelserna hos kunder för att 

sedan jämföra dem med vad kunden tycker är normalt i liknande situationer. Meuter, Ostron, 

Roundtree och Bitner (2000) påpekar dock att det är relevant att använda sig av både 

kvalitativa och kvantitativa inslag för att uppnå det optimala resultatet av kritiska händelser.  

 

Saravanan och Rao (2007) menar att det finns flera faktorer som påverkar de kritiska 

händelserna som kunden upplever. Författarna förklarar att det mänskliga beteendet i 

serviceleveransen är relevant för hur kunden upplever de kritiska händelserna. De hävdar 

även att tjänstens kärna samt de stödtjänster som tjänsteleverantören tillhandahåller är viktiga 
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för den kritiska punkten. Vidare menar författarna att det är viktigt att företag tar socialt 

ansvar vilket också kommer att påverka kundens upplevda kritiska punkter. Det är även 

viktigt att systematisera serviceleveransen. Det görs genom att förenkla och standardisera de 

system och processer som är kopplade till tjänsten. Grönroos (2015) förklarar vidare att det är 

viktigt att ta hänsyn till utformning av servicelandskapet. Det går då att påverka kundernas 

kritiska punkter i verksamheten. Saravanan och Rao (2007) beskriver att det är av stor 

betydelse att tänka på vilka marknadsföringstekniker som används och hur de används. På så 

sätt kan företag påverka sina kunder vilket får inverkan på de kritiska faktorerna. 

 

3.1.4 Kvalitet i serviceprocessen och kundens medverkan  

Edvardsson et al. (1998) klargör att kvalitet främst definieras av kunden. Grönroos och 

Gummerus (2014) framhäver att service är stöd för kundernas individuella processer på ett 

sådant sätt som underlättar deras värdeskapande. Grönroos och Ravald (2011) beskriver att 

tjänstebaserade verksamheter ger möjligheten att få ut värde av relationen med kunden. 

Edvardsson et al. (1998) tar upp att anlägga ett perspektiv där kunden står i centrum innebär 

att vara lyhörd för kundens reaktioner och synpunkter. Resurser, processer och erbjudanden 

ska anpassas till kundens beteenden och krav vilket styr kunden åt att bli en medproducent 

och aktiv värdeskapare. 

 

Grönroos (2015) för fram vikten i att förstå hur kundens förväntningar utvecklas under 

relationens gång. Även Liljander och Strandvik (1995) klargör att kundernas förväntningar 

och normer på ett teoretiskt plan är en viktig faktor som påverkar den upplevda 

servicekvaliteten. Vidare förklarar Grönroos (2015) att kundernas förväntningar bör hanteras 

så de inte räknar med något orimligt. Det är avgörande att förstå att kunden inte förväntar sig 

samma kvalitet i ett senare stadium som i början av relationen. Ojasalo (2001) påpekar vikten 

av att ha kunskap om de faktorer som styr dynamiken i förväntningarna. Författaren belyser 

tre olika förväntningar. Den första är oklara förväntningar och beskriver att företaget 

förväntas lösa kundens problem utan att kunden har klart för sig vad som bör göras. Den 

andra är uttalade förväntningar där kunden utgår från att uttalade förväntningar kommer 

tillgodoses. Uttalade förväntningar resonerar även Calonius (2006) kring och menar att de 

kan delas in i realistiska och orealistiska. För företag är det därför viktigt att justera 

orealistiska förväntningar och göra dem realistiska för att tjänsten som tillhandahålls ska 

uppfylla kundens förväntningar. Den tredje och sista förväntningen Ojasalo (2001) framför är 
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underförstådda förväntningar som syftar på de delar i tjänsten som är så självklara för kunder 

att inte reflekterar över. Även Grönroos (2015) klargör att förväntningar kan vara så 

självklara för kunder att de aldrig formuleras.  

 

Lehtinen och Lehtinen (1991) lyfter vikten av en god interaktiv kvalitet. Samspelet mellan 

kunder och tjänsteleverantörens personal samt system står här i centrum. Gummesson (2002) 

för fram att interaktionen mellan kund och personal måste fungera väl då kunden medverkar 

allt mer i serviceprocessen. Det är på samma sätt lika viktigt att interaktionen mellan 

leverantörens system och kunden fungerar. Lethinen och Lethinen (1991) förklarar att den 

interaktiva kvaliteten spelar en central roll. Det är relevant för företag att säkerställa att 

personalens och systemens medverkan i serviceprocessen stämmer överens med hur kunden 

vill medverka. På så sätt kan personal och system hjälpa kunden på rätt sätt.  

 

Normann (2000) tydliggör vikten av att arbeta med tjänstekonstruktionen och lyfter fram 

flödesschema som ett effektivt verktyg. Gummesson (1993) samt Echeverri och Edvardsson 

(2012) för fram tjänstekartor som ett vanligt sätt att avbilda och beskriva processen på ett mer 

detaljerat sätt där kundens väg bildar utgångspunkten. Echeverri och Edvardsson (2012) 

förklarar vidare att teknikprocesser, medarbetarprocesser och kundprocesser ska markeras på 

en tjänstekarta. Delprocesserna är beroende av varandra och genom att visualisera dem blir 

det lättare att identifiera om de fungerar som helhet. För att lyckas framhåller Grönroos och 

Ojasalo (2004) att företaget måste identifiera kundernas villighet i att medverka i 

konsumtionsprocessen för att undvika att den upplevda tjänstekvaliteten blir negativ.  

 

Vid fokus på kundens inverkan på serviceprocessen för Grönroos (2015) fram att det 

huvudsakligen finns två sätt att förbättra servicekvaliteten på. Det första är att införa fler 

moment där självbetjäning ingår. Även Edvardsson och Witell (2012) för fram potentialen 

med självbetjäningstjänster. Det är tjänster där kunden själv gör stor del av arbetet och 

dessutom skapar värdet. Grönroos (2015) betonar att om företaget vill nå en så hög 

tjänstekvalitet som möjligt krävs det att företagets självbetjäningstjänster är tillräckligt 

kundanpassade. Det andra sättet för att förbättra kvaliteten genom att fokusera på kundens 

medverkan är att förbättra kundernas förmåga att delta. Normann (2000) förklarar att företag 

kan vara avlastande eller möjliggörande i olika delar av processen gentemot kunden. När 

leverantören står för utförandet av en tjänst som kunden beställt är den av mer avlastande 
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karaktär. Då företaget tillhandahåller verktyg och kunskap som gör att kunden kan betjäna sig 

själv är det av mer möjliggörande karaktär.  

 

Normann (2000) förklarar vidare att avlastande relationer är vanligt förekommande i 

traditionella industrier. Möjliggörande relationer får allt större genomslag hos företag då det 

bidrar till ett bättre resursutnyttjande. Vidare beskriver författaren att om möjliggörande 

erbjudande tas fram på rätt sätt bidrar det till starkare kundrelationer. Zeithaml et al. (2013) 

klargör att finns både för och nackdelar med att kunder aktivt deltar i serviceprocessen. 

Företaget skapar en högre kvalitet i serviceprocessen då motiverade kunder får det mer 

fördelaktigt. Däremot kan det få en omvänd effekt om kunderna är dåligt förberedda eller 

omotiverade. Grönroos (2015) lyfter fram att kunder som är beredda att delta mer i 

serviceprocessen måste tjäna tid eller pengar på det för att det ska slå väl ut. Ett liknande 

resonemang för Lovelock och Wirtz (2016). De förklarar att kunden kommer delta om ett 

fördelaktigt förhållande mellan pris och kvalitet kan uppnås. Vanligtvis är det ingen stor 

skillnad på att styra kundens handlingar i jämförelse med den egna personalen.  

 

3.2 Intern marknadsföring  

3.2.1 Begreppet intern marknadsföring  

Enligt Echeverri och Edvardsson (2012) är syftet med intern marknadsföring att alla anställda 

inom företaget ska känna sig delaktiga. Målet är att de anställda ska vilja leverera tjänster 

som kunden är nöjd med. Grönroos (2015) för fram att fokus i den interna marknadsföringen 

ska ligga i att skapa goda relationer på alla nivåer i företaget. Syftet är att skapa en 

serviceinriktad attityd som genomsyrar organisationen. Zeithaml et al. (2013) förklarar att 

intern marknadsföring sammanfattar de interna strategier företag arbetar med. Det görs för att 

anställda ska vara villiga och motiverade att vara kund- och serviceinriktade. Enligt Lovelock 

och Wirtz (2016) ska den interna marknadsföringen hjälpa till att stärka kommunikationen på 

olika nivåer. Den ska även skapa en servicekultur som hjälper de anställda att leverera 

företagets servicelöfte. Grönroos (2015) är inne på samma linje och tar upp vikten i att förse 

anställda med rätt kunskaper, stödjande system och ett gott ledarskap. På så sätt stöds 

personalens arbetsmoral, attityder och motivation. Vidare menar Gummesson (2002) att den 

interna marknadsföringens syfte är att stödja personalens relation till den externa kunden för 

att på så sätt säkerställa kvalitet i servicemötet.  
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3.2.2 Företagskultur och attitydstyrning som ledningsprocess  

Schein (2010) beskriver att företagskultur kan definieras som det mönster med gemensamma 

värderingar som ger medarbetare mening. Kulturen bidrar även med regler för handlande och 

utförande inom företaget. Grönroos (2015) lyfter fram företagskultur som en uppsättning 

gemensamma normer och värderingar som delas av de anställda på företaget. Schneider och 

Bowen (2010) tar upp företagsklimatet som de anställdas sammanlagda känsla av vad som är 

viktigt inom företaget. Schneider, White och Paul (1998) beskriver att de procedurer och den 

policy som förekommer i företagets enheter tillsammans bildar det rådande klimatet. 

Schneider och Bowen (2014) klargör att termerna klimat och kultur kan betraktas som 

synonyma då koppling mellan dem är stark. Grönroos (2015) för även fram att servicekultur 

är en kultur där god service värdesätts bland alla anställda och det är naturligt att förse såväl 

externa som interna kunder med god service.  

 

Skålén och Strandvik (2005) för fram att interna operativa åtgärder måste vara förenliga med 

företagets kultur för att ge en önskvärd effekt. Operativa åtgärder kan vara kurser eller 

utbildningsprogram som genomförs internt. För att de ska få betydande effekt måste 

produktionsinriktade företag släppa på gamla normer och traditionella verksamhetsmått. 

Grönroos (2015) klargör att en stark tillverknings- eller produktionsinriktad kultur blir ett 

hinder för företag som uppenbart borde agera mer service- och kundinriktat. För att 

attitydförändringen ska få genomslag räcker det inte med marginella åtgärder då föråldrade 

tankesätt hos mellanchefer och andra medarbetare kan hindra förändringen. Schneider, 

Godfrey, Hayes, Huang, Lim, Nishii och Ziegert (2003) förklarar att en framgångsrik 

serviceinriktad kultur klargör för medarbetare hur de ska reagera på nya och oförutsedda 

situationer.  

 

Deal och Kennedy (2000) belyser tre egenskaper som kännetecknar företag med starka 

gemensamma värderingar. Den första egenskapen är att gemensamma värderingarna sätter 

tydliga riktlinjer kring hur arbetsuppgifter bör utföras. Den andra är att chefer ägnar mycket 

tid åt gemensamma värderingar för att utveckla och förstärka dem. Den tredje är att 

gemensamma värderingarna är djupt förankrade hos medarbetarna. Grönroos (2015) för ett 

liknande resonemang och framhäver att starka gemensamma värderingar kan ge upphov till 

förändringsmotstånd om de blivit föråldrade och inte är förenliga med företagets aktuella 
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strategier. Kotter (2008) förklarar att det är viktigt vid förändring av företagets kultur att 

behålla något av det gamla och gradvis implementera förändringarna.  

 

3.2.3 Strategiska riktlinjer och operativa åtgärder  

Enligt Echeverri och Edvardsson (2012) finns det sex grundläggande strategiska riktlinjer för 

företags interna marknadsföring. Den första innefattar att skapa mening och sammanhang 

utifrån företagets affärsidé och mål. Det är nära kopplat till det Grönroos (2015) tar upp kring 

att företag från grunden bör utveckla en servicefokuserad strategi. En servicefokuserad 

strategi kräver en servicevision som genomsyrar hela organisationen. Den andra riktlinje 

Echeverri och Edvardsson (2012) tar upp innefattar att delegera befogenheter och ansvar till 

de anställda på en personlig nivå. Även Zeithaml et al. (2013) belyser vikten i att ge 

frontlinjepersonal befogenheter att handla fritt i vissa situationer. Det skapar möjligheter för 

personalen att i serviceprocessen ta beslut nära kunden. På så sätt kan de skapa en smidigare 

process med högre kvalitet. Chebat och Kollias (2000) tillägger att utökade befogenheter till 

personalen i frontlinjen leder till reducerad stress, en högre tillfredsställelse av arbetet och en 

högre kvalitet för kunder.  

 

Den tredje strategiska riktlinje Echeverri och Edvardsson (2012) lyfter är att använda sig av 

en ledarstil som ger personalen fullt stöd. Även Grönroos (2015) menar att företagsledningen 

måste erbjuda stöd, inspiration och anpassa sig till de individer som de ska leda. För att sprida 

en god servicekultur är det därför viktigt att alla chefer och arbetsledare förmedlar rätt 

värderingar. Den fjärde riktlinje Echeverri och Edvardsson (2012) tar upp är att skapa 

fungerande informationskanaler och tvåvägskommunikation. Värdefull information hamnar 

ofta hos frontlinjen och det är därför viktigt att det förs vidare in i företaget. Grönroos (2015) 

lyfter att medarbetarna behöver information för att kunna utföra sina roller och fullfölja sitt 

ansvar. Informationen som måste kommuniceras kan vara arbetsrutiner eller löften som ska 

förmedlas till kunden. Medarbetare behöver också kommunicera till ledningen om krav, 

behov och åsikter som kan förbättra företagets prestationer. Mitchell (2002) beskriver att 

företag många gånger identifierar behovet av kommunikationsstyrning men betraktar det som 

en fråga om enkelriktad information. Det leder till att väldigt lite kommunikation äger rum. 

Även Grönroos (2015) för ett liknande resonemang och förklarar att för mycket enkelriktad 

information är ett resultat av att företaget inte förstår personalens behov av återkoppling, 

tvåvägskommunikation och bekräftelse.  



	 27 

Den femte strategiska riktlinje Echeverri och Edvardsson (2012) tar upp är att vara generös 

med motiverande personalpolitik. Det är viktigt att service- och kundinriktade ageranden 

belönas för att skapa motivation hos de anställda. Zeithaml et al. (2013) understryker att det 

är centralt att bevara betydande personal. Det krävs därför att företaget förser dem med stöd 

och de verktyg som behövs för att behålla dem. Resonemanget stöds av Bitner (1995) som 

rekommenderar att företagsledningen förser anställda med belöningssystem, 

internutbildningar och andra motivationshöjande processer. Den sista riktlinje Echeverri och 

Edvardsson (2012) lyfter är att det ska finnas rätt tekniska system, arbetsrutiner och en väl 

fungerande arbetsmiljö för att de anställda ska kunna göra sitt bästa i kontakten med kund. 

Zeithaml et al. (2013) förklarar att servicepersonal behöver interna system som 

tillhandahåller stöd. Det hjälper dem att vara kundorienterade. Utan kundfokuserade interna 

system är det i princip omöjligt att tillhandahålla god servicekvalitet. Ett tekniskt system 

Hendricks, Singhal och Stratman (2007) lyfter fram är CRM-system. Systemen bygger på att 

information kring kunderna lagras i databaser för att all personal snabbt ska kunna få tillgång 

till dem. Det hindrar att även att viktig information om kunderna försvinner när medarbetare 

lämnar företaget. Författarna menar att CRM-system hjälper företag att bygga långvariga 

relationer med deras kunder. Grönroos (2015) menar att det är vitalt att personal får stöd från 

system, teknik, chefer och arbetsledare för att kunna koncentrera sig på att vara service- och 

kundfokuserade. Han menar även att personalen måste acceptera serviceprocessens system 

och teknik för att kunna förmedla god service externt.  

 

Echeverri och Edvardsson (2012) tar även upp tre grundläggande operativa åtgärder som 

hjälper företag att utveckla sin servicekultur i den dagliga verksamheten. Den första som lyfts 

är den interna utbildningen som ofta utgörs av seminarier och kurser för att stödja ett service- 

och kundinriktat arbetssätt. Även Zeithaml et al. (2013) för fram att det är viktigt för 

serviceorganisationer att aktivt utbilda och arbeta med sina anställda. Genom 

internutbildningar skapas möjligheter för de anställda att bli mer tekniskt kompetenta och 

förbättra sin kund- och servicehantering. Den andra operativa åtgärden Echeverri och 

Edvardsson (2012) föreslår är att aktivt arbeta med den interna interaktiva kommunikationen. 

Det innefattar den dagliga kontakten mellan ledning och medarbetare, informativa möten och 

personalevenemang. Gummesson (2000) betonar att medarbetarna inte ska ses som 

underordnade utan som partners i en relation där båda parter blir vinnare. De anställda ska då 

få någonting tillbaka i form av en uppmuntrande omgivning, utvecklingsmöjligheter, tillgång 

till kompetens och stöd från ett kunskapsteam.  
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Den sista operativa åtgärden som Echeverri och Edvardsson (2012) tar upp som vital är intern 

masskommunikation. Här spelar bland annat personaltidningar, reklam och nyhetsbrev en 

stor roll. Det är viktigt att de anställda får ta del av aktuella händelser i företaget men även 

den externa kommunikation som riktas mot kunden. Zeithaml et al. (2013) framhåller även 

att företagsledningar bör ge frontlinjepersonal rätt information, verktyg och färdigheter för att 

de ska kunna leverera kvalitet i serviceprocessen. Det är därför viktigt för företag att ha 

vertikala kommunikationsstrategier som förser personalen i frontlinjen med rätt information. 

Det som förmedlas i den externa marknadsföringen till kunden bör först presenteras för de 

anställda. På så sätt kan de löften som framförs mot kund stämma överens med det som 

erbjuds i serviceprocessen.  

 

3.2.4 Den interna marknadsföringens påverkan på den externa kunden 

Grönroos (2015) klargör att personalen är filtret mellan företaget och externa kunder då det är 

personalen som först upplever och bedömer serviceerbjudandet. Det är därför relevant för 

företagsledningen att få personalen att tro på de löften som avges i den externa 

marknadsföringen mot kunden. Zeithaml et al. (2013) påpekar vikten av att serviceföretag 

håller sina löften. Genom en modell som kallas tjänstemarkandspyramiden visualiseras tre 

nyckelaktörer; företaget, interna och externa leverantörer samt kunder. Nyckelaktörerna är 

sammanlänkade och måste därför arbeta tillsammans för att skapa en fungerande 

tjänsteverksamhet. Först menar Grönroos (1996) att företaget kommunicerar externt med sina 

kunder via extern marknadsföring. För det andra interagerar frontlinjepersonal och andra 

interna och externa leverantörer med kunder i serviceprocessen. För det tredje kommunicerar 

företaget internt med sina medarbetare via intern marknadsföring. Zeithaml et al. (2013) 

betonar att löften är centralt och att de ska hållas i alla led. Enligt Gummesson (2002) är det 

viktigt för företag att tillämpa sin externa marknadsföring internt i företaget så alla 

medarbetare vet vad som kommuniceras.  

 

Bitner (1995) markerar att relationen mellan företagsledning och interna leverantörer som 

frontlinjepersonal har kommit att bli av hög relevans. Frontlinjepersonalen är i hög grad 

närvarande i serviceprocessen och möter kunder. Zeithaml et al. (2013) menar därför att en 

serviceorganisation inte kan ha en lyckad extern marknadsföring utan att de anställda förstår 

och har viljan att förmedla servicelöftet på rätt sätt till kund. Via intern marknadsföring kan 

företag göra det möjligt. Grönroos (2015) menar att alla interna ansträngningar förbättrar 
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serviceorganisationens externa prestationer. Det är relevant att säkerställa så personalen 

bidrar till externa prestationer. Genom att planera och implementera ett synsätt som liknar det 

som används i den externa marknadsföringen hjälper till att skapa ett gemensamt angreppssätt 

som är samordnat och målinriktat. Enligt Zeithaml et al. (2013) bör företagsledningar stödja 

sina anställda då nöjd personal bidrar till nöjda kunder. Att den personal som möter kunder är 

motiverade och informerade skapar de förutsättningar som krävs för att göra den externa 

kunden nöjd och hålla sitt servicelöfte.  

 

3.3 Servicekvalitet och intern marknadsföring  
Normann (2000) framhäver företagsklimat som centralt när det kommer till upplevd kvalitet 

för kund. Schneider och Bowen (2014) understryker att det interna klimatet i företaget får en 

direkt effekt på kundernas erfarenheter och därmed på den upplevda servicekvaliteten. 

Schneider (1980) menar att ett positivt, öppet och serviceorienterat klimat som genomsyrar 

hela serviceorganisationen är centralt för en positiv kvalitetsupplevelse. Normann (2000) 

beskriver vidare att det är viktigt för organisationer att deras frontlinjepersonal förmedlar 

serviceklimatet till kunden på rätt sätt för att säkerställa hög kvalitet.  

 

Gummesson (2000) förklarar att gränsen mellan det som finns inom organisationen och det 

som finns utanför suddas ut allt mer. Grönroos (2015) klargör att distinktionen mellan 

företagets interna personal, nätverket och kunder börjat försvinna. Gremler, Bitner och Evans 

(1994) hävdar att det finns stora likheter mellan en extern och en intern kunds erfarenheter. 

Däremot finns det en framträdande skillnad där den externa kunden enkelt kan byta 

leverantör när ett missnöje infinner sig. Det är skillnad för den interna kunden som blir 

hänvisad till den egna organisationen vid missnöje. Edvardsson et al. (1998) betonar att 

ledningens agerande och värderingar påverkar både kunderna och medarbetarnas uppfattning 

om verksamhetens kvalitet. Thomasson (1993) betonar att tjänsteföretag behöver en 

serviceorienterad företagskultur som ger medarbetarna vägledning kring deras förväntade 

agerande. Det är kvaliteten i de interna tjänsterna som lägger grunden för kvaliteten i de 

externa tjänsterna.  

 

Grönroos (1996) för fram relevansen av att förmedla trovärdiga löften till kund. Det är vad 

som i förlängningen gör att serviceprocessen lever upp till den tjänstekvalitet kunden 

förväntar sig. Kotler (1994) markerar vikten av att ge löften, hålla dem och möjliggöra dem. 
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Grönroos (2015) förklarar att det är inom den traditionella externa marknadsföringen som 

företagen avger löften. Bitner (1995) och Zeithaml et al. (2013) menar att den interna 

marknadsföringen spelar en central roll för att kunden ska uppleva en god tjänstekvalitet och 

känna att servicelöftet uppfylls. Vidare förklarar Grönroos (2015) att den interna 

marknadsföringen är grunden till att skapa en god servicekultur, vilket är en förutsättning för 

att möjliggöra löften för kunden. Slutligen menar han att företag med hjälp av den interaktiva 

marknadsföringen håller sina löften. Gummesson (2002) betonar att även kunden ger löften 

genom att betala för en tjänst. För att nå ut till kunden menar Grönroos (2015) att det är 

viktigt att löften är baserade på det som är möjligt. Blir det ett för stort gap mellan den 

förväntade och upplevda kvaliteten kommer den upplevda kvaliteten påverkas negativt. 

 

Normann (2000) tar i sin modell upp tre cirklar som han menar samspelar med varandra i ett 

komplext system. Den första cirkeln benämns som makrocirkeln och innefattar stabila 

omständigheter som leder till långsiktig framgång för ett företag. Här spelar en stark 

marknadsposition, goda ekonomiska resultat samt väl fungerande service management-

system en central roll. Grönroos (2015) förklarar service management-system som en 

ledningsfilosofi. Ledningen fokuserar här på hela serviceprocessen och har filosofin att 

interna aspekter i verksamheten påverkar kunder och andra parter i stor utsträckning. Nästa 

cirkel Normann (2000) tar upp är den interna servicecirkeln och betonar att gränslinjen 

mellan anställd och kund ofta är komplex. Edvardsson och Witell (2012) för fram vikten av 

att bygga en värdegrund bestående av normer och värderingar. Normann (2000) förklarar att 

de attityder och normer som råder inom företaget måste stämma överens med de attityder och 

normer som krävs i mötet med kunden. Ett framgångsrikt serviceföretag måste sträva efter en 

enda uppsättning av grundläggande principer som genomsyrar hela företaget. Enligt Zeithaml 

et al. (2013) spelar intern marknadsföring en betydande roll för att förstärka servicekvalitet 

och förmedla organisationers löften. 

 

Normann (2000) benämner slutligen den tredje cirkeln som mikrocirkeln. Han förklarar att 

det är i gränssnittet mellan företag och kund som kunden kan uppleva god kvalitet. Han 

beskriver i enlighet med Bitner (1991) fenomenet som sanningens ögonblick. Bitner (1991) 

förklarar vidare att om skillnaden mellan kundens förväntningar och vad som upplevs i 

sanningens ögonblick är stort uppstår ett missnöje med tjänsten. Normann (2000) förklarar 

vidare att det är ett viktigt mål för organisationer att uppnå en positiv dynamik i servicemötet. 
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En god cirkel uppstår då både tjänsteleverantörens personal och kunden känner sig upplyft av 

interaktionen, vilket enligt Grönroos (2015) påverkar servicekvaliteten positivt.  

 

Enligt Normann (2000) finns det en stark koppling mellan den interna makrocirkeln, 

servicecirkeln och mikrocirkeln. Om ett företag har ett välutvecklat service management-

system, en god servicekultur och effektiv intern marknadsföring kommer det leda till en 

högre kvalitet i sanningens ögonblick. Edvardsson och Witell (2012) för fram att aspekterna 

ger effekt på hur kunderna kommer utvärdera kvaliteten. Edvardsson och Enquist (2009) 

kallar fenomenet när kundens och företagets värderingar sammanfaller för 

värderingsresonans. Normann (2000) menar att en samstämd serviceorganisation med 

motiverade och kunnig personal leder till något som kallas goda cirklar där kunden upplever 

hög kvalitet i sanningens ögonblick. Nöjda kunder leder i förlängningen till mer motiverad 

frontlinjepersonal och även en starkare marknadsposition. De goda cirklarnas dynamik och 

hur de förhåller sig till varandra är vitalt i serviceorganisationer. Enligt Zeithaml et al. (2013) 

spelar intern marknadsföring en betydande roll för att förstärka servicekvalitet i sanningens 

ögonblick.  

 

3.4 Teorins kärna 
Vår teori tar utgångspunkt i tre huvuddelar som vi anser tillsammans utgör kärnan i vår 

studie. Den första delen redogör begreppet servicekvalitet. Med servicekvalitet behandlas 

kvalitetsfaktorer kopplat till mått och strategier. Den andra delen innefattar begreppet intern 

marknadsföring där vi tar upp hur företagskultur och attitydstyrning påverkar företag. Den 

andra delen tar även upp vikten av strategiska riktlinjer och operativa åtgärder i anslutning till 

den interna marknadsföringen. Vid de två inledande huvuddelarna, servicekvalitet och intern 

marknadsföring, vägs även kundens medverkan in och dess betydelse i bussresebranschen. I 

den tredje och sista delen vävs servicekvalitet och intern marknadsföring samman för att 

identifiera hur de samverkar. Teorins alla delar får vidare en central roll i studiens analys och 

slutsatser.  
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Modell 1 visualiserar kärnan i vår studie. För att leverera god servicekvalitet har den interna 

marknadsföringen en central roll då alla medarbetare måste sträva åt samma håll. På den 

andra sidan av servicemötet finns kunden som vanligtvis är medveten om 

produktionsprocessen och högst delaktig som medskapare av tjänsten. Servicekvalitet uppstår 

enligt vår tolkning i servicemötet när en interaktion mellan företaget och kunden sker. 

 

 
 

Modell 1: Servicemötet (Olofsson, Sjöberg och Svensson, 2017) 
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4. Empirisk och teoretisk analys 
Kapitlet presenterar det empiriska materialet. Vidare analyseras den insamlade empirin 
med stöd från den teoretiska referensramen. Huvudrubrikerna i kapitlet baseras på den 
teoretiska referensramen medan underrubrikerna är formade efter respondenternas 
resonemang i det empiriska materialet. 

 

Det föll naturligt för oss att skriva samman den teoretiska analysen med det empiriska 

materialet under följande kapitel. Vi valde främst tillvägagångssättet för att undvika 

upprepningar. Vidare hoppas vi att kapitlet blir mer intresseväckande om de två delarna 

skrivs samman. Här nedan följer en kortare beskrivning av kapitlets tre delar. 

4.1 Servicekvalitet behandlar vad som är viktigt för att leverera god servicekvalitet, hur 

service mäts och vad kundens förväntningar har för inverkan på upplevelsen. 

 

4.2 Intern marknadsföring beskriver hur företagets interna processer påverkar 

verksamheten. Vidare diskuteras kommunikationens roll och hur företag använder 

kommunikation i det dagliga arbetet. Slutligen presenteras varför de anställda ska stå bakom 

företagets värderingar och den kultur som finns närvarande. 

 

4.3 Servicekvalitet och intern marknadsföring väver samman de två inledande kapitlen 

och går djupare in på den interna marknadsföringens betydelse för att vidhålla en god 

servicekvalitet.  

 

Samtliga respondenter har en stark anknytning till bussresebranschen och har en god 

branschkännedom. Empirin speglar respondenternas åsikter och erfarenheter knutet till vår 

teoretiska referensram. Nedan presenteras våra respondenter åter:  

● Respondent 1, säljchef (personlig intervju 2017-04-19) 

● Respondent 2, marknadschef (personlig intervju 2017-04-20)  

● Respondent 3, branschchef vid branschorganisation (telefonintervju 2017-04-19) 

● Respondent 4, plats- och trafikchef (personlig intervju 2017-04-21)  

● Respondent 5, teamledare (personlig intervju 2017-04-21)  

● Respondent 6, marknadsansvarig (personlig intervju 2017-04-30)  

● Respondent 7, trafikchef (telefonintervju 2017-05-03)  

● Respondent 8, VD och ägare (personlig intervju 2017-05-05) 
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4.1 Servicekvalitet  

4.1.1 Egenskaper för att leverera god servicekvalitet  

Respondenterna i undersökningen lyfter alla fram den ökade vikten av kvaliteten på service i 

bussresebranschen. Respondent 3 menar att god servicekvalitet tar sitt ursprung i resenärens 

ögon. Respondent 8 är inne på samma spår och förklarar att det kunden upplever och ser är 

det relevanta. Respondent 6 lyfter några mekaniska faktorer som är relevanta för att kunder 

ska uppleva god kvalitet. Respondenten menar att framförallt är tekniska specifikationer 

såsom högtalare, toaletter och säkerhetsbälten som måste fungera på bussen. Respondent 6 

klargör vidare vikten av att chaufförer och annan servicepersonal är trevliga, hjälpsamma och 

glada. De kvalitetsfaktorer respondenterna nämner kan kopplas till de två 

kvalitetsdimensioner Grönroos (1984) ser som primära. Den första innefattar teknisk 

resultatinriktad kvalitet som behandlar vad kunder objektivt erhåller i servicemötet. Den 

andra innefattar funktionell processinriktad kvalitet och behandlar mer subjektivt processen 

tjänsten levereras i. Normann (2000) framhäver två liknande dimensioner men kallar dem 

istället hårda och mjuka kvalitetsfaktorer. Hårda kvalitetsegenskaper är ofta tekniska och 

entydiga medan mjuka är mer immateriella och innefattar faktorer som servicepersonalen 

vänlighet och sociala interaktioner. 

 

Något som ofta diskuteras i intervjuerna är att servicekvalitet kan ses ur många olika 

synvinklar och det kan vara svårt att bestämma vilka faktorer som är mest relevanta. 

Respondent 3 klargör att det kan vara besvärligt att mäta servicekvalitet och menar att de 

mjuka kvalitetsaspekterna är något som är speciellt abstrakt. Det utgår från kundens 

subjektiva uppfattning men påverkas även av förväntningar och preferenser. Vidare beskriver 

respondenten att de hårda mer tekniska kvalitetsaspekterna är lättare att mäta då de går att 

göra mer kvantitativt. Resonemanget att de hårda mer tekniska kvalitetsaspekterna är lättare 

att mäta går att förknippa med det Grönroos (2015) och Normann (2000) tar upp i sin 

forskning. Forskarna är överens om att företag primärt koncentrerar sig på den tekniska och 

hårda dimensionen då de är lättare att mäta. De framhäver dock vikten för serviceföretag att 

ställa om och lägga mer fokus på funktionella och mjukare dimensioner för att skapa 

konkurrensfördelar. Diskussionen de för stöds av Respondent 1 som påpekar att 

bussresebranschen i allmänhet prioriterar sina bussflottor och ofta glömmer de mjukare 

värdena. Respondent 2 belyser vikten av båda kvalitetsdimensionerna. Vidare framgår det i 

intervjun att ett bra bemötande och relationen mellan kund och servicepersonal genom hela 
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processen väger tyngre än hårda värden såsom pris och bussens kvalitet. Respondenten 

beskriver även bussflottans kvalitet som viktig, men att det är servicegraden och bemötandet 

av kunder som bör prioriteras. Även Respondent 5 förklarar att allmänt trevlig och hövlig 

frontlinjepersonal är centralt men är i stor utsträckning en bristvara i bussresebranschen. 

Respondent 8 för ett liknande resonemang och menar att personalens serviceförmåga är 

avgörande för resans kvalitet. 

 

Utifrån intervjupersonernas resonemang om den ökade vikten av mjuka kvalitetsfaktorer 

tydliggörs det att bussresebranschen börjar förstå att både mjuka och hårda 

kvalitetsdimensioner är relevanta. Edvardsson och Witell (2012) menar att det är 

kombinationen av dimensionerna som är centralt för att kunden ska uppleva hög 

servicekvalitet. Även Grönroos (2015) understryker utmaningen med att skapa 

konkurrensfördelar via enbart tekniska aspekter. Han menar att serviceföretag bör prioritera 

den funktionella kvaliteteten i högre grad. Det Edvardsson och Witell (2012) samt Grönroos 

(2015) för fram är något Respondent 4 resonerar kring. I intervjun framgår det att många 

leverantörer som erbjuder bussresor idag har liknande teknisk kvalitet. Därför blir mjukare 

aspekter mer relevanta och det blir viktigt med rätt personal som är duktig på kundkontakt. 

Serviceprocessen bör också planeras väl för att kunna bemöta kunder på rätt sätt. Även 

Respondent 1 för fram relevansen av att kombinera hårda och mjuka aspekter och menar att 

hela kringupplevelsen är viktig. Vidare menar respondenten att en hög kvalitet på bussflottan 

är en viktig del för att uppnå god servicekvalitet, men inte allt. Utbildning, personal med rätt 

inställning och andra mjuka värden är något som blir viktigare i bussresebranschen enligt 

respondenten.  

 

4.1.2 Den mätbara kunden 

Respondenterna är överens om att bussresebranschen i stor utsträckning inte är tillräckligt bra 

på att mäta graden av service. Respondent 7 menar att det kan bero på att det inom branschen 

finns många olika uppfattningar om hur servicekvalitet mäts på bästa sätt. Respondent 3 

beskriver att kvalitetsmätning är förknippat med svårigheter. Respondenten menar att det 

finns en diskussion i samhället och inom bussresebranschen om hur företag kan mäta 

servicekvalitet på ett objektivt sätt. Även respondent 8 intygar problemet och menar att 

bussresebranschen i sin helhet inte mäter mjuka aspekter av upplevelsen i tillräckligt stor 

utsträckning. Vidare framgår det i intervjun att kvalitet mäts på flera sätt genom exempelvis 



	 36 

kundundersökningar och reklamationer men där fångas vanligen bara hårda värden upp. 

Respondent 1 menar att det finns ett behov att kvalitativt fråga kunden mer vad de verkligen 

tycker för att kunna få en uppfattning av vad som behöver förbättras.  

 

Det finns forskning som kan hjälpa bussreseföretag att fånga hela kundens upplevelse i deras 

kvalitetsundersökningar. Grönroos (2015) lyfter det attributbaserade mätinstrumentet 

SERVQUAL där tjänstens egenskaper analyseras. Parasuraman et al. (1988) förklarar att 

modellen hjälper företag att studera vilka avgörande faktorer som spelar roll för 

verksamhetens servicearbete. Vidare beskriver Dabholkar (2015) att utgångspunkten i 

SERVQUAL grundar sig i hur kunden tolkar den upplevda kvaliteten baserat på den 

förväntade. Zeithaml et al. (1990) presenterar fem kvalitetsfaktorer som SERVQUAL baseras 

på och som ska besvaras av kunder på en sjugradig skala. Mätinstrumentet baseras på 

kundens förväntningar jämfört med deras kvalitetsupplevelse. Faktorerna innefattar 

tjänsteorganisationens fysiska miljö, pålitlighet, tjänstvillighet, personalens kunskaper och 

personalens empatiska förmåga. Respondent 2 för fram att bussresebranschen genomgående 

är duktiga på att mäta några av variablerna Zeithaml et al. (1990) tar upp. Respondenten 

berättar att de kundundersökningar som görs ofta bygger på bussresans tekniska 

funktionalitet. Resonemanget kan förknippas med att mäta den fysiska miljö Zeithaml et al. 

(1990) talar om. Respondent 2, med medhåll från respondent 7, menar också att kunder 

vanligtvis tillfrågas hur punktliga bussresorna varit. Tidsaspekten kan kopplas till 

pålitligheten Zeithaml et al. (1990) tar upp som en viktig aspekt i kvalitetsmätning. 

Respondent 4 framhäver även vikten av att mäta hur kunden upplever personalen. 

Resonemanget kan kopplas till personalens kunskaper och empatiska förmågor som Zeithaml 

et al. (1990) talar om.  

 

De aspekter som enligt respondent 2, 4 och 7 ofta används i bussresebranschens 

kundundersökningar tyder på att det finns företag i branschen som mäter några av de faktorer 

som Zeithaml et al. (1990) lyfter. Respondent 5 för en liknande argumentation och 

understryker att bussreseföretag börjar förstå vikten i att mäta kundnöjdhet. Fler företag inom 

branschen börjar därför sätta det i system. Cronin och Taylor (1994) tar upp SERVPERF som 

en utveckling av SERVQUAL som enbart tar hänsyn till utförandet och kundens erfarenheter 

av tjänsten. Det liknar metodiken Respondent 6 för fram där företag vanligtvis ber sina 

kunder fylla i enkäter när de kommer hem för att samla in olika upplevelser. Även respondent 

8 nämner att enkätundersökningar används kontinuerligt. Respondent 2 tydliggör att de lite 
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mjukare värdena ofta glöms bort i undersökningarna. Zeithaml et al. (1990) skriver om att 

tjänstvillighet och personalens empatiska förmåga är svåra att mäta. Respondent 2 är enig och 

menar att dessa aspekter är svårare att mäta och undviks därför i stor utsträckning.  

 

Grönroos (2015) tar även upp vikten av kvalitativa mätinstrument för serviceorganisationer 

som bygger på kritiska händelser. Respondent 1 understryker att kvalitativa sätt att mäta 

kundens upplevelser till stor del saknas i bussresebranschen. Enligt Grönroos (2015) bör 

serviceföretag genom olika metoder be kunder utvärdera serviceprocessen. På så sätt kan de 

identifiera om det finns kritiska händelser som kan ligga till grund för att definiera 

kvalitetsproblem. Respondent 5 belyser att kritik måste samlas in på rätt sätt. Vidare framgår 

det i intervjun att både positiv och negativ kritik är relevant för att lära sig som organisation. 

Respondent 2 styrker resonemanget och förklarar att kritiken företag får in från kunder måste 

spridas inom organisationen. Det skapar förutsättningar för att systematiskt förbättra sig. 

Respondent 4 tillägger att det är centralt att skapa forum för kunder där de öppet kan tala om 

sina upplevelser vilket även påvisar att företaget lyssnar på sina kunder. Det respondenterna 

beskriver kan liknas vid Stauss och Weinlich (1997) samt Ross (2002) resonemang att det är 

centralt för serviceföretag att sammanställa positiva och negativa upplevelser. Det bildar ett 

bra underlag för att lära sig inför liknande situationer i framtiden. Grönroos (2015) stödjer 

tankesättet och menar att kritiska händelser sedan är utgångspunkten för att analysera vilka 

kvalitetsproblem som finns samt hur de uppstår. Respondent 1 klargör att kritiska händelser 

måste tas emot med öppna ögon. Respondenten menar att det handlar om personkännedom 

från medarbetarnas sida och är något serviceanställda måste lära sig. Argumentationen går i 

linje med det Saravana och Rao (2007) tar upp om det mänskliga beteendet som en av de 

mest centrala aspekterna för hur kunden upplever kritiska händelser.  

 

 4.1.3 Styrkan i kundens förväntningar  

Att leverera kvalitet i serviceprocessen är enligt respondenterna av stor betydelse. Edvardsson 

et al. (1998) framhäver att det är kunden som avgör vad som är kvalitet och inte. Respondent 

3 för en liknande diskussion och menar att företag idag måste anpassa sig efter sina kunder 

för att behålla dem. Annars väljer de en annan leverantör i branschen. Respondent 2 för ett 

snarlikt resonemang och menar att det dessutom är viktigt att ta hänsyn till kundens 

önskemål.  
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Det framgår i intervjuerna att kunden är den aktör som står i centrum hos företag inom 

bussresebranschen. Grönroos (2015), Liljander och Strandvik (1995) samt respondent 4 lyfter 

vikten i att förstå kundens förväntningar. Grönroos (2015) anser att det är viktigt för att få en 

lyckad relation mellan båda parterna. Liljander och Strandvik (1995) menar att förväntningar 

även spelar roll för den kvalitet som kunden sedan upplever. Respondent 4 förklarar att 

kundens förväntningar påverkar den totala upplevelsen av resan. Det framgår även i intervjun 

att några har större förväntningar än andra och det beror oftast på resans ändamål. Liknande 

argumentation förs av respondent 8 som också anser att det är viktigt att fånga upp kundens 

förväntningar i servicemötet. Respondenten menar att det finns vissa förväntningar hos 

samtliga kundgrupper men gäller primärt bussens tekniska specifikationer. Grönroos (2015) 

lyfter fram att kundens förväntningar bör hanteras på så sätt att de inte förväntar sig något 

orimligt. Respondent 3 belyser att det här finns utmaningar inom bussresebranschen och 

menar att de förväntningar företagen förmedlar har en stor inverkan på kunden. Vidare 

framgår det i intervjun att förväntningarna påverkar hur passageraren sedan kommer att 

uppleva resan. 

 

Många kunder inom bussresebranschen har enligt intervjupersonerna en referensram då de 

åkt buss tidigare. Respondent 2 förklarar att referensramen bidrar till att förväntningar i 

branschen generellt är låga då syftet med tjänsten är att ta sig från en plats till en annan. 

Respondent 2 och 7 anser att det är viktigt att kontinuerligt höja kundernas förväntningar för 

att undvika att förknippas med en standardnivå. Respondent 1 ser den låga nivån av 

förväntningar som något positivt och som en möjlighet. Det bidrar till att de enklare 

överträffar kundens förväntningar. Respondenten understryker dock vikten av att inte lova 

något som inte är hållbart. Calonius (2006) för en diskussion kring realistiska och orealistiska 

förväntningar som rör huruvida förväntningar går att uppnå eller inte. Respondent 6 beskriver 

svårigheten med förväntningar inom branschen. Det framgår i intervjun att det är en utmaning 

att förändra kundens befintliga förväntningar då de ofta är av orealistisk karaktär.  

 

Det framgår i intervjuerna att bussresebranschen genomgår en omställning där kundens roll 

blir allt mer central. Flera respondenter lyfter fram att bussresebranschen är en bransch där 

det inte alltid är enkelt att anpassa sig efter kundens önskemål. De menar att kunderna ofta 

ställer höga krav som bidrar till svårigheter med att anpassa sig efter deras preferenser till ett 

rimligt pris. Respondent 1 och 5 menar att det därför är viktigt att förstå sina kunder och 

försöka guida dem till vad de verkligen vill samtidigt som hänsyn tas till betalningsvilja. 
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Resonemanget liknar det Calonius (2006) framför. Det är företagen som ska justera de 

orealistiska förväntningarna och göra dem realistiska för att sedan stämma överens med 

kundens förväntningar. I linje med det Calonius (2006) beskriver menar respondent 4 och 6 

att det är direkt avgörande att vara lyhörd inför vad kunden efterfrågar för att på bästa möjliga 

sätt anpassa sig till kundens förväntningar och önskemål.  

 

I intervjuerna diskuteras det om att företag måste lyssna på sina kunder, anpassa sig efter 

deras önskemål och underlätta så gott det går i alla led. Lehtinen och Lehtinen (1991) samt 

Gummesson (2002) klargör att samspelet mellan verksamhetens personal och kunden måste 

fungera bra då kunden är en stor del av serviceprocessen. Samtliga respondenter är eniga om 

att företag därför måste lyssna på kundens önskemål för att skapa en så bra tjänst som 

möjligt. Respondent 5 förklarar vidare att företag måste vara serviceinriktade och lyhörda då 

det blir direkt avgörande i valet av leverantör. Några respondenter påpekar att företag bör 

sprida så mycket information som möjligt för att kunderna ska få en bra uppfattning av 

tjänstens innehåll. Respondent 8 menar att företag måste ställa rätt frågor för att fånga in 

kundernas önskemål och belyser vikten av att ta hand om sina kunder. Vidare förklarar 

respondenten hur betydelsefullt det är att ta reda på vad kunden har för behov. Det kan vara 

enkla saker som att innan eller under resan ta reda på om det finns några allergier bland 

passagerarna. 

 

Kunders agerande är enligt respondenterna något som är viktigt att analysera och anpassa sig 

efter. Teorin klargör att tjänstekonstruktionen måste fungera väl och Gummesson (1993) 

betonar tjänstekartor som ett vanligt verktyg. Där bli kundens agerande utgångspunkten för 

hur verksamheten ska vara uppbyggd. Respondent 1 och 2 förklarar att det inom 

bussresebranschen är svårt att anpassa sig efter varje enskild kund. De framhäver att få reda 

på vad kunden egentligen efterfrågar är en utmaning som är viktig att ta sig an. Respondent 8 

menar att företaget alltid måste finnas där och kunna bistå med de små detaljerna då det får 

en direkt effekt på den upplevda kvaliteten.  

 

I intervjuerna framgår det att det i takt med digitaliseringen blivit vanligare med 

internetbaserade bokningssystem där kunden själv kan genomföra beställningar. Edvardsson 

och Witell (2012) menar att den typen av system bidrar till att kunderna får skapa sitt eget 

värde samtidigt som det är effektivt för företaget som tillhandahåller tjänsten. Samtliga 

respondenter är eniga om att bokningssystem förekommer allt mer i branschen. Respondent 1 
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och 3 menar att självbetjäningen underlättar väldigt mycket samtidigt som det bidrar till att de 

anställda får tid över till andra arbetsuppgifter. Samtidigt tror alla respondenter att telefonen 

och framför allt den personliga kontakten fortfarande är viktig vid bussbokningar. 

Respondent 4 förklarar att företag behöver en jämn nivå mellan självbetjäningen och de mer 

personliga samtalen. Respondenten menar att den mänskliga kontakten bidrar till bra 

feedback. Även respondent 6 instämmer i att kontakten via telefon inte får bli lidande av 

digitaliseringen då telefonsamtalen är extremt viktigt för att lära sig hur kunder fungerar. Det 

är dessutom viktigt att upprätthålla en väl fungerande tvåvägskommunikation. Normann 

(2000) beskriver möjliggörande och avlastande relationer där de möjliggörande relationerna 

innebär att kunden själv får göra jobbet och de avlastande att företaget assisterar kunden i 

serviceprocessen. Respondent 1 och 2 anser att det är betydelsefullt att tillhandahålla både 

möjliggörande och avlastande tillvägagångssätt då det hör till kundens vanor. De båda menar 

att det dessutom är en generationsfråga där den äldre generationen generellt föredrar 

avlastande relationer och den yngre de möjliggörande relationerna. Respondent 1 liksom 

Grönroos (2015) markerar även att det är viktigt för kunderna att få ut något av den 

serviceprocess de väljer att delta i.  

 

4.2 Intern marknadsföring 

4.2.1 Styr med företagets kultur  

Både Schein (2010) och Grönroos (2015) beskriver företagskultur som en uppsättning 

gemensamma värderingar och normer som delas av medarbetarna. Respondent 2 förklarar att 

företag behöver bygga en kultur kring service och försäljning för att medarbetarna ska kunna 

arbeta med att proaktivt hjälpa kunder. Respondent 6 menar att service bör vara en del av 

företagets kultur. Det framgår i intervjun att det ska finnas i alla led inom företagen där 

samtliga medarbetare har samma målbild och förstår sin roll i verksamheten. Resonemanget 

går att finna stöd hos Schneider och Bowen (2010) som belyser företagsklimatet som de 

anställdas sammanlagda känsla av det viktiga inom företaget. Respondent 7 diskuterar 

företagsklimat och för fram att företagets arbetsmiljö är något medarbetare ska kunna 

påverka. Det är respondent 8 enig om.  

 

Skålén och Strandvik (2005) förklarar, med medhåll från Grönroos (2015), att företagets 

interna operativa åtgärder måste vara förenliga med företagets kultur för att få effekt. Det 

leder till att produktionsinriktade företag ibland tvingas släppa på gamla normer och 
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traditionella verksamhetsmått. Respondent 2 förklarar att företag i branschen måste anpassa 

den rådande kulturen och våga tänka annorlunda för att behålla sina kunder. Respondent 5 

framhåller kontinuitet som en viktig faktor för att behålla samt ska nya kundkontakter. 

Respondent 3 är inne på samma spår och menar att företag i branschen ständigt måste ha ett 

vänligt och serviceinriktat bemötande gentemot sina kunder. Det framkommer i intervjun att 

såväl förare och mekaniker som den högsta ledningen kontinuerligt måste bry sig om sina 

kunder. Schneider et al. (1998) menar att det är viktigt att inse att de procedurer som 

förekommer i företagets olika enheter tillsammans bildar det rådande företagsklimatet. För att 

lyckas med företagsklimatet förklarar Respondent 7 att korta vägar mellan ledning och de 

som jobbar på fältet är att föredra.  

 

Godfrey et al. (2003) förklarar att en framgångsrik serviceinriktad kultur klargör för 

medarbetare hur de ska agera vid nya situationer. Det liknar det resonemang som respondent 

4 för om att personal som återkommande träffar kunden måste ha förmågan att läsa av 

personen för att erbjuda rätt bemötande till den specifika kunden. Det är flera respondenter 

eniga om. Respondent 8 och 5 klargör båda att de anställda måste leverera det kunden 

förväntar sig och ständigt vara marknadsförare av sitt företag. Vidare beskriver Deal och 

Kennedy (2000) att det är företagets gemensamma värderingar som tydligt sätter riktlinjerna 

kring hur personalens arbetsuppgifter bör genomföras.  

 

Att ta en företagskultur för givet och inte ha ett intresse i att förändra den är enligt flera 

respondenter förenat med risker för företag. Respondent 2 tydliggör risken med att företag i 

branschen inte tar service på allvar och inte ser det som en del av företagets kultur. 

Respondenten menar även att alla företagsledningar har ett stort ansvar i att aktivt arbeta med 

sin kultur. Respondent 6 är inne på ett liknande spår och förklarar att kulturen är något 

företag kontinuerligt måste arbeta med. Att den finns och fungerar fullt ut är ingen 

självklarhet enligt respondenten. Det stämmer överens med det Deal och Kennedy (2000) 

samt Grönroos (2015) tar upp om att gemensamma värderingar hos flera medarbetare kan 

bidra till förändringsmotstånd. Här fyller Kotter (2008) i att företagskulturen bör förändras 

men det är viktigt att det sker gradvis där något i den befintliga kulturen behålls. Respondent 

8 nämner intern kommunikation som viktigt del vid förändringar hos företag.  
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4.2.2 Kommunikationens makt  

Delegering av befogenheter och ansvar till de anställda på en personlig nivå är något 

Echeverri och Edvardsson (2012) samt Zeithaml et al. (2013) lyfter fram. Flera respondenter 

förklarar att medarbetarna många gånger vet bäst hur de bör agera och måste således få 

mandat att handla. Enligt respondent 4 är det upp till varje anställd att hantera kunden och 

använda sin fingertoppskänsla. Respondent 6, med medhåll från respondent 8, beskriver att 

medarbetarna har breda erfarenheter och vet vilka beslut de ska ta för att hitta passande 

lösningar. Det framgår i intervjun att det därför ska finnas befogenheter hos personalen i 

frontlinjen att agera efter kundens bästa. Respondent 1 och 2 är inne på samma spår men 

tillägger att medarbetarna måste veta vilka ramar de har att förhålla sig till innan de agerar. 

De menar att det vid vardagliga arbetsuppgifter faller sig naturligt. Det framgår dock i 

intervjuerna att det vid mer unika händelser måste finnas tydliga riktlinjer och en snabbhet i 

den interna kommunikationen. Resonemangen står i paritet med det Chebat och Kollias 

(2000) samt Zeithaml et al. (2013) kopplar till att mer befogenheter hos personalen medför en 

högre tillfredsställelse av arbetet och en högre servicekvalitet för kunden.  

 

Tydlig kommunikation är något flera respondenter resonerar kring. Echeverri och Edvardsson 

(2012) tydliggör att företagsledare bör ha en ledarstil som ger personalen fullt stöd. 

Respondent 2 och 7 förklarar att alla som har personalansvar i branschen måste vara distinkta 

och säkerställa att kommunikationen fungerar väl. Det är en utmaning Mitchell (2002) tar 

upp. Forskaren menar att företagsledare ofta identifierar behovet av kommunikationsstyrning 

men betraktar det som enkelriktad information. Grönroos (2015) förklara att mycket 

enkelriktad information är ett resultat av att företaget inte förstår personalens behov av 

återkoppling och bekräftelse. Flera respondenter beskriver vikten av att kunna ställa krav på 

sina anställda men samtidigt föregå med ett gott exempel. Att vara en god förebild är en 

förutsättning för att inspirera enligt flera respondenter. Respondent 6 förklarar vidare att det 

är den högst ansvariga som slutligen bestämmer, men det är viktigt att besluten har stöd från 

medarbetarna. Respondent 1 skildrar rollen som ledare annorlunda och poängterar att en bra 

ledare måste anpassa sig efter olika människor och olika situationer och således byta till den 

stil som passar. Många av resonemangen står i paritet med det Grönroos (2015) tar upp om 

att företagsledningen måste erbjuda stöd, inspirera och förmedla rätt värderingar till 

personalen. 
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För att behålla sina medarbetare förklarar Zeithaml et al. (2013) att företag måste förse dem 

med stöd och rätt verktyg. Echeverri och Edvardsson (2012) tar upp motiverande 

personalpolitik som en viktigt strategisk riktlinje. Ett genomgående resonemang hos 

respondenterna är vikten av uppmuntran och förståelse för medarbetare eftersom alla 

motiveras av olika faktorer. Respondent 6 berättar att positiv feedback och involvera 

medarbetarna är viktiga motivationsfaktorer. Respondent 4 beskriver det på liknande sätt och 

menar att uppmuntran kontinuerligt måste framföras till de berörda. Respondent 7 reflekterar 

också kring uppmuntran där all information måste förmedlas till berörd personal. Bitner 

(1995) rekommenderar företagsledningar att förse de anställda med belöningssystem och 

andra motivationshöjande processer. En annan motivationshöjande process kan vara det 

respondent 5 diskuterar om att arbetsuppgifter inte får bli för standardiserade i 

bussresebranschen. Respondenten menar att det måste finnas en variation i arbetsuppgifterna. 

“De som kör skolskjuts kan exempelvis bli ivägskickade och köra beställningstrafik till Norge 

på sommaren om de vill. Det är något som medarbetare uppskattar.” - respondent 5.  

 

För att personalen ska förse kunder med god service klargör respondent 4 att det krävs en 

medmänsklighet. Respondent 1 för ett liknande resonemang och tillägger att varje 

medarbetare har unika behov för att leverera optimal service mot kund. Respondent 7 fyller i 

med att några medarbetare har behov av tekniska lösningar medan andra föredrar en lugn 

arbetsmiljö. Respondenternas svar går i linje med det Echeverri och Edvardsson (2012) 

skriver om. För att de anställda ska göra sitt bästa i kontakten med kund krävs fungerande 

arbetsrutiner, tekniska system och en väl fungerande arbetsmiljö. Respondent 8 fyller i att 

arbetsrutiner är en förutsättning för att personalen ska kunna leverera god service till kund.  

 

Tekniska system är något respondent 6 tar upp. Respondenten påpekar att när en kund ringer 

in ska medarbetare veta om det är en förstagångskund eller en vanligt återkommande kund. 

Respondentens resonemang kan kopplas till Hendricks et al. (2007), som för fram vikten av 

ett väl implementerat CRM-system. Systemet ska vara integrerat med affärssystemet och är 

ett viktigt hjälpmedel för alla anställda. Det går i linje med Zeithaml et al. (2013) samt 

Grönroos (2015) som markerar att servicepersonal behöver interna system som 

tillhandahåller stöd för att leverera god servicekvalitet. Respondent 1 är enig men betonar att 

företagen inte får glömma att människor gör affärer med människor i bussresebranschen. Det 

framgår i intervjun att det finns risk att vissa medarbetare kan känna sig låsta av system vilket 

gör det är viktigt att hitta en lämplig kombination. Respondenten menar att det är kontakten 
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med kunden som är viktigast. För att förmedla en god service externt tydliggör Grönroos 

(2015) att personalen måste acceptera serviceprocessens system och teknik.  

 

Flera respondenter förklarar att interna utbildningar för företagens medarbetare är ovanligt i 

branschen. Respondent 1 beskriver att företag som verkar i bussresebranschen har en historia 

av att inte aktivt arbeta med interna eller externa utbildningar. Det framgår i intervjun att det 

inte förekommer på tjänstemannanivå utan det enbart är chaufförer som genomgår 

utbildningar. Respondent 3, med medhåll från respondent 8, fyller i att det är väldigt sparsamt 

med utbildningar i branschen. Aktivt arrangerade utbildningar är något Zeithaml et al. (2013) 

lyfter fram som viktigt för alla serviceorganisationer. Det är genom internutbildningar som 

möjligheter skapas för de anställda att bli mer tekniskt kompetenta och förbättra sin kund- 

och servicehantering. Respondent 4 förklarar att det är busschaufförer som får mest 

utbildningar. Respondenten tydliggör att deras yrkeskompetensbevis regelbundet behöver 

uppdateras. Det framgår i intervjun att det i dessa utbildningar ingår kurser kring 

kundbemötande, teknisk utbildning kopplat till fordonet, hjärt- och lungräddning och 

kosthållning. I övrigt menar respondenten att det inte finns några generella utbildningar i 

branschen utan det i så fall sker internt på företagens begäran.  

 

Trots att branschen präglas av få utbildningar är det något fler respondenter framhåller som 

viktigt framöver. Respondent 6 beskriver att utbildningar ofta sker periodvis med en extern 

utbildningsledare när arbetsbördan inom företaget inte är så stor. Respondent 1 diskuterar 

mer kring att de anställda lär varandra lite i taget i utbildningssyfte, men framhåller att mer 

tid och resurser borde läggas på utbildningar. Det tydliggörs i intervjun att extern 

utbildningar, alternativt mer uppstyrda interna utbildningar, är att föredra då konkreta 

utbildningar blir motivationshöjande. Respondent 8 framhäver att sitta tillsammans bildar 

intressanta diskussioner som kan utveckla såväl verksamheten som de anställda. Echeverri 

och Edvardsson (2012) tar upp utbildning inom företaget som en grundläggande operativ 

aktivitet för att utveckla en servicekultur. Det kan vara både introduktionsutbildningar och 

kurser med syftet att stödja ett service- och kundinriktat arbetssätt.  

 

För att utveckla en servicekultur i det operativa arbetet förklarar Echeverri och Edvardsson 

(2012) att företag aktivt måste arbeta med den interna interaktiva kommunikationen. 

Gummesson (2000) förklarar vidare att medarbetarna ska ses som partners i en relation och 

inte som underordnade av företagets ledning. Av respondenternas resonemang framgår det 
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tydligt att den dagliga kontakten mellan ledning och medarbetare måste fungera väl. Flera 

respondenter framhäver informella möten under kafferaster som vanligt förekommande i 

branschen. Respondent 1 härleder anledningen till att många företag i branschen är 

entreprenörsdrivna familjeföretag. Respondent 8 är enig och förklarar att anställda ofta är 

vana vid att föra en diskussion över bordet på raster eller liknande spontana möten.  

 

I intervjuerna diskuteras det kring olika kommunikationsmedel. Respondent 7 tar upp mail 

och möten som vanligt förekommande kommunikationsmedel. Dessa anser även respondent 

3 vara primära. När det gäller mer övergripande information som gäller hela företaget 

tydliggör respondent 1 att kommunikationen måste ske strategiskt. Det klargörs i intervjun att 

information både intern och externt måste kommuniceras tydligt och ske i rätt tid. 

Respondent 2 för ett liknande resonemang och framhåller vikten av att kommunikation sker 

både uppåt och nedåt i företaget så dialoger uppstår. Respondenten menar att det är en 

bidragande anledning till att intranät har visats sig vara väldigt effektivt för spridning av 

övergripande information med möjlighet till återkoppling och feedback. Zeithaml et al. 

(2013) förklarar att vertikala kommunikationsstrategier är en viktig del i att förse personalen 

med rätt information. Respondent 4 beskriver vidare att aktörer fortfarande satsar för lite på 

intranät och liknande åtgärder för att sprida information. Det tydliggörs i intervjun att det 

varit framgångsrikt för de företag som varit konsekventa i användandet av intranät.  

 

4.2.3 Kunden ser igenom 

Respondenterna är överens om att personalen hos bussreseföretag är av yttersta relevans när 

det kommer till marknadsföring av serviceerbjudandet. Respondent 1 anser det vitalt att 

företags varumärke uppfattas och förmedlas på samma sätt både externt och internt. 

Respondent 1 och 2 är båda överens om att personalen måste tro på det servicelöfte deras 

företag förmedlar då det lyser igenom vid interaktion med kund. Resonemanget går i linje 

med Grönroos (2015) som kallar servicepersonalen för filtret mellan företaget och de externa 

kunderna. Han menar därför att det är viktigt för företagsledningar att få personal att tro på 

det löfte som avges i den externa marknadsföringen.  

 

I flera intervjuer framgår det att företagens personal är ett effektivt verktyg för att nå ut till 

sina kunder på ett bra sätt. Respondent 2 hävdar att många bussreseföretag förbiser vikten av 

att få sin personal intresserad av företagets värderingar, kultur och löften. Respondent 8 lyfter 
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att personalen i företaget ska stå bakom den externa reklamen mot kunden. Respondent 4 för 

ett liknande resonemang och menar att personal måste kunna identifiera sig med företaget 

och det som utlovas externt i servicelöftet för att göra ett bra arbete. Det framgår dock i 

intervjun att det är en tuff utmaning för bussreseföretag att få personalen att stå bakom alla 

löften. För att möta de utmaningar som finns kring att få personal att tro på det företaget 

förmedlar externt krävs det enligt Grönroos (2015) en god intern marknadsföring. Zeithaml et 

al. (2013) markerar att företagets interna leverantörer, externa leverantörer och kunder är 

sammanlänkade. Det är därför viktigt att alla parter arbetar tillsammans för att skapa en 

fungerande tjänsteverksamhet. Grönroos (1996) och Gummesson (2002) menar att det 

företaget kommunicerar externt till kunder även bör förmedlas internt, främst till 

frontlinjepersonal. Enligt Zeithaml et al. (2013) bör företag därför förmedla sina servicelöften 

i alla led på ett trovärdigt sätt.  

 

Flera respondenter förklarar att medarbetare måste vara stolta över sitt företag. Bitner (1995) 

lyfter relationen mellan företagsledning och frontlinjepersonal som högst relevant eftersom 

de representerar företaget i mötet med kunden. Grönroos (2015) menar att interna 

ansträngningar förbättrar serviceorganisationers externa prestationer. Zeithaml et al. (2013) 

belyser vikten av att säkerställa att personalen bidrar till goda prestationer. Därför bör 

företagsledningar stödja sina anställda och implementera ett synsätt som liknar det som 

förmedlas i den externa marknadsföringen. Det bidrar till ett gemensamt angreppssätt som är 

samordnat och målinriktat. Det Bitner (1995), Grönroos (2015) och Zeithaml et al. (2013) 

talar om går i linje med flera av respondenternas resonemang kring stolthet över sitt 

varumärke. Respondent 5 lyfter fram att anställda ska vara stolta över sitt varumärke eftersom 

det underlättar för företagsledningen att förmedla deras värden internt. I förlängningen skapar 

det enligt respondenten ett bättre kundbemötande. Respondent 2, med medhåll från 

respondent 5, talar om interna ambassadörer och menar att en effektiv intern marknadsföring 

skapar stolta medarbetare som höjer servicekvaliteten då de blir mer motiverade att bemöta 

kunder.  

 

4.3 Servicekvalitet och intern marknadsföring  

4.3.1 Vikten av att hålla sina löften  

Något som framgår i intervjuerna är att den interna miljö som råder inom ett företag kan ge 

effekt på omgivningens uppfattning av företaget. Lethinen och Lethinen (1991) samt 



	 47 

Schneider och Bowen (2014) menar att det interna klimatet direkt påverkar de erfarenheter 

kunden har av företaget vilket i sin tur påverkar den upplevda servicekvaliteten. Flera av 

respondenterna markerar liksom Schneider och Bowen (2014) att det är vitalt att den egna 

personalen står bakom de löften företaget har angivit och att de dessutom hålls. Kotler (1994) 

och Grönroos (1996) understryker att det är viktigt med trovärdighet i de löften företagen 

presenterar. Många respondenter är eniga med Kotler (1994) och Grönroos (1996). De 

förklarar att företag som ger ut löften som inte hålls kommer ta skada av beteendet. 

Respondent 1 tar vidare upp att företagets slogan spelar en vital roll och att det är starkt 

knutet till varumärkets identitet samt hur kunder upplever företaget. Vidare framgår det i 

intervjun att företagen via slogans avger vissa löften och en image som de alltid måste 

representera och stå bakom. Resonemanget ligger nära det Kapferer (2012) för fram om att 

företagets image är centralt för att kunden ska kunna associera varumärket med god 

servicekvalitet. Grönroos (1984) fyller i att tjänsteleverantörer med en positiv image bland 

kunder inte blir lika känsliga för brister som kan uppstå i servicemötet.  

 

Grönroos (2015) anser att den interna marknadsföringen är avgörande för en god 

servicekultur vilket sedan är grunden för att kunna möjliggöra löften som kommuniceras till 

kunden. Schneider (1980) skriver att en positiv attityd är ett krav för att kvalitetsupplevelsen 

ska vara positiv. Gummesson (2002) menar att företag ger löften som sedan måste 

upprätthållas. Det bidrar till en god relation mellan kund och företag. Respondent 2 för en 

liknande diskussion och menar att ett positivt företagsklimat bidrar till långvariga och goda 

kundrelationer. Det framgår i intervjun att kunder tenderar att återkomma om de fått en 

positiv bild av serviceprocessen. En liknande diskussion förs av respondent 5 som markerar 

att det alltid är viktigt att ha en genomgående positiv organisation i alla led och framförallt ut 

mot kunden. Det leder enligt respondenten många gånger till en högre servicekvalitet. Även 

respondent 8 betonar att det är viktigt med en positiv organisation för att få ett gott 

kundbemötande men även för det interna arbetsklimatet. Det tydliggörs i intervjun att det 

ökar motivationen hos medarbetarna till att prestera och bidra till bättre service.  

 

4.3.2 Servicekvalitet avgörs i sanningens ögonblick  

I intervjuerna diskuteras de utmaningar som finns i bussresebranschen när det kommer till att 

säkerställa hög servicekvalitet. Normann (2000) beskriver fenomenet genom tre cirklar som 

samspelar med varandra i ett sammanlänkat system. Den första cirkeln innefattar en stark 
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marknadsposition, goda ekonomiska resultat och ett väl fungerande service management-

system. En stark marknadsposition inom bussresebranschen tar enligt respondent 4 och 5 sin 

utgångspunkt i kontinuitet och ett gott kundbemötande. De menar att en långsiktig kontinuitet 

bygger på att bemöta kunder rätt och på så sätt bygga långvariga relationer. Annars är det lätt 

att bli omsprungna av stora företag som har större marknadsandelar. Argumentationen får 

medhåll från Respondent 6 och 7. De tillägger vikten av att vara nytänkande och lyhörda för 

att hänga med i samhällets utveckling och tillgodose kundens behov. Det respondenterna talar 

om liknar det Normann (2000) skriver. Respondent 7 förklarar att bibehålla en stark 

marknadsposition med goda ekonomiska resultat kräver att fungerande servicesystem. Inom 

bussresebranschen innebär det enligt respondenten att ha kontinuitet, ett gott kundbemötande, 

vara nytänkande och lyhörd.  

 

Det framkommer i diskussioner med respondenterna att det finns variabler av extra betydelse 

för att kunna bygga en framgångsrik organisation. I den andra cirkeln finns variabler som 

enligt Normann (2000) omfattar den interna kulturen och hur den i sin tur påverkar externa 

variabler såsom företagets kunder. Cirkeln bygger på företagets rådande attityder och normer. 

Zeithaml et al. (2013) framför att den interna marknadsföringen är avgörande för den 

servicekvalitet företaget vill förmedla, vilket enligt Normann (2002) sker i denna cirkel. 

Många respondenter för en diskussion i liknande riktning som Normann (2000) där de menar 

att attityder och normer påverkar hur kunderna uppfattar företaget. Respondent 8 beskriver att 

om medarbetarna har en dålig attityd kommer kunderna inte tillbaka. Inom bussresebranschen 

finns det enligt respondent 5 flera familjeägda företag. Enligt respondent 5 och 8 försöker 

många företag använda det familjära i sin marknadsföring. Den familjära attityden ska 

förmedlas under resorna där företag försöker vara omtänksamma i sitt kundbemötande. Flera 

respondenter tycker att mjuka värden spelar en stor roll men det förutsätter att säkerhet och 

ansvar redan är djupt förankrat i företagets normer och attityder. Respondent 1 anser att 

många företag tappar sina normer och attityder när de expanderar och växer snabbt vilken då 

kan vändas till en nackdel.  

 

I intervjuerna framkommer det att både kund och personal måste fungera ihop för att 

kvaliteten på reseupplevelsen ska vara hög. Normann (2000) tar upp gränssnittet mellan 

företag och kund i den tredje cirkeln. Han definierar det som sanningens ögonblick. Vikten av 

sanningens ögonblick är Bitner (1991) enig om och menar att missnöje uppstår då skillnaden 

mellan kundens förväntningar och upplevda kvalitet blir för stor. Normann (2000) menar 
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därför att organisationer behöver skapa en positiv dynamik i servicemötet där både personal 

och kunder känner sig upplyfta av interaktionen. Respondent 1 menar att sanningens 

ögonblick påverkas mycket av personalens servicegrad. Vid intervjun framkommer det även 

att servicegraden måste vara genuin, annars ser kunden igenom det och effekten blir negativ. 

Den genuina viljan att kunden ska få en bra reseupplevelse är därför det primära. Respondent 

7 lyfter busschaufförernas roll och menar att kunskap och tid är viktiga faktorer för att 

upprätthålla en hög nivå i sanningens ögonblick. Respondent 5 och 6 instämmer och menar 

även att lyhördhet och vilja att anpassa sig är viktigt i serviceprocessen.  

 

Att ha ett välutvecklat service management-system, en god servicekultur och en effektiv 

intern marknadsföring kommer enligt Normann (2000) leda till hög kvalitet i sanningens 

ögonblick. Han förklarar vidare att de tre cirklar som tas upp har stark koppling till varandra 

och om serviceföretag kombinerar dem på ett bra sätt skapas goda cirklar. De goda cirklarna 

kan då leda till motiverad personal, nöjda kunder och hög kvalitet i serviceprocessen. 

Respondent 1 lyfter tyngden i att skapa en organisation som genomgående har ett driv att 

vilja utvecklas. En framgångsfaktor är då att skapa goda interna förutsättningar som i sin tur 

leder till motiverad personal och nöjdare kunder. Respondent 2 för ett liknande resonemang 

där företag i bussresebranschen måste använda den interna marknadsföringen för att skapa en 

god servicekultur där kunden tillfredsställs. På så sätt kan god servicekvalitet genomsyra 

serviceprocessen.  
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5. Slutsats  
Det avslutande kapitlet presenterar de slutsatser som kan fastställas av den empiriska och 

teoretiska analysen. Kapitlet inleds med att föra fram några tendenser och mönster vi har 

kunnat urskilja. Vidare besvaras studiens tre forskningsfrågor separat för att sedan gå över 

till att besvara studiens syfte. Avslutningsvis presenteras studiens praktiska betydelse och 

förslag på vidare forskning.  

 

5.1 Tendenser och mönster  
Vi finner några återkommande inslag i det insamlade materialet. Då tendenser är av mer 

kvantitativ karaktär presenteras bara ett fåtal utmärkande mönster som varit återkommande. 

Med utgångspunkt i bussresebranschen har vi kommit fram till följande tendenser och 

mönster:  

● Vikten av god servicekvalitet. 

● Service mäts inte på ett bra sätt. 

● Företag måste ständigt uppmuntra och återkoppla till personalen.  

● Personalen är den viktigaste faktorn vid marknadsföring av serviceerbjudandet.  

 

5.2 Svar på våra forskningsfrågor  
Syftet med studien har varit att klargöra och analysera hur bussreseföretag kan bli mer 

service- och kundorienterade. Tre forskningsfrågor utformades tillsammans med syftet med 

utgångspunkt i bussresebranschen.  

 

1. Vilka utmärkande framgångsfaktorer finns för att uppnå god servicekvalitet?  

Det är tydligt att teknisk kvalitet och hårdare kvalitetsfaktorer länge präglat 

bussresebranschen. Vår tolkning utifrån det insamlade materialet är att god teknisk 

funktionalitet fortsatt är en framgångsfaktor för att kunden ska uppleva en god kvalitet. Det 

framkommer däremot i vår undersökning att mjukare kvalitetsfaktorer och mer 

processinriktad funktionell kvalitet bör få ett starkare fäste i branschen. Vi uppmärksammar 

flertalet framgångsfaktorer som är viktiga för att uppnå god servicekvalitet men som kan 

vidareutvecklas. Kundbemötande och trevlig personal är två utmärkande faktorer. Vår studie 

pekar på att mätning av servicekvaliteten är av högsta relevans men det finns en osäkerhet 

kring genomförandet. Vidare visar studien att de mjuka kvalitetsaspekterna är svåra att mäta 
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då de påverkas av flera olika faktorer och blir därför bortprioriterade. Vi finner det logiskt att 

företag inom bussresebranschen kombinerar mjuka och hårda kvalitetsaspekter i det operativa 

arbetet. Vidare noterar vi att den tekniska standarden är väldigt jämn sett över hela branschen. 

De mjuka faktorerna är därför avgörande för att utmärka sig i kvalitetsarbetet. Personalen 

spelar en central roll när det kommer till mjuka faktorerna.  

 

Genom att utgå från ett mätinstrument som SERVQUAL kan företag analysera vilka 

kvalitetsfaktorer som spelar en avgörande roll för verksamheten. Vår analys tyder på att 

bussresebranschen är bra på att mäta några av variablerna som rör bussresans tekniska 

utförande, punktligheten och hur personalen upplevs. Det kan jämföras med den fysiska 

miljön, pålitligheten och personalens kunskaper som beskrivs i modellen. Vi tolkar det därför 

som att bussresebranschen mäter vissa delar som kan likställas med faktorer som 

SERVQUAL bygger på. Vi tycker oss kunna se brister kring mätning av tjänstvillighet och 

personalens empatiska förmåga. Det är faktorer vi kan identifiera som viktiga delar i att fånga 

hela kundens upplevelse vid kvalitetsundersökningar. Vi ser tjänstvilligheten och personalens 

empatiska förmåga som framgångsfaktorer och bedömer därför att de bör mätas. Företag kan 

då säkerställa beredskapen att utföra tjänster direkt när kunden behöver hjälp och att empati 

finns så att personalen förstår kundens beteende.  

 

Vi noterar samtidigt att företag inom bussresebranschen börjat beakta kundnöjdheten i olika 

mätinstrument. Vår tolkning är dock att det finns fler mer ingående mjuka värden som är 

relevanta att analysera. Vidare reflekterar vi kring hur företag inom branschen samlar in och 

analyserar kritik. När kunden tar kontakt av eget bevåg för att beskriva sin upplevelse är 

företagen skickliga på att förmedla det till medarbetare. Det framgår att kritik är viktigt att 

samla in för att analysera vad som kan göras bättre och förstå vart kritiska händelser uppstår. 

Vidare visar studien på att bearbetning av kritik är ett sätt där företag bevisar för sina kunder 

att de är lyhörda gentemot dem.  

 

Något som framträder i vår studie är att kunden får en allt större roll inom bussresebranschen. 

Det framgår att kunden bestämmer vad som är kvalitet i serviceprocessen. De förväntningar 

kunden har får en direkt effekt på företagens tjänsteerbjudande. Vi tolkar det som att kundens 

förväntningar får en direkt påverkan på den totala upplevelsen. Därför har vi fått 

uppfattningen av att de företag som lovar något orimligt tenderar att förlora kunder. 

Åtminstone på längre sikt. Samtidigt bidrar kundens förväntningar till möjligheter. Något 
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som framträder är att kunder inom bussresebranschen generellt har väldigt låga förväntningar 

då tjänstens syfte är att ta sig från en plats till en annan. Det vi vill poängtera är att arbetet 

med att överträffa kundens förväntningar kan medföra en positiv konsumentupplevelse vilket 

vi ser som en utmärkande framgångsfaktor. Ett intressant inslag är hur förväntningarna 

förändras när kunden börjar föra fram olika önskemål. Då kravbilden förändras är det svårt 

att anpassa sig efter kundens önskemål till ett rimligt pris. Vi kan identifiera att medarbetare 

då måste vara lyhörda och vägleda kunden till en lösning som gynnar båda parter.  

 

Vi uppfattar att den mänskliga kundkontakten har en betydande roll för kundkännedom och 

bättre kundrelationer. Samtidigt ser vi inslag i vår studie att digitaliseringen och framförallt 

självbetjäning är ett fenomen som är växande i branschen för att effektivisera det operativa 

arbetet. En jämn nivå måste upprätthållas mellan de möjliggörande funktioner som 

digitaliseringen medför och den mer avlastande funktionen som den personliga kontakten för 

med sig. 

 

2. Hur kan företag, med hjälp av intern marknadsföring, gå till väga för att bli mer service- 

och kundorienterade? 

För att bli mer service- och kundorienterade med hjälp av intern marknadsföring visar vår 

studie på att större förändringar måste ta sin utgångspunkt i företagets kultur. Service måste 

bli en naturlig del av företagets kultur för att det ska få genomslag i företagets operativa 

åtgärder. Vi tolkar det som att personalen är marknadsförare av sitt företag, oavsett position, 

vilket gör att de gemensamma värderingarna måste genomsyra verksamhetens alla enheter. 

Om värderingarna skiljer sig mellan medarbetare får det direkt effekt på företagets kultur då 

förändringsmotstånd kan uppstå. Vi kan konstatera att service därför gradvis måste 

implementeras i den rådande kulturen och vara något som ledningen aktivt arbetar med.  

 

Vi noterar att bussresebranschen förespråkar att ge medarbetare i frontlinjen befogenheter att 

agera efter kundens bästa. De vet vilka beslut som ska tas för att hitta passande lösningar. 

Något oväntat framkommer det därför i vår studie att interna utbildningar för medarbetarna är 

ovanligt i branschen. De få utbildningar som genomförs blir inte prioriterade utan fullföljs när 

arbetsbördan är låg. Det är endast chaufförer som regelbundet genomgår utbildning för att 

erhålla ett yrkeskompetensbevis. I det operativa arbetet framkommer det att merparten av de 

anställda har kontinuerlig kontakt med kunder. Därför finner vi det noterbart att bara 
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chaufförer genomgår utbildning i kundbemötande. Istället identifierar vi att företagsledningen 

ger stöd, inspirerar och förmedlar rätt värderingar genom att föregå med gott exempel. 

 

En tänkvärd aspekt som framkommer är hur personalen motiveras. För att leverera god 

servicekvalitet till kund måste medarbetarna involveras. Uppmuntran måste förmedlas på en 

personlig nivå internt och arbetsuppgifter får inte bli för standardiserade. Det är faktorer vår 

studie påvisar är av relevans för att viljan ska finnas för ett kundnära och serviceinriktat 

förhållningssätt. Ytterligare en framträdande aspekt är det ökade behovet av interna system 

som tillhandahåller stöd för att leverera servicekvalitet. När en kund ringer in ska alla 

medarbetare vara medvetna om det är en förstagångskund eller en kund som är vanligt 

återkommande. Vi noterar att ett väl implementerat CRM-system fungerar bra som 

hjälpmedel för att leverera service på en personlig nivå, förutsatt att det accepteras av 

personalen.  

 

Ett annat intressant inslag är hur vanligt det är med informella möten i branschen. Raster 

framhålls som det vanligaste forumet för frågor och diskussion mellan medarbetare. Det 

härleds till att branschen präglas av entreprenörsdrivna familjeföretag. Vidare noterar vi att 

övergripande information som gäller hela företaget måste ske strategiskt. Här förekommer 

mail och mer formella möten men en framträdande aspekt är vikten av ett väl fungerande 

intranät. Vi tolkar det som att intranätet visat sig framträdande som ett resultat av branschens 

behov av tvåvägskommunikation. Många företag har depåer med en bred geografisk 

spridning och vertikala kommunikationsstrategier har därför blivit en vital del i att förse 

medarbetare med rätt information.  

 

3. Hur påverkas servicekvaliteten av den interna marknadsföringen?  

En framträdande aspekt vi noterar är att det interna klimatet bland bussreseföretag påverkar 

kundens upplevda servicekvalitet. Det är därför viktigt att personalen står bakom de löften 

företaget förmedlar. Det framkommer i vår studie att det kan skada företagets rykte och 

image om löften inte hålls. Det är till stor del personalens uppgift att se till så det inte sker. 

Studien visar att positivitet i företagsklimatet bidrar till långvariga och goda kundrelationer. 

Om positivitet förekommer i alla led bidrar det många gånger till en högre servicekvalitet. 

Det leder till en mer motiverad och servicebenägen personal. Vår tolkning utifrån detta är att 

ett positivt företagsklimat därför leder till att servicepersonal ställer sig bakom de löften 

företaget förmedlar. Servicekvaliteten kan på så sätt även påverkas positivt.  



	 54 

Med utgångspunkt från teori och analys kan vi se ett flertal faktorer som påverkar hur kunden 

upplever servicekvalitet i bussresebranschen. Vi uppmärksammar att lyhördhet mot kund, 

kontinuitet, nytänkande och ett gott kundbemötande är faktorer som krävs för att bibehålla en 

god marknadsposition i branschen. En aspekt som vi noterar är av extra intresse i 

sammanhanget är den interna kulturen. Vi uppmärksammar att företags attityder och normer i 

hög grad påverkar hur kunder uppfattar företaget och därför även servicekvaliteten. Vi kan 

identifiera att många bussreseföretag är familjeägda, vilket möjliggör att genom 

marknadsföringsaktiviteter förmedla ett familjärt och mer nära kundbemötande.  

 

Ett minnesvärt inslag i studien är att kvaliteten av reseupplevelsen till stor del bestäms i 

sanningens ögonblick. Vi uppmärksammar att servicemötet till stor del påverkas av 

personalens servicegrad. Servicegraden måste även vara genuin för att kunden ska uppleva 

den som positiv. Det finns annars en risk att kunden ser igenom det och istället upplever det 

som negativt. Det vi vill poängtera här är att servicepersonal i sanningens ögonblick måste ha 

viljan att ge kunden en bra reseupplevelse. Vår studie visar att faktorer som tid, kunskap hos 

personal, lyhördhet och vilja att anpassa sig är framträdande faktorer för att lyckas i 

sanningens ögonblick.  

 

Vår tolkning utifrån studiens material är att den interna kulturen hos bussreseföretag påverkar 

servicekvaliteten hos bussreseföretag i högsta grad. Vi uppmärksammar att en god 

servicekultur och effektiv intern marknadsföring direkt påverkar kvaliteten i sanningens 

ögonblick. Något som framträder är att en god servicekultur leder till motiverad personal och 

nöjdare kunder.  
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5.3 Svar på vårt syfte  
Vi vill återigen ta upp syftet med studien som varit att klargöra och analysera hur 

bussreseföretag kan bli mer service- och kundorienterade.  

 

Något som framträder är att teknisk kvalitet och hårdare faktorer länge präglat 

bussresebranschen. Det framkommer i studien att mjukare kvalitetsfaktorer och mer 

processinriktad funktionell kvalitet bör få ett starkare fäste. Mätning av servicekvaliteten är 

av högsta relevans men det finns en osäkerhet kring genomförandet. Vi uppmärksammar att 

det råder delade meningar kring hur kvalitet ska mätas. Vi finner det logiskt att de 

förväntningar kunden har får en direkt effekt på företagens tjänsteerbjudande. Företag måste 

därför lyssna på kundens önskemål för att anpassa de tjänster som erbjuds. Vår tolkning 

utifrån materialet är att den mänskliga kontakten bör bestå men att möjliggörande funktioner 

får större genomslag i och med digitaliseringen.  

 

Ett slående inslag är att kulturen har stort inflytande på företagen i branschen. För att 

förbättra sig måste företag således vara beredda på att anpassa den befintliga kulturen och 

tänka annorlunda för att behålla sina kunder. Det vi vill poängtera är att kommunikationen 

som sker internt ska vara tydlig och uppmuntra till interaktion. Det är ett viktigt verktyg för 

ledningen i arbetet med att framgångsrikt driva verksamheten vidare. Något oväntat 

framkommer det i vår studie att det inte finns några generella utbildningar av 

serviceorienterad karaktär på tjänstemannanivå i branschen. Ytterligare en framträdande 

aspekt är hur användning av CRM-system kan vara en central del för att underlätta för 

medarbetarna att leverera service på en personlig nivå. Det är när den interna 

marknadsföringen fungerar väl som medarbetarna normalt blir motiverade och levererar en 

förhöjd servicekvalitet till kund.  

 

Studien visar att löften som företag förmedlar till kund måste hållas för att de ska uppfattas 

som trovärdiga. Alla löften måste förankras inom företaget genom den interna 

marknadsföringen innan de kommuniceras externt. Vi kan identifiera att det inte räcker med 

en stark marknadsposition och goda ekonomiska resultat för långsiktig framgång. Det krävs 

även en värdegrund bestående av normer och värderingar och att interaktionen mellan företag 

och kund fungerar väl. Vi bedömer att det främst är när alla faktorer samverkar som en bra 
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kombination uppstår och personalen blir motiverad, kunderna blir nöjda och kvaliteten i 

serviceprocessen höjs.  

 

5.4 Praktisk betydelse och förslag för vidare forskning  
I vårt metodkapitel förde vi fram att en viktig aspekt inom validitet är att identifiera inom 

vilken utsträckning studien går att generalisera. Vi anser att delar av vårt resultat kan 

appliceras på händelser eller situationer som inte har ingått i studien. Vidare identifierar vi att 

branscher har kommit olika långt i omställning till att bli mer service- och kundorienterade.  

Vi vill ta upp att förändringar inom företagen måste ta utgångspunkt i företagskulturen och 

servicepersonalen måste stå bakom de löften företaget förmedlar. Andra överförbara faktorer 

är kunskap hos personal, lyhördhet och viljan att anpassa sig. Vidare är det faktorer som 

företag bör mäta och är användbara för många typer av verksamheter. Avslutningsvis har vi 

genom studiens gång identifierat flera intressanta aspekter som förslag för vidare forskning: 

 

● Det har framkommit att bussresebranschen präglas av mänskliga interaktioner där 

personalen axlar en mer avlastande roll gentemot kund. Det vore därför intressant att 

undersöka hur företag kan dra nytta av den ökade digitaliseringen utan att den 

mänskliga prägeln förloras i branschen.  

 

● Vi har uppmärksammat att det råder delade meningar kring hur kvalitet ska mätas. 

Vår studie visar på att det finns utrymme för vidare forskning kring mätinstrument där 

mjukare kvalitetsfaktorer står i centrum. 

 

● Det har blivit tydligt i vår studie att det som sker internt i företaget uppfattas av 

kunden. Vi finner det därför intressant att gå djupare in på ämnet och mer fokuserat 

studera den interna marknadsföringens påverkan på företagets kunder.  
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Bilagor 
 

Bilaga A Intervjuguide  
Syftet med huvudfrågorna var att tillåta en mer öppen och mindre styrande intervju som ger 

respondenterna en större frihet. Syftet med stödorden var att vi som forskare vid val av 

följdfrågor skulle ha den teoretiska referensramen i åtanke. De fem huvudfrågorna redogörs i 

punktform nedan:  

 

● Hur uppnås god servicekvalitet? 

● På vilka sätt kan kunden påverka servicekvaliteten? 

● Hur kan en organisations kultur och övergripande riktlinjer påverka verksamheten? 

● På vilka sätt kan en organisation internt arbeta med att bli mer service- och 

kundorienterade i den dagliga verksamheten? 

● Hur kan organisationers interna processer påverka kundens totala kvalitetsupplevelse? 
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Bilaga B. Intervjuguide med underliggande stödord  

	

Huvudfråga Stödord 

Hur uppnås god servicekvalitet? ● Materiell kvalitet 
● Mjukare kvalitetsfaktorer 
● Kvalitetsmätning 
● Aspekter vid kvalitetsmätning 

På vilka sätt kan kunden påverka 

servicekvaliteten? 

● Kundens förväntningar 
● Kundens önskemål 
● Underlätta för kunden 

Hur kan en organisations kultur och 

övergripande riktlinjer påverka 

verksamheten? 

● God företagskultur 
● Kulturens påverkan på den dagliga 

verksamheten 
● Personalens befogenheter 
● Motivering personal 
● Personalstöd 

På vilka sätt kan en organisation internt 

arbeta med att bli mer service- och 

kundorienterade i den dagliga 

verksamheten? 

● Internutbildningar 
● Daglig kontakt mellan ledning och 

medarbetare 
● Löpande information till personal 

Hur kan organisationers interna processer 

påverka kundens totala kvalitetsupplevelse? 

● Extern reklam till personal 
● Kännetecken för framgångsrika 

företag i branschen 
● Attityder och normers betydelse för 

kund 
● God service i servicemötet 

	

 


