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Abstrakt 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka tjänstekvalitetsfaktorer som 

påverkar privatpersoners uppfattning av kvaliteten gällande 

pensionssparande i Sverige. Vi ämnade även ta reda på hur 

tjänstekvalitetsfaktorerna påverkas av variablerna kön, inkomst och 

ålder. Vi har haft en praktisk utgångspunkt i fallföretaget Plain Capital, 

som är ett mindre finansiellt institut beläget i centrala Kalmar. Studien 

har förutom konsumentperspektivet även undersökt hur ett mindre 

finansiellt institut, med hjälp av de identifierade 

tjänstekvalitetsfaktorerna, kan öka sin tjänstekvalitet och därmed få 

bättre konkurrenskraft på marknaden. 

 

Metod:  Vi har samlat in empirisk data genom både kvalitativ och kvantitativ 

undersökningsmetod. Den kvalitativa undersökningsmetoden innehöll 

både en fokusgruppintervju bestående av pensionssparare samt en 

intervju med fallföretaget Plain Capital. Genom fokusgruppintervjun 

identifierade vi de tjänstekvalitetsfaktorer som är utmärkande för den 

finansiella tjänsten pensionssparande. Den kvantitativa 

undersökningsmetoden bestod av besöksenkäter, vars syfte var att mäta 

den relativa styrkan mellan de identifierade tjänstekvalitetsfaktorerna 

samt att mäta eventuella samband mellan tjänstekvalitetsfaktorerna och 

konsumentbeteendevariablerna kön, inkomst och ålder. 

 

Empiri:  Den kvalitativa undersökningsmetoden i form av fokusgruppintervjun 

identifierade åtta tjänstekvalitetsfaktorer som tillsammans utgör den 

totala tjänstekvaliteten inom den finansiella tjänsten pensionssparande. 

De åtta tjänstekvalitetsfaktorer som identifierades var fysisk miljö, 

internetmiljö, telefonmiljö, finansiell avkastning, pensionsrådgivning, 

rådgivarens karaktär, individualiseringsgrad och återkopplingsgrad. 

Den kvantitativa undersökningsmetoden visade att rådgivarens karaktär 

var den tjänstekvalitetsfaktor med den högsta relativa styrkan, följt av 

individualiseringsgrad och internetmiljö. Hypotestesterna visar även att 

det finns fyra signifikanta samband mellan tjänstekvalitetsfaktorerna 

och de utvalda konsumentbeteendevariablerna.  

 

Slutsats:  Studien identifierar åtta tjänstekvalitetsfaktorer som tillsammans utgör 

den totala tjänstekvaliteten för den finansiella tjänsten pensionssparande 

i Sverige. Genom att förbättra dessa åtta tjänstekvalitetsfaktorer kan de 

finansiella instituten i Sverige öka kundernas upplevda värde av 

tjänstekvalitet. Upptäckterna i denna studie visar att små och lokala 

företag som fallföretaget Plain Capital borde fokusera på sina rådgivare 

och deras karaktär för att bygga långsiktiga kundrelationer, öka 

individualiseringsgraden på sina produkterbjudanden beroende på 

kundernas kön och inkomstnivå samt öka kvaliteten i sin internetmiljö 

för att möjliggöra en expansion till nya geografiska områden. 

 

Nyckelord: Tjänstekvalitet, Pensionssparande, Konsumentbeteende 
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Abstract  

Purpose: Our purpose of this paper is to seek an understanding of which service 

quality factors that affects customers in their decision making progress 

regarding purchasing financial services such as pension products. We 

also seek to evaluate the different service quality factors by compare 

their relative strength against each other. The study aim to investigate if 

there are any connections between customer behavior variables such as 

gender, age and income in comparison to these service quality factors 

related to pension products. The findings aim to help a small financial 

institute such as our case company Plain Capital to understand how 

their customers experience service quality regarding pension products. 

 

Method:  In order to find empirical results we conducted a qualitative research as 

well a quantitative research. The qualitative research employed both a 

focus group interview with pension savers and an interview with our 

case company Plain Capital. We were able to identify the service 

quality factors for pension’s products with help from the focus group 

interview. The quantitative research employed a visited survey, which 

measure connections between customer behavior variables such as 

gender, age and income in comparison to these service quality factors 

related to pension products. 

 

Empirical:  The qualitative endings show that the service quality experience 

regarding pension products is based on eight service quality factors. 

The eight service quality factors identified in this study are physical 

environment, Webb environment, phone environment, financial 

performance, pension advising, level of individualization, 

characteristics of financial advisors and level of feedback. The 

quantitative findings show that characteristics of financial advisors are 

the one with the highest average out of the eight service quality factors, 

followed by level of individualization and Webb environment. The 

hypotheses tests show that there are four significant connections 

between the eight service quality factors and consumer behavior 

variables. 

 

Conclusion:  This study identifies eight service factors that together represent the 

total service quality for pension products in Sweden. The financial 

institutions that offer pension products can, by improving these eight 

service quality factors, increase their customers perceived service 

quality. The finding of this study shows that small and local companies 

like our case company Plain Capital should focus on their 

characteristics of financial advisors to build a long term customer 

relations, increase their individualization in their offers depending of 

gender and level of income and finally increase their quality of their 

Webb environment in order to expand in new geographical locations. 

 

Keywords: Service quality, Pension products, Consumer behavior 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Eriksson (2006) menar att finansiella tjänster fyller en central roll i vårt samhälle 

eftersom hantering av pengar är en viktig del av våra liv. Alla individer är i behov av att 

både kunna betala och spara, och de finansiella instituten löser detta behov åt oss. 

Grönroos (2008), menar att gemensamma särdrag för alla tjänster är att de inte är 

påtagliga, att de inte kan lagras, att produktion och konsumtion sammanfaller samt att 

kunden är med i tillverkningsprocessen av tjänsten vilket styrks även av Chernatony och 

Segal-Horn (2001); Gummesson (2001); Gilmore (1997). Enligt Kapferer (2012), 

uppfattas de finansiella tjänsterna som väldigt komplexa till skillnad från andra tjänster 

vilket också styrks av Gough och Nurullah (2009); Eriksson (2006).  Eriksson (2006) 

menar också att de finansiella tjänsterna innefattar en viss risk, något som ställer höga 

krav på de finansiella instituten i jämförelse med andra tjänsteföretag. Ett finansiellt 

institut kan enligt Finansinspektionen (2014) definieras som en fysisk eller juridisk 

person som vill ägna sig åt finansiell verksamhet i väsentlig omfattning. 

 

Både Asunción m.fl. (2004); Eriksson (2006) konstaterar att miljön i den finansiella 

sektorn är väldigt konkurrensutsatt, komplex och dynamisk, vilket ställer höga krav på 

finansiella instituten. Asunción m.fl. (2004) påtalar att skillnaderna mellan de olika 

finansiella tjänsterna som erbjuds på marknaden har minskat, vilket tillsammans med 

allt mer krävande kunder har lett till att finansbranschen har genomgått stora 

förändringar de senaste årtiondena. Eftersom tjänsternas innehåll mellan de olika 

finansiella instituten skiljer sig så marginellt ifrån varandra, har leveransen och 

kvaliteten av finansiella tjänster fått allt större uppmärksamhet för att finansiella 

institutioner ska särskilja sig från konkurrenterna. Detta har lett till att finansbranschen 

har tvingats till att bli allt mer kundorienterad. George och Kumar (2014) konstaterar att 

finansiella institutioner idag ligger i framkant när det gäller att använda sig av 

nyteknologi vid förmedling av finansiella tjänster. Enligt Asunción m.fl. (2004) har den 

teknologiska utvecklingen också varit en bidragande faktor till att finansbranschens 

fokus har flyttats från att vara till stor del produktorienterade till att vara mer 

kundorienterade för att kunna klara av den allt hårdare konkurrensen i branschen. 

Hultén m.fl. (2011) menar att det har skett ett värderingsskifte i samhället, vilket 

innebär att individer överlag värdesätter mer de immateriella kvalitetsfaktorerna bakom 

varor och tjänster mer än de materiella faktorerna. Det innebär att det inte längre räcker 
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att enbart leverera lösningar på kundernas problem utan företag måste snarare leverera 

en upplevelse. Gilmore (1997) menar att konstant kundorienterat beteende från 

företagen är en förutsättning för att uppnå hög kvalitet på sina tjänster vilket i sin tur 

leder till starkare konkurrensfördelar och nöjdare kunder. 

 

Tjänsternas abstrakta karaktär gör enligt Grönroos (1996) att företagen upplever en 

svårighet med att konkretisera sina erbjudanden, vilket gör att företagen istället 

fokuserar marknadsföringen kring sitt varumärke. Detta bidrar till att även 

konsumenterna finner det svårt att förstå vad en given tjänst innebär innan de fattar ett 

köpbeslut. Grönroos (2008) menar att det skett stora förändringar inom 

tjänstemarknadsföringen de senaste årtiondena. Under en väldigt lång period har 

företagen fokuserat mer på sina varor/tjänster och inte haft en kundorienterad grundsyn. 

Idag är det inte främst tjänsternas egenskaper eller priset på tjänsten som är avgörande 

för att individen ska fatta ett köpbeslut, utan det handlar snarare om att tjänsten ska 

tillfredställa specifika behov hos individen. Vargo och Lusch (2004) menar att tjänster 

tillfredsställer kundens behov på en mycket abstrakt nivå. Detta ställer allt högre krav på 

företag som måste sätta sig in i konsumenternas situation och förstå de bakomliggande 

skälen till konsumtion för att erbjuda den efterfrågade tjänsten med hög upplevd 

kvalitet. Grönroos (2008) menar att genom att utgå från kundens perspektiv så skapas 

en förståelse för deras behov vilket gör det möjligt att bygga relationer med kunderna 

som kan vara avgörande för hög upplevd tjänstekvalitet. Enligt Kapferer (2012) är 

finansbranschen ett tydligt exempel på en tjänstemarknad som oftast inte lyckats 

förmedla rätt budskap till sina kunder. Dagens konsumenter är väl bekanta med de olika 

finansiella institutionerna, men det är väldigt få som vet vad respektive institut står för. 

Det som också gör marknadsföringen av finansiella tjänster svår är de finansiella 

tjänsternas komplexa karaktär. 

 

Enligt Oxenstierna (2013) så förändrades det svenska pensionssystemet år 1999. 

Förändringarna har inneburit att varje enskild individ har fått större frihet att påverka 

sitt pensionssparande genom att vid önskemål själv kunna välja hur och vart en del av 

pensionskapitalet ska placeras. Enligt Pensionsmyndigheten (2014) kommer det totala 

pensionskapitalet från flera olika håll. Som privatperson har man dels allmän pension 

från stat, dels pension från sin arbetsgivare i form av tjänstepension samt om man 

önskar, ett eget frivilligt pensionssparande. Oxenstierna (2013) menar att en viss del av 
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den allmänna pensionen, större delar av tjänstepensionen och hela den frivilliga 

pensionen får placeras nästan helt fritt av individer i olika former av värdepapper hos 

olika finansiella institut. Dessa förändringar har samtidigt gett företagen i den 

finansiella branschen möjlighet att påverka konsumenternas val av pensionsförvaltare.  

 

Lagändringarna, tjänstens komplexitet, den teknologiska utvecklingen samt 

konsumenternas ökade kravbild kring tjänsten pensionssparande ställer höga krav på de 

finansiella instituten och den kvalitet som erbjuds, vilket gör att instituten står inför en 

stor utmaning. Ett företag som är verksamt inom den finansiella sektorn och därmed 

indirekt påverkas av dessa utmaningar är Plain Capital. Företaget är ett mindre 

finansiellt institut på marknaden för de finansiella tjänsterna i Sverige och är lokaliserat 

i de centrala delarna av Kalmar. Plain Capital erbjuder konsumenter finansiella tjänster 

inom sparande där det huvudsakliga verksamhetsområdet är just pensionssparande. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Som vi nämner redan i bakgrunden, så menar Hultén m.fl. (2011) att det har skett en 

kulturell förändring i västvärlden. Individer är inte längre ute efter enbart det materiella 

värdet för en vara eller tjänst, utan det är själva upplevelsen som är det slutliga målet 

bakom konsumtionen. Utifrån ett konsumentperspektiv så innebär detta att när en 

individ köper en vara eller en tjänst så är det inte varan/tjänsten i sig som blir viktig, 

utan den totala upplevelsen av konsumtionen. Enligt Grönroos (2008) utgörs tjänster av 

en serie processer, där produktionen och konsumtionen aldrig helt kan hållas isär och 

där kunden ofta deltar i produktionsprocessen. Därmed kommer tjänster per definition 

att upplevas som extremt komplexa. Detta medför att företag som jobbar med tjänster 

måste förstå vad kunden egentligen söker och vad de sätter värde på. Genom att 

tjänsteleverantören förstår hur tjänsten uppfattas och värderas av användaren får företag 

möjlighet att påverka den i önskad riktning. Detta styrks även av Ahrens (2005) som 

menar att företag som vill öka sin tillväxt på marknaden behöver ha sin utgångspunkt 

från kunden. Det gäller att hitta ”svordomar” det vill säga att företag hittar en lösning på 

ett länge undantryckt behov, något som folk svär över och som dagens leverantörer har 

gett upp hoppet om att finna en lösning på.  

 

Vargo och Lusch (2004) menar att företagen länge har fokuserat på de materiella 

faktorerna för att kunna göra tjänster påtagliga i marknadsföringen. Detta 
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produktorienterade synsätt har lett till att företagen har lagt för mycket fokus på själva 

tjänsteerbjudandet och lämnat kunderna utanför. Kundernas behov tillfredsställs oftast 

på en mycket abstrakt nivå vilket leder till att företagen snarare bör visa det abstrakta 

framför det påtagliga för att få framgång i sin marknadsföring. Företagen bör ha ett 

tydligt kundorienterat synsätt som tillåter kunden att vara med i produktionen så mycket 

som möjligt. Genom att kunden är med i produktionen kan varor/tjänster bli mer 

kundanpassade, vilket leder till högre kundnöjdhet. Eftersom det sker en interaktion 

mellan tjänsteleverantören och köparen bör företag se över alla områden där kunden 

kommer i kontakt med företaget. Grönroos (2008) menar att en serviceinriktad strategi 

är ett bra alternativ för företag som vill förstärka sin kärntjänst eller kärnprodukt för att 

uppnå konkurrensfördelar. Serviceinriktad strategi innebär att företag jobbar med alla de 

processer som skapar värde för kunden, vilket betyder att strategin är kundorienterad. 

 

Grönroos (1996) menar att det överlag är väldigt individuellt hur människor upplever 

tjänster. Tjänstekvaliteten för en tjänst beror på kundens upplevelse av själva tjänsten, 

med andra ord leder en bra upplevelse av tjänsten till en bra tjänstekvalitet och en dålig 

upplevelse av tjänsten till en sämre tjänstekvalitet. Tjänstekvaliteten är därför aldrig 

bättre än vad kunder själva upplever att den är. Grönroos (2008) presenterar en modell 

om total tjänstekvalitet där han menar att begreppet tjänstekvalitet består av två olika 

dimensioner samt image. De två olika dimensionerna utgörs av tjänstens funktionella 

kvalitet samt tjänstens tekniska kvalitet. Den funktionella kvaliteten kan mätas genom 

de processer som uppstår under tjänstens gång. Den tekniska kvaliteten kan mätas som 

resultatet av själva tjänsten. Andra författare så som Bitner (1992) tar upp 

servicelandskapets påverkan på den totala kvaliteten. Grönroos (2008) menar att 

servicelandskapet skulle kunna utgöra en tredje dimension i modellen om total 

tjänstekvalitet. Image fungerar som ett filter för den påverkan som de olika 

dimensionerna har på kundens upplevelse.  

 

Schmitt (2003) menar att många företag misslyckas med att vara kundorienterade 

eftersom fokus ligger för mycket vid själva resultatet av tjänsten eller varan framför 

hela den process som konsumenten genomgår vid konsumtion. Gough och Nurullah 

(2009) menar att finansbranschen idag använder sig av onödigt svåra sparprodukter 

tillsammans med en jargong som konsumenterna inte alltid förstår. När vi som forskare 

gjorde en snabb överblick via internet över de största finansiella institutens tjänster 
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kopplade till pensionssparande, kunde vi snabbt konstatera att det finns en rad olika 

lösningar och erbjudanden. Vi upplever att det är en ”djungel” bland olika alternativ för 

pensionssparande, och det är rätt svårt att förstå samt sätta sig in i vad varje enskild 

lösning innebär. Därmed bör det ifrågasättas hur kundorienterade finansiella 

institutioner är när det kommer till att erbjuda finansiella tjänsterna i allmänhet och 

pensionssparande i synnerhet. 

 

För att ett företag ska vara kundorienterad menar Schmitt (2003)  att man som företag 

först måste förstå vad konsumenter genomgår vid olika köpbeslut. Solomon m.fl. (2010) 

menar att den mänskliga köpbeslutsprocessen kan förklaras med fem steg: (1) 

problemidentifiering, (2) informationssökning, (3) utvärdering av alternativ, (4) val av 

produkt och (5) utvärdering av utfall. Eriksson (2006) menar att de finansiella tjänsterna 

totalt sett är väldigt komplexa och svårbegripliga jämfört med andra tjänster utifrån ett 

konsumentperspektiv. Något som enligt Gough och Nurullah (2009) bidragit till 

komplexiteten och svårbegripligheten kring pensionssparande är att konsumenterna 

märker utfallet först när tjänsten är klar. I regel är tiden för sparandet mycket lång, 

vilket gör det problematiskt för pensionssparare att göra långsiktiga utvärderingar. Detta 

gör att det tredje steget i köpbeslutsprocessen, det vill säga utvärdering av alternativ, 

bara blir en uppskattning eftersom ingen vet på förhand exakt vad som kommer att 

hända i framtiden. Salomon (2010) menar att individernas behov och preferenser ändras 

i samband med att de blir äldre, vilket leder till att konsumentbeteendet ändras med 

åldern. Yngre personer är oftast mer mottagliga för nya saker och nya förändringar 

vilket bidrar till att de lätt kan påverkas av marknadsföring. Äldre personer föredrar 

däremot mer tydlighet och enkelhet i marknadsföringen. Det finns ett samband som 

visar att äldre personer har högre inkomst än yngre personer. Carroll (1994) menar att 

även inkomstnivån har en påverkan på konsumentbeteende, där den största skillnaden 

framför allt är konsumtionsmängden. Individer med högre inkomst tenderar till att 

konsumera mer än individer med lägre inkomst. Solomon (2010) menar att 

inkomstnivån också har en stark påverkan på vilken social klass en individ tillhör, och 

att individer oftast utrycker klasstillhörighet genom sin konsumtion. Överlag ökar 

hushållens inkomst i Europa vilket har lett fram till en högre standard för hushållen. 

Den högre standarden innebär samtidigt att konsumenter blir allt mer krävande i sin 

konsumtion vilket också styrks av Hultén m fl. (2011). Underhill (2006) menar att även 

kön har en väldigt stark påverkan på hur konsumenter beter sig vilket även styrks av 
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Jack och Powers (2013). De största skillnaderna är att kvinnor generellt föredrar att 

spendera mer tid på konsumtion än män, vilket leder till att kvinnor ställer högre krav 

på omgivningen där konsumtionen sker.    

 

Det finns tidigare forskning om tjänstekvalitetens påverkan på finansiella tjänster. En 

studie genomförd av Strandberg (2012) handlar om bankkunders uppfattning om 

tjänstekvalitet av finansiella tjänster i Sverige.  En annan studie gjord av Gough och 

Nurullah (2009) tar upp de faktorer som driver pensionssparares beslut kring valet av 

finansiellt institut i Storbritannien. Vi ser genomgående att det finns mycket forskning 

kring pensionssparande och tjänstekvalitet, men kombinationen av dem har enligt vår 

vetskap inte studerats tidigare inom det svenska pensionssystemet. Det finns därför ett 

outforskat område kring tjänstekvalitetsfaktorernas påverkan på pensionssparares val av 

finansiella institut i Sverige.  

 

I förhållande till hela marknaden av finansiella tjänster så är Plain Capital en liten aktör, 

vilket gör att företaget är relativt okänt på marknaden. Carlsholm
1
 menar att detta 

medför att konsumenterna själva inte söker sig till företaget, utan Plain Capital måste 

hela tiden själva jobba aktivt för att skaffa nya kunder. Företaget har ambitioner att växa 

och måste därför ha god kunskap om vad kunder egentligen efterfrågar gällande 

sparande. Enligt Carlsholm så är företagsledningen för Plain Capital fullt medveten om 

att företaget måste erbjuda något utöver det vanliga för att kunna konkurrera bland de 

betydligt större aktörerna på marknaden, men företaget har svårt att förstå vilka 

aktiviteter det är som egentligen ger kunden mervärde. I dagsläget satsar företaget 

framförallt på personlig service, där Plain Capital ska vara den personliga rådgivaren. 

Detta uppnår man genom att rådgivarna själva tar kontakt med kunder och har minst ett 

möte per år med sina kunder. Under rådgivningsmöten har rådgivarna en dialog med 

kunden för att tjänsterna ska bli så individanpassade som möjligt. Carlsholm menar att 

trots att företaget jobbar så starkt med personlig service så finns det fortfarande relativt 

hög osäkerhet kring om det verkligen är rätt. Företagsledningen är också undrande över 

hur konsumenter egentligen utvärderar finansiella tjänster, vad det är i slutänden som 

får kunder att stanna kvar och vad som får kunder att byta förvaltare. 

 

                                                 
1
 Magnus Carlsholm VD Plain Capital, intervju 2014-03-19 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån föregående kapitel kunde vi konstatera att finansiella tjänster är väldigt 

komplexa både ur ett företagsperspektiv och ur ett kundperspektiv. Det viktiga för 

företagen som jobbar med pensionssparande är att ha ett kundorienterat perspektiv och 

förstå vad som faktiskt efterfrågas. Detta har lett oss fram till följande frågeställningar: 

 

 Vilka faktorer påverkar privatpersonernas upplevda kvalitet gällande deras 

pensionssparande?  

 

 Hur borde ett mindre företag som förvaltar pensionskapital agera för att öka 

tjänstekvaliteten och därmed uppnå högre konkurrenskraft? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka tjänstekvalitetsfaktorer som påverkar 

privatpersonernas uppfattning om kvaliteten gällande pensionssparande. Vi kommer 

även undersöka de identifierade tjänstekvalitetsfaktorernas relativa styrka. Vidare ämnar 

vi ta reda på hur tjänstekvalitetsfaktorerna påverkas av variablerna kön, inkomst och 

ålder. Resultatet av denna studie ämnar ge ett underlag till Plain Capital angående vilka 

områden företaget bör fokusera på för att uppnå högre kvalitet på sina tjänster och på så 

sätt uppnå en högre konkurrenskraft.  

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har i denna studie valt att begränsa begreppet ”pensionssparande” till att endast 

omfatta de delar som pensionsspararen själv har kontroll över. Begreppet omfattar 

därmed endast vissa delar i den allmänna pensionen, tjänstepensionen samt det privata 

pensionssparandet. Anledningen till det är att vi i studien bara ville fokusera på de delar 

rörande pensionen som fallföretaget kan hjälpa individen att placera och förvalta. Det 

pensionssparande som den enskilde pensionsspararen inte kan påverka var därför inte 

relevant i studien.  

 

Den empiriska delen av studien omfattar inte alla finansiella tjänster som erbjuds på 

marknaden utan vi har begränsat oss till att endast studera tjänsten pensionssparande. 

Det innebär att vi endast fokuserat på de delar som är unika för tjänsten 

pensionssparande. Det finns därmed ingenting som säger att de framtagna 

tjänstekvalitetsfaktorerna går att applicera på andra typer av finansiella tjänster, även 

om de i vissa fall liknar tjänsten pensionssparande. 
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Begreppen ”svenska pensionssparare” och ”pensionssparare” syftar i denna studie på de 

pensionssparare som är bosatta i Kalmar län, eftersom vi har valt att begränsa 

insamlingen av primärdata till Kalmar län. Den främsta anledningen till det är att vi 

jobbat med begränsade resurser i form av tid och pengar. Det innebär att både 

fokusgruppintervjun och enkätundersökningen är genomförd på ett urval av 

målpopulationen i Kalmar län. Det innebär att vi inte kan säga att resultatet är statistiskt 

representativt för hela Sverige, då det kan vara skillnad på vilka tjänstekvalitetsfaktorer 

som framkommer samt hur de värderas i Kalmar län i jämförelse med andra delar av 

Sverige. 
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2 Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt  
Enligt Bryman och Bell (2005) handlar en kunskapsteoretisk frågeställning, även kallad 

epistemologisk frågeställning, om vad som är eller kan betraktas som en godtagbar 

kunskap inom ett visst ämnesområde. Den stora frågan i ett sådant sammanhang handlar 

om hur forskningen inom ett visst ämnesområde bör se på den sociala verkligen. De två 

stora vedertagna epistemologierna är positivismen och hermeneutiken. 

 

Patel och Davidson (2011) menar att en positivistisk kunskapssyn bygger på den 

naturvetenskapligt inriktade kunskapsteorin. Denna inriktning anser det viktigt att 

imitera eller följa de naturvetenskapliga metoderna för att kunna följa den sociala 

verkligheten. Bryman och Bell (2005) skriver att positivismen präglas av fem olika 

principer. De principer som präglar positivismen är principerna om fenomenalism, 

deduktivism, induktivism, objektivitet samt vetenskapliga påståenden som vetenskaplig 

domän. Fenomenalism principen bygger på att endast företeelser som bekräftas av de 

mänskliga sinnena bör ses som riktig kunskap. Den deduktiva principen säger att teorins 

syfte är att generera hypoteser som kan prövas, för att på det sättet hitta lagmässiga 

förklaringar. Den induktiva principen menar att kunskap uppnås genom att samla in 

fakta, som i sin tur utgör en grund för lagmässiga regelbundenheter. 

Objektivitetsprincipen innebär att forskningen ska vara helt objektiv, vilket innebär att 

resultatet inte ska färgas av personliga åsikter. Den sista principen tydliggör 

skillnaderna mellan vetenskapliga och normativa påståenden, anledningen till det är att 

de normativa påståendena inte kan verifieras av sinnena. 

 

Enligt Patel och Davidson (2011) anses hermeneutiken vara positivismens raka motsats. 

Bryman och Bell (2005) menar att hermeneutiken är en kunskapsuppfattning som 

bygger på förståelse och tolkning. En gemensam uppfattning angående hermeneutiken 

är att samhällsvetenskapens studieobjekt skiljer sig ifrån naturvetenskapliga naturobjekt. 

Hermeneutiken menar därför att den sociala verkligheten kräver en annan logik än vad 

den som ges inom positivismen. Inom det hermeneutiska synsättet försöker forskarna 

bli en del av forskningsobjektets verklighet för att därigenom få en förståelse för hur 

verkligheten egentligen ser ut.  
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Bryman and Bell (2005) menar att det positivistiska synsättet förespråkar ett deduktivt 

angreppssätt medens det induktiva arbetssättet associeras med det hermeneutiska 

synsättet. Vi har i studien används oss av både ett hermeneutiskt synsätt såväl som ett 

positivistiskt synsätt eftersom att studien innefattar båda angreppssätten. Studien har till 

en början haft ett hermeneutiskt synsätt eftersom vi eftersträvat en ökad förståelse för de 

tjänstekvalitetsfaktorer som påverkar pensionssparare. Det stämmer väl överens med 

Patel och Davidson (2008) som menar det hermeneutiska synsättet syftar till att förstå 

andra människor genom tolkning. Vi övergick sedan till en mer positivistisk syn 

eftersom vi försökte att finna stöd för tjänstekvalitetsfaktorerna i den redan befintliga 

forskningen. Vi har valt ett objektivt förhållningssätt i samband med kvalitativ och 

kvantitativ metod. Bryman och Bell (2005) menar att det ligger inom positivismens 

gränser att ha ett objektivt förhållningssätt till den sociala verkligheten eftersom 

objektivism innebär att sociala företeelser och dess existens är oberoende av de sociala 

aktörerna. Vi uppfyller även den positivistiska principen om deduktivism som enligt 

Bryman och Bell (2005) innebär att vi samlar in data för att undersöka 

regelbundenheter. Vi genomförde i denna studie en enkätundersökning för att 

kvantifiera vår forskning. 

 

2.2 Forskningsansats 
Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två olika vedertagna angreppssätt som forskare 

kan använda sig av, nämligen induktivt och deduktivtangreppssätt. Alvesson och 

Sköldberg (2008) och Patel och Davidson (2011) tar upp abduktion som ett tredje 

angreppssätt. Angreppssätten förklarar enligt Bryman och Bell (2005) hur teorin 

förhåller sig i relation till forskningen. Det induktiva angreppssättet utgår ifrån att man 

tar ett avstamp i verkliga händelser och därmed uppfattar teorin som ett resultat av sin 

forskning. Inom deduktiv forskning så använder man redan befintliga teorier som 

utgångspunkt för att sedan testa hur väl dessa förklarar verkligheten. Utifrån den 

relevanta teorin inom ett visst forskningsområde härleder och deducerar forskaren en 

eller flera olika hypoteser som sedan prövas genom en empirisk undersökning. Genom 

att deducera varje hypotes så hittar forskaren olika begrepp samt översätter dessa till 

operationella termer. Patel och Davidson (2011) menar att abduktion är en blandning 

mellan det deduktiva och induktiva synsättet. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 

möjliggör abduktion att författarna anpassar teori och empiri efter studiens gång. Det 

innebär enigt Patel och Davidson (2011) att forskaren kan blanda tidigare vedertagna 
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teorier med en empirisk insamling. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att forskaren 

först ska genomföra en induktiv studie som sedan övergår till en deduktiv studie och 

därigenom få fram resultat som är teorianknutna. Det styrks av Patel och Davidson 

(2011) som menar att empirin utgör en utgångspunkt för att ge författarna en 

förförståelse för forskningsområdet. Författarna kan med hjälp av förförståelsen leta 

efter relevant teori för att sedan genomföra en deduktiv insamling i syfte att ge 

teorianknutna resultat. Den empiriska delen förändras därmed samtidigt som 

förändringar görs i den teoretiska delen. 

 

Vi har i denna studie utgått ifrån ett praktiskt problem relaterat till ett utvalt fallföretag. 

Det tillsammans med den egna erfarenheten inom området finansiella tjänster och 

pensionssparande ligger till grund för den induktiva utgångspunkten. Vi genomförde 

sedan en litteraturöversikt för att skaffa oss en grundförståelse för de den teori som 

anses ha en påverkan på det valda forskningsområdet. Det lade grunden för en induktiv 

studie i form av en fokusgruppintervju. Vi formade utefter litteraturöversikten de teman 

som fokusgruppintervjun utgick ifrån. Den induktiva studien identifierade de olika 

tjänstekvalitetsfaktorerna gällande pensionssparande. Studien gick efter 

fokusgruppintervjun över till en deduktiv studie där vi gick tillbaka och kompletterade 

den redan befintliga litteraturförteckningen. Vi genomförde sedan en kvantitativ metod i 

form av en enkätundersökning vars syfte är att kvantifiera den data som identifierades i 

fokusgruppintervjun. Utefter ovanstående tillvägagångssätt samt teori i form av Patel 

och Davidson (2011) och Alvesson och Sköldberg (2008)  menar vi att vi har en tydlig 

abduktiv ansats i studien.  

 
2.3 Undersökningsmetod 
Bryman och Bell (2005) menar att empirisk data kan samlas in genom en kvantitativ 

studie eller en kvalitativ studie. Enligt Patel och Davidson (2011) syftar beteckningen 

kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod på hur forskaren väljer att analysera, 

bearbeta och generera information. Den kvantitativa forskningen syftar till mätningar 

vid datainsamling samt statistiskt bearbetnings – och analysmetoder. Kvalitativt inriktad 

forskning innebär en forskning som fokuserar på kvalitativa intervjuer och tolkande 

analyser. Enligt Patel och Davidson (2011) kan forskaren själv välja ut den metod som 

denne anser vara mest lämplig. Forskarna bör då ta hänsyn till hur de vill erhålla, 

bearbeta eller samla in data. Vi har under studiens gång använt oss av en kvalitativ såväl 
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som kvantitativ undersökningsmetod. Utifrån det valda problemområdet ansåg vi det 

lämpligast med en abduktiv ansats vilket möjliggör en blandning av de båda 

undersökningsmetoderna.  

 

För att förstå den sociala verkligheten bättre har vi valt att genomföra en kvalitativ 

undersökningsmetod i form av en fokusgruppintervju. Bryman och Bell (2005) menar 

att fokusgrupp är en form av gruppintervju där flera informanter finns närvarande. 

Denna intervjutyp möjliggör en gruppdynamik och ett samspel och diskussion mellan 

informanterna vilket ger en extra dimension för intervjuaren. Diskussionerna tvingar 

fram motiveringar vilket leder till att intervjuaren kan få svar på varför informanten 

tycker att något är viktigt. Vi genomförde fokusgruppintervjun för att på ett kvalitativt 

sätt ta fram de tjänstekvalitetsfaktorer som är utmärkande för tjänsten pensionssparande 

i Sverige. Fokusgruppintervjun planerades utifrån de forskningsområden som påverkade 

forskningsfrågorna och utgick därför från den teoretiska referensramen för att med hjälp 

av den få en fördjupad förståelse av den aktuella forskningen inom ämnet. Efter den 

kvalitativa undersökningsmetoden valde vi att genomföra en kvantitativ 

undersökningsmetod. Syftet med den kvantitativa undersökningens var att mäta den 

relativa styrkan mellan de olika tjänstekvalitetsfaktorerna samt att se hur signifikanta 

dessa faktorer är för olika åldersgrupper och inkomstgrupper samt kön i Sverige. Enligt 

Christensen m.fl. (2010) lämpar sig den kvantitativa metoden bäst när man redan vet en 

hel om ämnet som man ska studera samt vilka teorier som man vill använda. 

 

2.4 Övergripande metod 
2.4.1 Förförståelse 

Vi hade som författare en viss förkunskap kring det valda forskningsområdet inför 

genomförandet av studien. Förkunskapen bestod främst av en teoretisk förförståelse 

men innefattar även en praktisk förförståelse för det valda forskningsområdet. Vi båda 

hade innan studiens början studerat på Civilekonomprogrammet med inriktning mot 

marknadsföring och management vid Linnéuniversitetet i Kalmar under 3,5 års tid. De 

förkunskaperna som vi samlat på oss under dessa 3,5 år gav oss en värdefull inblick i 

företagsekonomi, marknadsföring och management. Kurserna som vi haft störst nytta 

utav under denna studie är de kurser som berör tjänstekvalitet, konsumentbeteende samt 

strategisk planering. En av författarna har läst kursen 2FE414 Brand and Service 

Management (7,5hp) samt 2FE416 Consumer Behaviour and Consumer Culture 
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(7,5hp), vilket gjort att författaren fått en fördjupad förståelse kring tjänstekvalitet och 

konsumentbeteende. Den andra författaren har genom sin utbytestermin i USA läst 

kursen Business Policy and Management (7,5hp), vilket gjort att författaren fått en 

fördjupad förståelse kring den strategiska planeringen. Båda författarna har även en 

praktisk erfarenhet av tjänsten pensionssparande i form av tidigare och nuvarande 

arbetslivserfarenheter. Den ena författaren har en bakgrund som placeringsrådgivare 

kring pensionslösningar för både privatpersoner såväl som företagskunder, något som 

gjort att författaren varit väl insatt i problematiken kring pensionssparande innan 

studiens början. Den andra författaren har en bakgrund som bank – och 

försäkringsrådgivare, något som gjort att författaren delvis varit insatt i problematiken 

kring pensionssparande innan studiens början. Dessa förkunskaper och erfarenheter har 

gjort att det funnits en tydlig koppling mellan författarna och det valda 

forskningsområdet.  

 

2.4.2 Empirisk studie 

2.4.2.1 Val av fallföretag 

Det praktiska problemet har en utgångspunkt i fallföretaget Plain Capital. Företaget är 

enligt Carlsholm
2
 ett mindre lokalt finansiellt institut som är beläget på Kvarnholmen 

inne i centrala Kalmar. Företaget startades 2002 och består idag av 8 anställda med en 

omsättning på ca 6,5 miljoner kr. Plain Capital erbjuder rådgivning och 

kapitalförvaltning gällande pensionslösningar till både privatpersoner och företag. 

Företaget beskriver sig själva som en utmanare till storbankerna i Kalmar. Plain Capital 

är till skillnad från konkurrenterna ett litet företag, det innebär att företaget, till skillnad 

från sina konkurrenter, förfogar över en mindre och mer begränsad 

marknadsföringsbudget. Företagsledningen på Plain Capital har gång på gång ställt sig 

frågan hur ett ultimat finansiellt institut ska se ut i kundens ögon egentligen. Eftersom 

Plain Capital har begränsade resurser vill företagsledningen veta vilka områden som det 

bör satsas mest på. 

 

2.4.2.2 Empirisk datainsamling 

Vi har valt att använda oss av tre olika sätt att samla in empirisk data. Den första 

datainsamlingen gjordes genom en intervju med Plain Capital VD och delägare Magnus 

Carlsholm och företagets vice VD och delägare Thomas Dahlin. Intervjun gav oss en 

viktig insyn i hur företaget fungerar samt vilka tjänster företaget erbjuder. Vi fick även 

                                                 
2
 Magnus Carlsholm VD Plain Capital, intervju 2014-03-19 
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en förståelse för de utmaningar som ett mindre finansiellt institut som Plain Capital står 

inför. Den andra datainsamlingen består av en kvalitativ fokusgruppintervju vars syfte 

var att identifiera de tjänstekvalitetsfaktorer som tillsammans utgör den totala 

tjänstekvaliteten gällande pensionssparande. För att kunna mäta de olika 

tjänstekvalitetsfaktorernas relativa styrka valde vi att genomföra en 

kvantitativundersökning bestående av en enkätundersökning. Vi samlade då in enkäter 

för att kunna kvantifiera resultatet. Genom den kvantitativa undersökningen kan vi 

jämföra de olika tjänstekvalitetsfaktorerna med de utvalda kategoriseringsvariablerna 

och därigenom komma fram till hur stor påverkan faktorerna hade på den totala 

tjänstekvaliteten. 

 

2.4.3 Litteraturstudie 

Patel och Davidson (2011) menar att det är viktigt att forskarna tar fasta på existerade 

sekundärdata inom ett visst område. Sekundärdata fungerar då som ett bra komplement 

till de undersökningar som forskarna ämnar genomföra. Christensen m.fl. (2010) menar 

att sekundärdata är användbart eftersom det ses som kostnadseffektivt, tidseffektivt 

samt att det finns ett stort urval av källor. Enligt Patel och Davidson (2011) är det 

troligast att hitta den senaste forskningen inom ett visst forskningsområde bland artiklar, 

rapporter och konferensskrifter. Vi började vår litteratursökning inom det valda 

forskningsområdet genom att söka fram uppdaterade och relevanta artiklar genom 

artikeldatabasen Business Source Premier. Där använde vi oss utav sökord som: 

pensionssparande, tjänstepension, tjänstemarknadsföring, finansiella tjänster, 

tjänstekvalitet, total tjänstekvalitet och konsumentbeteende. Det gav oss möjligheten att 

snabbt uppdatera oss kring det aktuella forskningsområdet samt se hur långt som dagens 

forskning kommit inom samma område. 

 

Enligt Patel och Davidson (2011)  ska forskaren inte enbart välja ut material som stödjer 

de idéer och tankar som han har. Forskaren bör sträva efter flera infallsvinklar för att 

undvika att skapa en missvisande bild av en händelse i studien. Detta är något som vi 

tagit i beaktning under studiens gång. Vi har med hjälp av artiklarna och övriga 

sekundära källor skapat en sammanlagd förståelse för forskningsområdet. Under 

litteratursökningen valde artiklar som berörde forskningsområdet för att sedan studera 

deras källor för att leta oss vidare bland intressanta och relevanta artiklar inom 

forskningsområdet. Detta stämmer väl in på Saunders m.fl. (2012) som i sin allmänna 

http://lnu.se/polopoly_fs/1.8451!bsp.html
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förklaring kring hur en litteraturundersökning bör undersökas, menar att relevanta 

artiklars källor bör studeras för vidare litteraturundersökning. Några av de viktigaste 

artiklarna genom studien har varit; Bitner (1992), Vargo och Lusch (2004), Gummesson 

(2001;2008), Parasuramanm.fl. (1991), Gough och Nurullah (2009). 

 

Enligt Patel och Davidson (2011) är böcker ett bra alternativ som sekundärdata eftersom 

de i regel alltid sammanställer och systematiserar redan existerande data inom ett visst 

forskningsområde. När vi gjort den grundläggande litteraturundersökningen inom 

forskningsområdet tjänstemarknadsföring så sökte vi även efter böcker som vi ansåg 

relevanta inom tjänstemarknadsföring, konsumentbeteende samt finansiella tjänster. De 

böcker som vi främst använt oss av är Grönroos (2008), Solomon m.fl. (2010), 

Oxenstierna (2013) samt Eriksson (2006). 

 

De teorier som den valda undersökningsmodellen bygger på utgörs till stor del av 

Grönroos (2008) modell om total tjänstekvalitet (se figur 3.2) samt Bitners (1995) teori 

om servicelandskapets påverkan på den totala kvaliteten. Grönroos (2008) ursprungliga 

modell tar upp två olika dimensioner samt image. De två olika dimensionerna utgörs av 

tjänstens funktionella kvalitet samt tjänstens tekniska kvalitet. Image fungerar som ett 

filter för den påverkan som de olika dimensionerna har på kundens upplevelse. 

Dimensionerna kompletteras sedan med en tredje dimension som handlar om Bitners 

(1995) dimension om platsens betydelse, även kallat servicelandskapet. 

 

2.5 Urval 
Christensen m.fl. (2010) och Bryman och Bell (2005) menar att det vore optimalt att 

genomföra en totalundersökning på hela målpopulationen, men påpekar samtidigt att det 

i många fall är en omöjlighet på grund av bristande resurser. Ett urval bör istället göras 

på den målpopulation som finns för studien. Urvalet definieras av Bryman och Bell 

(2005) som den del av en population som väljs ut för en studie. Den här studiens 

målpopulation utgörs av alla män och kvinnor mellan 25 – 65 års ålder som är bosatta i 

Kalmar län. Det innebär att en respondent endast kan vara en del av urvalet om denne 

uppfyller de kriterier som finns för målpopulationen, även kallat representativt urval. 

Anledningen till att urvalet begränsas till Kalmar län beror på att vi har begränsade 

resurser och därmed måste begränsa det geografiska området för att studien inte ska bli 

missvisande. Vi har även begränsat åldern till 25-65 år. Anledningen till den nedre 
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begränsningen på 25 års ålder är att de flesta skaffat sig någon typ av 

arbetslivserfarenhet och därmed också erhållit någon typ av pensionssparande.  Ett 

annat argument är att de fyra största kollektivavtalen i Sverige tvingar arbetsgivaren att 

börja betala ut tjänstepension senaste från det år som personen fyllt 25 år. Den övre 

gränsen på 65 år är baserad på den allmänna pensionsåldern i Sverige idag, samt att man 

från den dagen brukar börja ta ut sin pension och därför inte räknas in i begreppet 

pensionssparare. Nedan presenteras urvalet mer precist för fokusgruppintervjun och 

enkätundersökningen. 

 

2.5.1 Fokusgruppintervju 

Bryman och Bell (2005) menar att gruppstorleken i en fokusgruppintervju bör bestå av 

6-10 informanter. Vi har i denna fokusgruppintervju valt att ta med sju stycken 

informanter då vi ansåg att åldersvariationen på dessa täcker in de olika åldersgrupperna 

vi har i studien. Bryman och Bell (2005) skriver att valet av naturliga grupper, 

människor som känner varandra, kan användas av forskare när det är passande. Vi såg 

inget hinder för om informanterna kände varandra eller inte vilket gjorde att vi inte 

behövde ta hänsyn till detta. Ämnesvalet och frågorna under fokusgruppintervjun anser 

vi inte vara av det personliga slaget och därför har vi inte behövt ta detta i beaktning 

under valet av fokusgrupp. Det viktigaste för oss var förutom en viss åldersspridning 

och en blandning mellan män och kvinnor, att informanterna hade olika bakgrund och 

förkunskaper till ämnet. Vi kom fram till att vi ville ha informanter som representerade 

olika grupper och med olika sysselsättning. Detta styrks även av Bryman och Bell 

(2005) som menar att det vanligtvis krävs många olika slags deltagare med olika 

bakgrund för en lyckad fokusgruppintervju. Vi stötte inte på några problem vid urvalet 

av fokusgruppintervjun utan fick en bra spridning på kön, ålder och inkomst. Nedan 

presenteras informanterna som deltog i fokusgruppintervjun.  

 

Informant 1: 25, Kvinna, Student 

Informant 2: 25, Kvinna, Personlig tränare 

Informant 3:27, Man, Kundtjänstmedarbetare 

Informant 4: 33, Man, Försäkringsrådgivare 

Informant 5: 46, Kvinna, Personlig assistent 

Informant 6: 55, Man, Kyrkogårdschef 

Informant 7: 64, Man, Svetsare 
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2.5.2 Enkätundersökning 

Enligt Christensen m.fl. (2010) och Bryman och Bell (2005) finns det två typer av urval, 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval innebär att varje 

respondent välj ut slumpmässigt och därmed har lika stor chans att komma med i 

undersökningen. Icke-sannolikhetsurval bygger på att chansen för respondenten att 

komma med till urvalet inte kan förutses vilket betyder att alla inte har lika stor chans 

att delta i undersökningen. Bryman och Bell (2005) menar att ett icke-sannolikhetsurval 

kan vara ett bra alternativ på grund av att det inte inbegriper lika krävande förberedelser 

och resurser. Vi har valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval, vilket enligt 

Christensen m.fl. (2010) och Bryman och Bell (2005) klassas som ett icke-

sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurvalet bygger på att forskarna använder de 

respondenter som finns tillgängliga för dem. Just tillgängligheten blir då enligt 

Christensen m.fl. (2010) en väldigt viktig del eftersom den bestämmer vilka som ska 

ingå i bekvämlighetsurvalet. I vårt fall innebar det att vi slumpmässigt tillfrågade 

tillgängliga personer på Kvarnholmen i centrala Kalmar om de önskade ställa upp på 

undersökningen. Vi befann oss inte utanför något finansiellt institut eftersom vi inte 

ville att respondenterna skulle vara påverkade av den upplevelse som de haft när de kom 

ut ifrån sitt finansiella institut. Om respondenten svarat på enkäten på väg ut från det 

finansiella institutet kan personens sinnesstämning ha haft en påverkan på svaren, vilket 

vi i största mån ville undvika. Vi ville inte heller att de respondenter som svarade på 

enkäterna skulle få uppfattningen att vi representerade det finansiella institutet i fråga. 

Bryman och Bell (2005) menar att bekvämlighetsurval är mycket vanligt 

förekommande inom ämnesområden som ekonomi och management, något som 

motiverar valet av bekvämlighetsurval. Totalt svarade 110 respondenter på enkäten av 

de totalt 124 tillfrågade personerna. Det innebär att vi hade en svarsfrekvens på 88,7 %. 

Vi anser att anledningen till den höga svarsfrekvensen var att vi inte aktivt tog kontakt 

med människor som var upptagna eller såg stressade ut. Av de totalt 110 respondenterna 

som svarade var 59 män och 47 kvinnor. Dock så var fyra av dessa enkäter besvarade av 

personer som inte innefattades i urvalsramen, vilket gjorde att dessa sorterades bort och 

inte räknades med. Det beror på att respondenterna var yngre än 25 år alternativt äldre 

än 65 år. Vi utgick därför ifrån 106 enkäter i den kvantitativa undersökningen. 
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2.6 Datainsamling 

Dahmström (2011) menar att införskaffandet av information kan ske under olika 

förutsättningar. Insamlingen av helt ny data som aldrig tidigare använts benämns som 

primärdata medens tidigare insamlad data som använts vid något annat tillfälle benämns 

som sekundärdata. Patel och Davidson (2011) menar att det är bra att ta tillvara på 

sekundärdata inom det givna forskningsområdet, samtidigt som primärdata kan 

anpassas så att den är aktuell för den frågeställning som valts. Valet av insamlingsteknik 

för primärdata bör baseras på vad som anses ge bäst svar på den angivna 

forskningsfrågan, i förhållande till de medel som står till forskarnas förfogande. Vi 

valde att samla in primärdata genom en intervju, fokusgruppintervju samt en 

enkätundersökning. 

 

2.6.1 Intervju med Plain Capitals ledning 

2.6.1.1 Genomförande 

Christensen m.fl. (2010) menar att en intervju ofta är en användbar metod för 

datainsamling eftersom intervjun mer eller mindre fungerar som ett strukturerat samtal. 

För att få information om hur Plain Capital jobbar genomfördes en intervju med ägarna 

Magnus Carlsholm VD och Thomas Dahlin vice VD på Plain Capital. Intervjun 

genomfördes onsdagen den 19 mars 2014 kl. 14.00 – 14.40 i ett mötesrum hos Plain 

Capital beläget i centrala Kalmar. Av praktiska skäl var endast en av författarna 

närvarande vid själva intervjun. Christensen m.fl. (2010) menar att en intervju av detta 

slaget kallas för personlig intervju, det innebär att intervjuaren träffar respondenten och 

styr samtalet inom ramen för undersökningsområdet.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det huvudsakligen tre olika former av personlig 

intervju; strukturerad intervju, semi - strukturerad intervju samt ostrukturerad intervju. 

Skillnaden mellan dessa olika intervjuformer handlar om i vilken grad intervjuaren ska 

styra samtalet. En strukturerad intervju innebär att intervjuaren har konkreta frågor som 

respondenten får svara på, medens en ostrukturerad intervju handlar om att intervjuaren 

inte har några konkreta frågor utan utgår från vissa lämpliga teman. En semi – 

strukturerad intervju är dock en blandning av både strukturerad intervju och 

ostrukturerad intervju. I intervjun med Plain Capital använde vi oss av en semi – 

strukturerad intervju, det vill säga att vi hade sex övergripande frågor till 

företagsledningen tillsammans med några klargörande frågor ifall det skulle behövas. 
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Dokumentationen av intervjun skedde i form av anteckningar under själva intervjun. 

Christensen m.fl. (2010) menar att det oftast kan vara en fördel att spela in intervjun 

eftersom det minskar risken att man som intervjuare missar några viktiga detaljer. 

Inspelningen medför dock också vissa nackdelar som gör att respondenten påverkas 

negativt, tekniken för inspelningen kan strula och det tar tid att renskriva. För att få en 

mer avslappnad stämning i intervjun valde vi bort inspelning och intervjuaren förde 

istället anteckningar.  

 

Christensen m.fl. (2010) menar att den största fördelen med en personlig intervju är att 

intervjuaren kan få svar på relativt komplexa problem. Det beror på att intervjuaren i en 

personlig intervju kommer nära informanten samt att intervjuaren har möjlighet att 

ställa frågor om något är oklart. Eftersom vi har en bra kontakt med företaget sedan 

tidigare var det relativt lätt att få till ett möte med dem. Christensen m.fl. (2010) menar 

att det är viktigt innan intervjun att ha tillräckligt mycket bakgrundsfakta om 

undersökningsområde och fallföretaget för att intervjun ska bli lyckad. Eftersom bägge 

författare jobbar i finansbranschen på ett eller annat sätt kände vi att vi hade bra koll på 

undersökningsområdet. Våra förkunskaper förstärktes även av att vi innan intervjun 

hade gjort en omfattande bakgrundsöversikt för studiens undersökningsområde, vilket 

gav oss viktiga insikter innan intervjutillfället. 

 

2.6.2 Fokusgruppintervju 

Enligt Dahmström (2011) ligger den största styrkan gällande primärdata i att forskaren 

som samlar in datauppgifterna har möjlighet att anpassa definitioner och avgränsningar 

till den aktuella forskningsfrågan. Bryman och Bell (2005) menar att 

fokusgruppintervjun är en form av gruppintervju där flera informanter finns närvarande. 

Denna intervjutyp möjliggör en gruppdynamik och ett samspel och diskussion mellan 

informanterna vilket ger en extra dimension för intervjuaren.  Diskussionerna tvingar 

fram motiveringar vilket leder till att intervjuaren kan få svar på varför informanten 

tycker att något är viktigt. Fokusgruppen ger oss en verklig bild och ökad förståelse 

kring hur informanterna uppfattar pensionssparandet samt vilka samt vilka 

tjänstekvalitetsfaktorer som kan kopplas samman med pensionssparandet.  

 

2.6.2.1 Intervjuguide 

Genom att ta fram en intervjuguide har vi förenklat fokusgruppens genomförande, se 

Bilaga B. Bryman och Bell (2005) menar att en intervjuguide fungerar som ett bra 
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hjälpmedel för intervjuaren eftersom att den kan anpassas efter hur strukturerad 

intervjuaren vill vara. Det är viktigt att man vid utformandet av en intervjuguide 

använder sig av ett enkelt språk samt bygger intervjuguiden på ett enkelt sätt så att man 

enkelt kan ändra om ordningsföljden. Vi vill i största möjliga mån undvika att leda in 

våra informanter på våra förutbestämda uppfattningar som vi tillgodoräknat oss genom 

den förkunskap vi fått i den teoretiska referensramen. Enligt Bryman och Bell (2005) 

ska intervjuarna akta sig för att göra frågorna i intervjuguiden alltför specifika. Alltför 

specifika frågor kan leda till att alternativa idéer eller synsätt hindras, vilket är negativt 

för fokusgruppens syfte. Patel och Davidson (2011) menar att semistrukturerade eller 

ostrukturerade frågeställningar används när intervjuarna använder sig av öppna frågor. 

Vi valde övergripande teman, vilket underlättat för en bred och öppen diskussion.  Det 

innebär därmed att dessa teman lämnar vi en viss frihet åt informanterna att själva 

komma med egna historier, erfarenheter och resonemang kring sitt pensionssparande. 

 

Intervjuguiden består i huvudsak av tre olika teman. Intervjuguidens tre teman 

representerar de tre dimensionerna som vi tog genom den initiala teorigenomgången.  

De två första dimensionerna är hämtade ifrån Grönroos (2008) klassiska modell kring 

total tjänstekvalitet och redogör för den tekniska kvaliteten (Vad) samt den funktionella 

kvaliteten (Hur). Den tredje dimensionen är hämtad från Bitner (1992) och redogör för 

servicelandskapets kvalitet (Var). Till varje tema har vi valt att skriva till ett syfte som 

förklarar vad vi ämnar få ut av respektive tema. Vi har även utformat mer specifika och 

klargörande frågor till varje tema. De klargörande frågorna användes endast vid de 

tillfällen då moderatorerna ansåg det nödvändigt för att kunna hålla diskussionen 

flytande samt leda in informanterna på rätt väg. 

 

2.6.2.2 Genomförande 

Enligt Bryman och Bell (2005) är valet av plats inför en intervju viktigt eftersom det 

kan påverka hur informanterna trivs och därmed även hur de svarar. Det var viktigt för 

oss att genomföra fokusgruppen i en neutral miljö som inte påverkar informanternas 

svar. Vi valde därför att genomföra fokusgruppintervjun i ett konferensrum i 

Linnéuniversitetets lokaler i Kalmar. Informanterna bjöds in personligen för att 

verkligen säkerställa att informanterna kunde delta under det valda datumet. Genom att 

personligen fråga informanterna möjliggjorde vi ett hundraprocentigt deltagande under 

fokusgruppintervjun. Det var av stor vikt att var och en av de tillfrågade Informanterna 
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verkligen dök upp under fokusgruppintervjun och därför stötte vi på vissa problem vid 

bestämmandet av datum. Slutgiltigt datum för fokusgruppintervjun sattes tillslut till den 

6 april 2014. Fokusgruppintervjun började kl. 18.00  och avslutades kl. 19.15 och höll 

därmed på i 1 h och 15 minuter. Vi valde att spela in hela fokusgruppintervjun för att 

sedan kunna transkribera den. Informanterna blev vid intervjutillfället tillfrågade om de 

kände sig bekväma med att vi spelade in samtalet och samtliga svarade ja. De 

inspelningsverktyg vi använde oss utav var två smartphones. Dessa placerades ut på två 

olika platser nära informanterna för att få med allt som sades under intervjun.  

 

2.6.2.3 Transkribering 

Efter fokusgruppens genomförande valde vi att transkribera hela intervjun. Detta gjorde 

vi för att lättare kunna tolka och koda det insamlade materialet i kodningsprocessen. 

Enligt Bryman och Bell (2005) fungerar en fokusgruppintervju som effektivast när man 

först spelar in och sedan transkriberar allt som sades under intervjun. Några av de 

främsta anledningarna till detta är att det kan vara svårt att som intervjuare hinna skriva 

ned allt som sägs under fokusgruppens gång, det är därför en fördel att hinna gå tillbaka 

och lyssna igenom allting igen. En annan anledning är att det kan vara intressant att få 

reda på vem som säger vad eller hur många som håller med om något. Det går även att 

studera hur en åsikt kan skapas kollektivt i grupp. Transkribering innebar i det här fallet 

att vi lyssnade igenom det inspelade materialet och samtidigt skrev ned allt som sades 

under fokusgruppintervjun, samt vem som sade vad. Alla deltagare i fokusgruppen 

benämndes i transkriberingen med förnamnet, det gjord det lättare att hålla isär vem 

som säger vad. 

 

2.6.3 Enkätundersökning 

2.6.3.1 Frågeformulär 

En enkätundersökning kännetecknas enligt Patel och Davidson (2011) som en 

undersökning med väldigt hög standardiseringsgrad och struktureringsgrad. 

Enkätundersökningen är i regel alltid helt strukturerad eftersom forskaren använder sig 

av fasta svarsalternativ. Den ska även vara standardiserad eftersom undersökningen ska 

leda till en kvantitativ analys. Enligt Bryman och Bell (2005) ska författaren tänka på att 

göra enkäten så tunn som möjligt för att inte avskräcka respondenterna ifrån att delta. 

Det är något som vi tagit hänsyn till genom att se till att inte ha med onödigt många 

frågor. Bryman och Bell (2005) påtalar också att det är viktigt att frågeformulärets 

layout är viktigt för öka svarsfrekvensen. Det kan handlar om val av typsnitt, textstorlek 
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eller radavstånd. Vi har valt att inte göra frågeformuläret med för liten textstorlek eller 

radavstånd då vi vill att enkäten ska vara lättläst och att respondenten inte ska missa 

några svar. Dahmström (2011) menar att det är viktigt att använda sig av ett enkelt, 

korrekt och lättförståeligt språk vid utformandet av enkäter. Enligt Patel och Davidson 

(2011) ska författaren vid formuleringen av frågeställningarna undvika att använda sig 

av svåra och främmande ord, fackuttryck, värdeladdade ord, oklara ord och otydliga 

frekvensord. Enligt Bryman och Bell (2005) är det bra att genomföra en pilotstudie av 

enkäten för att säkerställa dess kvalitet. Vi kvalitetssäkrade enkäten genom en att låta tre 

testpersoner svara på enkäten för att se hur de uppfattade frågorna. Efter det att 

testpersonerna svarat ändrade vi om eventuella fel i enkäten. Syftet med att vi använde 

oss av testpersoner var att minimera de fel som kan tänkas uppstå vid formandet av 

enkäten. 

 

Frågeformuläret består sammanlagt av 17 frågor. Frågorna är konstruerade för att mäta 

de indikatorer som vi använt på varje begrepp. Vi har i början av frågeformuläret 

formulerat en beskrivning av studien för att introducera respondenten till 

forskningsområdet. Introduktionen formulerades som följande; ”Denna enkät handlar 

om dina erfarenheter och åsikter kring ämnet pensionssparande. Med begreppet 

pensionssparande syftar vi på alla typer av pensionssparande som du själv har kontroll 

över. Begreppet innefattar därmed den allmänna pensionen (PPM sparandet), 

tjänstepensionen (pension från arbetsgivaren) samt ditt privata sparande till pensionen. 

Enkäten besvaras helt anonymt”. Patel och Davidson (2011) menar att det är vanligt att 

inleda med de neutrala frågorna bestående av bakgrundsvariabler. Vi har i denna studie 

använt oss av tre olika bakgrundsvariabler i form av kön, ålder och inkomst. 

Nominalskala innebär enligt Christensen m.fl. (2010) att mätvärdena delas in i klasser 

eller egenskaper. Fråga ett som behandlar kön är därför en sluten fråga med två 

svarsalternativ. Fråga två och tre är öppna frågor som där respondenterna själva får fylla 

i sin ålder respektive årsinkomst, vilket gör dem till kvotvariabler. En kvotvariabel är 

enligt Christensen m.fl. (2010) en variabel som kan mätas via kvotskala, vilket 

kännetecknas av en nollpunkt där mätvärdena består av siffror. 

 

Enligt Christensen m.fl. (2010) kan en intervallskala användas när forskaren vill 

jämföra medelvärden och standardavvikelser som spridningsmått mellan olika 

påståenden. Det viktigaste är att avståndet mellan de olika svarsalternativen är lika 
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stora. Ett vanligt exempel är att forskaren använder sig av påståenden där 

respondenterna på en utvald skala får bestämma hur mycket man instämmer i 

påståendet. Vi har under fråga 5-14 använt oss av påståenden som respondenterna får ta 

ställning till i en intervallskala. Skalan sträcker sig från ett till sju med samma avstånd 

för att göra det möjligt att ta ut medelvärden. Om respondenterna fullt ut håller med om 

påståendet väljer de siffra nummer sju på den sjugradiga skalan som står för ”stämmer 

helt”. Om respondenterna inte alls håller med om påståendet väljer de siffra nummer ett 

på den sjugradiga skalan som står för ”Stämmer inte alls”. Fråga 15 är av typen 

kvotskala vilket enligt Christensen m.fl. (2010) räknas som en intervallskala med en 

naturlig nollpunkt. Fråga 16-17 behandlar frekvensen, vilket enligt Christensen m.fl. 

(2010) gör att en nominal skala bör användas. 

 

2.6.3.2 Genomförande 

Enligt Christensen m.fl. (2010) kan insamlingen av data genom enkätundersökningen 

ske genom flera olika tillvägagångssätt. De olika tillvägagångssätten är postenkät, 

webbenkät och besöksenkät. Vi har valt att använda oss av en besöksenkät, vilket 

innebär att vi personligen kommer att dela ut enkäterna och därmed få in svaren direkt. 

Ett stort problem med post - och webbaserade enkäter är enligt Bryman och Bell (2005) 

att bortfallet blir väldigt stort. Christensen m.fl. (2010) menar att en besöksenkät i regel 

ett mindre bortfall och därmed en högre svarsfrekvens. Andra fördelar med 

besöksenkäter är att de är smidiga att genomföra, ger små eller obetydliga 

intervjuareffekter samt ger intervjuaren möjligheten att reda ut eventuella frågetecken 

för respondenten. Vi genomförde enkätundersökningen på Kvarnholmen i centrala 

Kalmar den 30 april 2014 kl. 13.00 – 18.00 samt den 2 maj 2014 kl. 13.00 -18.00 Totalt 

samlades 110 enkäter in under dessa två tillfällen. 

 

2.7 Operationalisering 
2.7.1 Fokusgruppintervju 

Bryman och Bell (2005) menar att begreppen utgör en grundsten inom den 

företagsekonomiska forskningen. Ett begrepp representerar en etikett som forskaren 

sätter på den sociala verkligheten. Vi valde att söka efter våra begrepp genom en 

fokusgruppintervju. Anledningen till genomförandet av fokusgruppintervjun var att vi 

ville identifiera de begrepp inom finansiella tjänster som var karakteristiska för 

pensionssparandet i Sverige. Vi valde att dela upp vår intervjuguide i tre olika teman 
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baserade på den teoretiska referensramen som vi byggt upp innan fokusgruppens 

genomförande 

 

Det första temat valde vi att kalla för ”Egna upplevelser av platsen för 

pensionssparandet”. Syftet med temat var att få en ökad förståelse för vad informanterna 

upplevde att platsens servicelandskap bestod av. Vi har därigenom fått en ökad 

förståelse kring vilka delar som informanterna inkluderar i platsen för 

pensionssparandet. Temat är därmed starkt kopplat till Bitners (1992) ”Var” dimension 

om platsens påverkan på total kvalitet. Det andra temat valde vi att kalla för ”Egna 

upplevelser kring resultatet av pensionssparandet”. Syftet med temat var att få en ökad 

förståelse för vilka delar som informanterna ansåg ingick i pensionssparandets tekniska 

kvalitet. Vi har därigenom fått en ökad förståelse kring vilka delar som informanterna 

inkluderar i den tekniska kvaliteten. Temat är starkt kopplat till Grönroos (2008) ”Vad” 

dimension om resultatets påverkan på den totala tjänstekvaliteten. Det tredje temat valde 

vi att kalla för ”Den ultimata pensionsförvaltaren.” Syftet med temat var att få en ökad 

förståelse för vilka processer som informanterna angås ingick i pensionsspararens 

funktionella kvalitet. Vi har därigenom fått en ökad förståelse för vilka processer som 

inkluderas i tjänstens funktionella dimension. Temat är starkt kopplat till Grönroos 

(2008) ”Hur” dimension om processernas påverkan på den totala kvaliteten. Dessa 

teman går därmed att koppla till undersökningsmodellen (se figur 3.3). Nedanstående 

tabell visar de tre teman som använts samt syftet med varje tema och de begrepp som 

identifierades i kodningsprocessen. 
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Tema Syfte Begrepp 

 
Tema 1 
”Egna upplevelser kring platsen 

av pensionssparandet” 

 
Få en förståelse för vilka faktorer 

som uppmärksammas av kunder 

gällande servicelandskapet 

 
Fysisk miljö 
Internetmiljö 
Telefonmiljö 

 
Tema 2 
”Egna upplevelser kring 

resultatet av 

pensionssparandet” 
 

 
Få en förståelse för vad 

konsumenter ser som resultat 

gällande pensionssparande  
 

 
Finansiell avkastning 
Pensionsrådgivning 

 
Tema 3 
”Den ultimata 

pensionsförvaltaren” 

 
Få en förståelse för vilka faktorer 

som skapar mervärde för 

pensionssparare samt vilka faktorer 

som de anser att deras nuvarande 

finansiella institut kunde bli bättre 

på   
 

 
Rådgivarens karaktär 
Individualiseringsgrad 
Återkopplingsgrad 

 

Genom en analys av data i form av kodningsprocessen, som ni kan läsa om i 2.8.1 

Kodningsprocess för kvalitativ metod, kom vi fram till ovanstående åtta begrepp i form 

av tjänstekvalitetsfaktorer som tillsammans utgör den totala tjänstekvaliteten. Dessa 

tjänstekvalitetsfaktorer är unika för just pensionssparandet. Tjänstekvalitetsfaktorerna 

delades upp i tre olika grupper beroende på vilken typ av tjänstekvalitet som de 

representerade. De tjänstekvalitetsfaktorer som hörde samman med servicelandskapet 

var fysisk miljö, internetmiljö och telefonmiljö. De tjänstekvalitetsfaktorer som hörde 

samman med den funktionella kvaliteten var den finansiella avkastningen och 

pensionsrådgivningen. De tjänstekvalitetsfaktorer som hörde samman med den 

funktionella kvaliteten var rådgivarens karaktär, individualiseringsgraden och 

återkopplingsgraden. 

 

2.7.2 Enkätundersökning 

Holme och Solvang (2011) konstaterar att begreppen måste operationaliseras så att 

forskaren i den kvantitativa studien får ut den informationen som efterfrågas av de 

identifierade begreppen. Bryman och Bell (2005) menar att ett begrepp måste kunna 

mätas för att forskaren ska kunna använda begreppet i en kvantitativ undersökning. I 
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rapporten har vi satt olika indikatorer till varje begrepp för att kunna göra begreppen 

mätbara. Detta styrks i Bryman och Bell (2005) som menar att forskaren bör använda 

sig av en eller flera indikatorer för att mäta ett begrepp. De indikatorer som vi använt 

oss har sitt ursprung i fokusgruppintervjun, som i sin tur kommer ifrån den teoretiska 

referensramen. Bryman och Bell (2005) menar att indikatorerna kan mätas genom 

strukturerade frågor i t.ex. en enkätundersökning eller ett strukturerat intervjuschema. 

Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning med strukturerade frågor för att 

mäta de utvalda indikatorerna. 

 

Nedan visas den operationalisering som gjorts från de valda begreppen till färdiga 

frågor. Den första hypotesen (H1a, b, c) testar sambandet mellan 

tjänstekvalitetsbegreppet fysisk miljö och variablerna kön, ålder och inkomst. Den 

andra hypotesen (H2a, b, c) testar sambandet mellan tjänstekvalitetsbegreppet 

internetmiljö och variablerna kön, ålder och inkomst. Den tredje hypotesen (H3a, b, c) 

testar sambandet mellan tjänstekvalitetsbegreppet telefonmiljö och variablerna kön, 

ålder och inkomst. Den fjärde hypotesen (H4a, b, c) testar sambandet mellan 

tjänstekvalitetsbegreppet finansiell avkastning och variablerna kön, ålder och inkomst. 

Den femte hypotesen (H5a, b, c) testar sambandet mellan tjänstekvalitetsbegreppet 

pensionsrådgivning och variablerna kön, ålder och inkomst. Den sjätte hypotesen (H6a, 

b, c) testar sambandet mellan tjänstekvalitetsbegreppet rådgivarens karaktär och 

variablerna kön, ålder och inkomst. Den sjunde hypotesen (H7a, b, c) testar sambandet 

mellan tjänstekvalitetsbegreppet individualiseringsgrad och variablerna kön, ålder och 

inkomst. Den åttonde hypotesen (H8a, b, c) testar sambandet mellan 

tjänstekvalitetsbegreppet återkopplingsgrad och variablerna kön, ålder och inkomst. 
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Hypoteser 

 

Begrepp 

 

Indikatorer 

 

Frågor 

 

H1a, b, c 

 

Fysisk miljö 

 

 

Avstånd till platsen, 

Öppettider, Platsens 

utvändiga utseende, 

Platsens invändiga 

utseende 

 

5, 6, 7, 8 

 

H2a, b, c 

 

Internetmiljö  

 

 

Hemsidan 

 

 

9 

 

H3a, b, c 

 

Telefonmiljö  

 

Telefonsupport  

 

10 

 

H4a, b, c 

 

Finansiell avkastning  

 

Engagemanget kring 

avkastningen 

 

 

11, 16 

 

H5a, b, c 

 

Pensionsrådgivning 

 

Att få råd kring 

pensionssparande 

 

12 

 

H6a, b, c 

 

Rådgivarens karaktär 

 

Rådgivarens 

egenskaper  

 

13 

 

 

H7a, b, c 

 

Individualiseringsgrad  

 

Valmöjligheter 

 

 

14 

 

H8a, b, c 

 

Återkopplingsgrad  

 

Kontaktfrekvens 

 

 

17 

 

 

2.8 Analysmetod 
2.8.1 Kodningsprocess kvalitativ metod 

Enligt Bryman och Bell (2005) utgör kodning en viktig process i grundad teori och kan 

användas av forskare som vill hitta nya teorier. Kodning innebär att forskarna bryter ned 

det insamlade data och sätter etiketter på de delar som är av teoretisk vikt. Som tidigare 

nämnts genomfördes en fokusgruppintervju som spelades in och därefter 

transkriberades. Efter transkriberingen valde vi att koda den data vi fått fram i 

fokusgruppintervjun genom en kodningsprocess. Vi började först med att skriva ut 
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nyckelorden i högermarginalen på den utskrivna transkriberingen, sedan gjorde vi om 

samma sak igen för att få med de nyckelord eller nyckelmeningar som vi ansåg betydde 

något. Vi sorterade sedan in nyckelorden från svaren i de teman där vi ansåg att de 

hörde hemma. Efter det skapade vi begrepp utifrån nyckelorden i varje tema. 

Kodningsprocessen i vilken vi analyserat data gav oss åtta stycken begrepp som 

tillsammans utgjorde de tjänstekvalitetsfaktorer som är utmärkande för tjänsten 

pensionssparande.  

 

2.8.2 Kodningsprocess kvantitativ metod 

Vi har valt att manuellt samla in enkäter genom det som Christensen m.fl. (2010) kallar 

för besöksenkäter, vilket betyder att vi även har behövt överföra insamlad data manuellt 

till ett Excel dokument. Anledningen till det är att data måste vara sammanställd och 

kategoriserad innan den kan testas i SPSS. I samband med att vi förde in insamlad data i 

Excel var vi tvungna att koda vissa av frågorna så att alla svar i enkäten, oavsett frågor, 

kunde skrivas in som en siffra i Excel.  Frågorna 1-3 i enkäten var av typen -

nominalskala och mäts inte genom siffror, vi var därför tvungna att namnge varje 

svarsalternativ med en siffra under kodningen. Vi förde sedan in siffrorna i Excel så att 

de senare skulle kunna mätas. Frågorna 4 - 14 i enkäten var av typen intervallskala och 

hade därför redan siffror, vilket gjorde det lätt att föra över dessa svar till Excel. Fråga 

15 var av typen kvotskala, vilket gjorde det möjligt att se spridningen samt beräkna 

medelvärdet innan vi delade in frågan i intervaller. Vi har vid analysen av kvantitativ 

data använt oss av datorprogrammet IBM SPSS. Bryman och Bell (2005) och 

Christensen m.fl. (2010) menar att SPSS är ett av de vanligaste datorprogrammen som 

forskaren brukar använda sig av vid analys av insamlad kvantitativ data. Med hjälp av 

programmet så kan forskaren t.ex. få fram standardavvikelser eller medelvärden av 

insamlad data.  

 

2.8.3 Säkerhetsnivå 

Christensen m.fl. (2010) menar att säkerhetsnivån i statistiska tester kan variera 

eftersom det är upp till varje forskare att själv välja den säkerhetsnivå som anses 

lämplig i det enskilda fallet. Dock så brukar de flesta forskarna lägga sig på en 

säkerhetsnivå på mellan 90-95 %. Det innebär att om en statistisk undersökning på 95 % 

säkerhetsnivå ska visa samma resultat minst 95 gånger av 100, alltså finns det 95 % 

chans att resultatet blir detsamma i nästa test som genomförs. Den högsta 

säkerhetsnivån som vi accepterar hypoteserna som understiger 1 % signifikansnivå. Vi 
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kommer även att acceptera alla hypoteser som understiger 5 % signifikansnivå. De 

hypoteser som överstiger 5 % signifikansnivå kommer att förkastas. Dahmström (2011) 

skriver om att ju närmare noll en signifikans ligger desto säkrare samband kan 

konstateras. 

 

2.8.4 Dataanalys 

Christensen m.fl. (2010) menar att det finns olika typer av dataanalyser, där ett praktiskt 

sätt är att dela in analyserna utifrån det antalet variabler som ska analyseras. Om en 

variabel undersöks åt gången, är det univariat analys som genomförs, om två variabler 

undersöks så genomför man en bivariat analys och om tre eller flera variabler undersöks 

samtidigt så genomförs en multivariat analys. Bryman och Bell (2005) beskriver den 

multivariata analysen som komplicerad, eftersom flera variabler undersöks. I vårt fall 

har vi aldrig undersökt mer än två variabler samtidigt, vilket gör att vi inte behövt 

använda oss av den multivariata analysen. 

 

Bryman och Bell (2005) menar att univariat analys används framförallt till att identifiera 

vad som är utmärkande undersökningsgruppen. Christensen m.fl. (2010) menar att 

genom univariat analys får man fram de olika typvärden för observationerna. I vår 

studie har vi döp denna typ av analys till deskriptiv data som syftar till att beskriva hur 

undersökningsgruppen ser ut. I univariat analysen har vi med könsfördelningen, 

åldersfördelningen, inkomstfördelningen, aktivitet i pensionssparande samt hur 

undersökningsgruppen värdesätter tjänstekvalitetsfaktorer för pensionssparande. För att 

datamaterialet ska vara lättare att förstå har vi illustrerat det med hjälp av diagram.  

 

Bryman och Bell (2005) menar att bivariat analys handlar om en analys av två olika 

variabler där syftet är att fastställa hur de två är relaterade till varandra. Genom en sådan 

analys försöker man söka efter bevis för att variation i en variabel kan förklara 

variationen i den andra variabeln.  Christensen m.fl. (2010) menar att det finns en rad 

olika metoder för att genomföra bivariat analys. Det vanligaste sättet är att genomföra 

detta är med hjälp av en korstabell som visar om det finns något samband mellan de 

olika variablerna. För att sedan analysera vad det är för typ av samband måste man 

genomföra en medelvärdesanalys. Det går också att analysera sambandet mellan olika 

variabler genom en regressionsanalys där det går att både utläsa signifikansen för 

sambandet och typen av sambandet. I vår undersökning har vi använt oss av korstabeller 
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när vi testat sambandet mellan kön och de identifierade tjänstekvalitetsfaktorerna inom 

tjänsten pensionssparande. För att testa detta samband använde vi ANOVA -test som 

kompletterades med en medelvärdesanalys. För att testa sambandet mellan inkomst och 

de identifierade tjänstekvalitetsfaktorerna samt sambandet mellan ålder och de 

identifierade tjänstekvalitetsfaktorerna använde vi oss av en regressionsanalys.    

 

2.9 Kunskapsöverföring 

Vi har efter studiens genomförande delat med oss av våra upptäckter till fallföretaget 

Plain Capital. Anledningen till det var att det fanns ett behov från företagets sida att få 

en utökad förståelse för hur potentiella kunder upplever tjänstekvalitet kring tjänsten 

pensionssparande. Genom att dela med oss av våra kunskaper från denna studie kan 

Plain Capital få viktiga insikter som kommer hjälpa dem i deras dagliga verksamhet. 

 

Vi har även presenterat studien under en 10 minuter lång presentation inför studenter 

samt examinator. Även där har vi gått igenom den forskning som gjorts samt en 

redogörelse kring studiens resultat. 

 

2.10 Reliabilitet och validitet 

Christensen m.fl.  (2010) menar att reliabilitet och validitet är beroende av varandra för 

att de ska kunna uppnås. För att för att reliabiliteten ska uppfattas som god så måste 

även validiteten vara det. Forskaren bör under studiens gång vara uppmärksam på 

eventuella felkällor som kan tänkas ha en påverkan på reliabiliteten och validiteten. Det 

är även viktigt att forskaren vid rapportens sammanställande redovisar de felkällor som 

identifierats. Bryman och Bell (2005) konstaterar att även om de olika termerna upplevs 

vara synonyma så innefattar de väldigt olikartade innebörder. 

 

2.10.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell (2005) om hur väl den utvalda 

undersökningsmetoden kan stå emot oväntade eller slumpmässiga fel. Enligt 

Christensen m.fl.  (2010) syftar begreppet reliabilitet till en perfekt undersökning som 

inte innehåller några slumpmässiga fel. Vid användningen av samma mätinstrument ska 

man vid en helt reliabel undersökning uppnå samma resultat vid upprepade 

mättillfällen. Om detta inte sker kan inte undersökningen anses vara helt reliabel. Det 
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finns även skillnader på den kvalitativa reliabiliteten i jämförelse med den kvantitativa 

reliabiliteten, skillnaderna redogörs för nedan. 

 

2.10.1.1 Kvalitativ reliabilitet 

Christensen m.fl.  (2010) menar att det i praktiken blir helt omöjligt att uppnå full 

reliabilitet inom den kvalitativa undersökningsmetoden. Det beror på att den till stor del 

är kopplad till forskaren som person, eftersom mätinstrumentet utgörs av den kvalitativa 

forskaren. Det går heller inte att backa tillbaka tiden, vilket gör att undersökningen inte 

helt kan återskapas. Bryman och Bell (2005) håller med om problematiken kring 

reliabiliteten men menar ändå att det finns både extern och intern reliabilitet inom den 

kvalitativa forskningen. Den externa reliabiliteten handlar om den sociala miljön som 

undersökningen utspelar sig i. Vi har beskrivit den miljön som fokusgruppintervjun 

genomförts i, vilket gör det lättare för någon annan att återskapa den. Den interna 

reliabiliteten, även kallad interbedömarreliabilitet, är något som Bryman och Bell 

(2005) definierar som samspelet mellan forskarna i ett forskarlag. När forskarnas 

tolkningar eller subjektiva bedömningar skiljer sig åt försämras 

interbedömarreliabiliteten. Genom ständig interaktion samt god planering har vi försökt 

att tolka verkligheten på samma sätt, även om vi är medvetna om att det är svårt. 

Bryman och Bell (2005) tar även upp alternativa metoder som tagits fram för att mäta 

kvalitativ reliabilitet, där begreppet pålitlighet är en av dem. Det görs genom att andra 

kollegor inom studiens forskningsområde kan granska studien för att sedan uttala sig 

om studiens pålitlighet, det förutsätter dock att redogörelsen kring forskningsprocessen 

är fullständig. Vi anser att vi genom fullständiga redogörelser kring 

forskningsprocesserna skapat förutsättningar för andra att granska den kvalitativa 

undersökningsmetodens reliabilitet.  

 

2.10.1.2 Kvantitativ reliabilitet 

Bryman och Bell (2005) konstaterar att den kvantitativa reliabiliteten handlar om den 

pålitlighet, följdriktighet och överensstämmelse som måtten och mätningarna utgör. Det 

handlar med andra ord om att försäkra sig om att måttet eller måtten som används på ett 

begrepp verkligen är det rätta samt att mätningen gått till på rätt sätt. Vi har varit 

medvetna om problematiken kring reliabiliteten och har därför tänkt på detta i 

operationaliseringen. En stor vikt har lagts vid att indikatorerna på ett förståeligt och 

rättvist sätt ska mäta begreppet i fråga. Vi har i studien använt oss av frågor för att mäta 

de indikatorer som utgör begreppen. Genom att låta testpersoner testa enkäten kunde vi 
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få bort eventuella tveksamheter och syftningsfel som måtten utgjorde, vi fick då bra 

respons på om de mått som tagits fram verkligen mäter det begrepp som de ämnade 

mäta. Vi anser därmed att användandet av testpersoner var viktigt eftersom det stärker 

reliabiliteten. Bryman och Bell (2005) menar att forskaren genom standardisering kan 

mäta måtten vid flera olika tillfällen för att se att medelvärdet inte förändras kraftigt. 

Forskaren kan då jämföra medelvärdena för att se om måttet är instabilt eller stabilt. 

Eftersom vi i denna studie hade begränsade resurser i form av tid och pengar har vi inte 

haft möjlighet att göra om undersökningen för att jämföra måttens stabilitet, även om vi 

är medvetna om att det hade ökat reliabiliteten. 

 

2.10.2 Validitet 

Bryman och Bell (2005) menar att validiteten kan förklaras genom att se efter om de 

mätinstrument som undersökaren har arbetat fram verkligen mäter det begrepp som 

undersöks. Christensen m.fl. (2010) påpekar att för att uppnå full validitet ska 

undersökningen, oavsett mätmetod, kunna komma fram till samma resultat. Om 

resultatet av den kvantitativa studien stämmer helt överens med resultatet hos 

målpopulation som undersöks, kan man säga att undersökningen är fullständigt valid. 

Det innebär även att resultatet ska vara helt oberoende av vilken mätmetod som 

forskaren använt sig av. Validiteten kan enligt Bryman och Bell (2005) delas in i intern 

och extern validitet. Den kan också skilja sig åt beroende på om det är en kvalitativ eller 

kvantitativ studie. 

 

2.10.2.1 Kvalitativ validitet 

Patel och Davidson (2011) påpekar att validiteten i en kvalitativ studie är beroende av 

den interna logiken i analysen eftersom att det inte finns några andra utfall att jämföra 

med. Enligt Bryman och Bell (2005) finns det alternativa kriterier för hur validiteten i 

en kvalitativ studie ska bedömas. De två kriterierna är tillförlitlighet och överförbarhet, 

där tillförlitligheten motsvarar den interna validiteten och överförbarheten motsvarar 

den externa validiteten. Tillförlitligheten handlar om den trovärdighet som andra har för 

forskarens beskrivningar, något som även Patel och Davidson (2011) tar upp. Ett sätt för 

forskaren att kolla tillförlitligheten är att låta de personer som varit en del av den sociala 

verkligheten som forskaren studerat bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på rätt 

sätt. Vi har inte haft någon möjlighet att gå tillbaka till fokusgruppintervjun för att 

informanterna ha åsikter om det material vi samlat, vi är dock medvetna om att det hade 

kunnat öka studiens interna validitet. Överförbarheten handlar enligt Bryman och Bell 
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(2005) om huruvida resultatet av studien går att överföra till andra miljöer. Ofta 

rekommenderas det vid kvalitativa studier att forskaren gör detaljrika och fylliga 

redogörelser och beskrivningar av verkligheten. Det möjliggör sedan för andra personer 

att bedöma hur pass överförbara resultaten är till andra miljöer. Vi har genom detaljrika 

redogörelser ifrån fokusgruppintervjun bidragit med mycket data gällande de 

tjänstekvalitetsfaktorer som vi identifierat i samband med tjänsten pensionssparande. Vi 

har därmed möjliggjort en bedömning gällande den kvalitativa undersökningsmetodens 

externa validitet. 

 

2.10.2.2 Kvantitativ validitet 

Christensen m.fl. (2010) menar att den interna validiteten har att göra med rapportens 

trovärdighet. Det handlar om att se hur väl rapporten stämmer överens med den sociala 

verkligheten. Vi identifierade begreppen genom den fokusgruppintervju som 

genomfördes, vilket gör att begreppen hämtas direkt ifrån den sociala verkligheten. Vi 

testade enkätundersökningen innan vi skickade ut den, vilket innebär att vi har tagit in 

andras åsikter kring utformningen av frågor och därigenom kvalitetssäkrat 

frågeformuläret. Det gjorde det möjligt för oss att anpassa enkäten så att den mäter det 

som den är avsedd att mäta. Vi anser därmed att vi fick en bättre verklighetsförankring i 

enkäten genom att testa den innan, vilket ökar trovärdigheten. 

 

Bryman och Bell (2005) menar att den externa validiteten undersöks genom att studera 

hur väl undersökningens resultat kan generaliseras utifrån vilken kontext som resultatet 

uppkom ur.  Den externa validiteten kan dock ses som tvivelaktig då forskarna använt 

sig av icke-sannolikhetsurval. Vi har i denna studie använt oss av bekvämlighetsurval, 

vilket räknas som ett icke-sannolikhetsurval. Christensen m.fl. (2010) och Bryman och 

Bell (2005) menar att det är viktigt att urvalet är representativt för populationen. Vi har i 

största möjliga mån försökt att ta ut ett så representativt urval som möjligt i 

enkätundersökningen, vilket betyder att vi försökt få en variation utefter ålder, inkomst 

och kön. Genom att slumpvis fråga de personer som passerade förbi på Kvarnholmen i 

centrala Kalmar kunde vi få en bra variation på enkäterna. Eftersom vi inte har några 

exakta siffror på hur stor populationen är, har vi heller inte strukturerat insamlingen av 

enkäter proportionerligt med populationen. Det innebär att urvalet inte nödvändigtvis är 

proportionerligt med populationen. Vi är medvetna om att det inte är optimalt och att 

studiens externa validitet därmed kan ifrågasättas. 
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2.11 Metodkritik och källkritik 
2.11.1 Metodkritik kvalitativ metod 

Bryman och Bell (2005) menar att det finns det flera nackdelar med den kvalitativa 

metoden. En kritik emot den kvalitativa studien är att det kan vara problematiskt att 

generalisera en kvalitativ studie då ämnet ofta är riktat till en speciell miljö som kan 

vara svår att applicera hos andra liknande miljöer. Enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) beror generalisering inom den kvalitativa metoden på det ämne som studeras och 

dess ståndpunkter. Byrman och Bell (2005) påpekar att den kvalitativa metodens 

genomskinlighet kan brista, det vill säga hur forskaren har kommit fram till det 

presenterade resultatet.  Ett exempel på det är att intervjufrågor, urval och dataanalys 

kan vara väldigt diffust beskrivet, något som försvårar generaliserbarheten. Vi har varit 

medvetna om detta redan vid studiens början, vilket gjort att vi detaljerat redogjort för 

fokusgruppens urval, genomförande samt operationalisering. Det har gjort det möjligt 

för läsaren att följa med i studiens resonemang och genomförande. 

 

Vi har förutom en intervju med fallföretaget även genomfört en fokusgruppintervju med 

pensionssparare. Christensen m.fl. (2010) menar att finns det en risk att personer i 

fokusgruppintervjuer som inte känner varandra endast kommer att uttrycka socialt 

accepterade svar. En annan kritik mot fokusgruppintervjuer enligt Bryman och Bell 

(2005) är att gruppinteraktioner kan leda till att endast vissa kommer till tals och det blir 

då endast deras åsikter som lyfts fram. Det innebär att de lite mer tystlåtna 

informanternas röster riskerar att utebli. I vår fokusgrupp har vi som moderatorer 

försökt få allas röster hörda för att skapa största möjliga dynamik bland deltagarna. 

Bryman och Bell (2005) tar även upp intervjuareffekten, som vid en kvalitativ intervju 

innebär att författarna genom sina frågor kan påverka informanternas svar. Christensen 

m.fl. (2010) tar upp vikten av att ha erfarenhet vid genomförandet av en 

fokusgruppintervju. Vi är medvetna om att vi är ovana intervjuare, vilket gör att bristen 

på rutin kan ha haft en viss inverkan på respondenternas svar. Dock försökte vi att hålla 

oss utanför diskussionen i största möjliga mån för att minska påverkan. Vi valde även 

att inte nämna fallföretagets namn under fokusgruppintervjun, detta anser vi gjorde att 

informanternas svar inte färgades av deras åsikter kring fallföretaget i fråga, utan att de 

höll sig bättre till temat och till allmänna resonemang. Bryman och Bell (2005) menar 
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att det kan vara problematiskt att organisera fokusgruppintervjuer eftersom det handlar 

om att samordna och organisera informanterna. Vi upplevde det som tidskrävande och 

problematiskt då vi hade problem att komma fram till en lämplig tidpunkt då alla 

informanter kunde närvara. Resultatet av det blev att fokusgruppintervjun fick skjutas 

fram vid ett par tillfällen. 

 

2.11.2 Metodkritik kvantitativ metod 

Enligt Bryman och Bell (2005) möter den kvantitativa metoden på en hel del kritik från 

forskare som menar att vissa saker går att ifrågasätta. En del av kritiken handlar om 

kritik mot mätprocessen. Kritiker menar att måtten som är utformade för att mäta 

begreppen är byggda på antaganden, vilket inte anses tillräckligt tillförlitligt. Genom att 

vara transparanta och detaljrika i återgivningen av hur måtten tagits fram, försöker vi att 

öka undersökningens tillförlitlighet. En annan kritik mot den kvantitativa forskningen är 

enligt Bryman och Bell (2005) att kritiker ifrågasätter hur forskarna kan veta att 

respondenterna har den kunskap som krävs för att svara på en viss fråga. Kritikerna 

menar att svaren från respondenterna kan bli missvisande eftersom respondenternas 

beteende inte alltid behöver stämma överens med hur de faktiskt svarar. Vi har vid 

genomförandet av enkätundersökningen själva varit med och delat ut enkäten, vilket 

möjliggjort för respondenterna att ställa klargörande frågor till oss. Chansen att 

respondenterna tolkar frågorna på rätt sätt är därmed högre än om de skulle fyllt i sin 

enkät på distans.  

 

Vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Christensen m.fl. 

(2010) innebär att slumpmässigt utvalda personer tillfrågas. I enkätundersökningen 

testade vi de åtta tjänstekvalitetsfaktorer som identifierades i fokusgruppintervjun. Vi 

använde oss av slutna frågor i enkätundersökningen, vilket ledde till att respondenterna 

var tvungen att ta ställning till de frågor som behandlade var och en av de olika 

tjänstekvalitetsfaktorerna. Anledningen till att vi använde oss av slutna frågor är att vi 

eftersträvat ett så rättvist resultat som möjligt. Vi är dock medvetna om att vi genom de 

slutna frågorna tvingat respondenterna att ta ställning i något som de kanske egentligen 

inte har en åsikt om, något som kan ha haft en påverkan på resultatet. 

 

Christensen m.fl. (2010) menar att det kan finnas känsliga frågor för respondenten som 

uppkommer genom att intervjuaren är närvarande, det vill säga när forskaren använder 
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sig av besöksenkäter. Vid användandet av postenkät eller webbenkät anses det inte vara 

ett lika stort problem eftersom det finns ett avstånd mellan forskaren och respondenten 

vilket ökar den upplevda anonymiteten. Eftersom vi använde oss av besöksenkäter var 

det extra viktigt att vi hade detta i åtanke. Dock så upplevde vi vissa problem kring den 

öppna frågeställningen kring respondentens inkomst, där vi bad respondenten att fylla i 

sin årliga inkomst. Vi såg generellt sätt att det fanns en ovilja att lämna ut sin inkomst, 

vilket påverkade svarsfrekvensen på den frågan. Bortfallet på frågan på årsinkomst låg 

på 33 stycken av totalt 106 stycken som svarade, bortfallet låg därmed på 31 % vilket 

får ses som ett relativt stort bortfall. Vi är medvetna om att vi antagligen haft ett lägre 

bortfall genom en webbenkät eller postenkät, dock så ser vi att fördelarna med 

besöksenkäten var fler än nackdelarna. 

 

2.11.3 Källkritik 

Vi har använt oss utav sekundärdata i form av forskningsartiklar och böcker under 

studiens gång. Det är därför aktuellt att reda ut om källorna är trovärdiga. Enligt Thurén 

(2013) innebär Källkritik att forskaren försöker ta reda på vad som är sant eller 

sannolikt när det kommer till forskningsartiklar. Källkritiken är extra viktig inom två 

forskningsområden, samhällsvetenskap och humaniora. Patel och Davidson (2011) 

anser att man vid användning av sekundär data i form av dokument måste förhålla sig 

kritisk till materialet. Det är lönt att ifrågasätta dokumentets innehåll, syftet med 

skapandet av dokumentet samt en utvärdering av dokumentets skapare. Enligt Thurén 

(2013)  finns det fyra kriterier som avgör huruvida en källa anses vara trovärdig eller 

inte. Dessa kriterier är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Vi har genom 

en medvetenhet kring dessa kriterier varit noggranna vid framtagningen av sekundärdata 

till denna studie. 

 

Det första kriteriet enligt Thurén (2013) är äkthet, alltså om källan är densamma som 

den utger sig för att vara. Vi har endast sökt artiklar genom databasen Business Source 

Premier, vilket vi anser bidrar med en viss säkerhet till studiens äkthet. Det faktum att 

studien finns med i databasen för företagsekonomisk forskning anser vi minskar risken 

gällande äktheten. Det andra kriteriet menar Thurén (2013) är tidssambandet, vilket 

betyder att det inte bör ha gått för lång tid mellan en händelse till källans berättelse om 

denna händelse. Vi har i största möjliga mån försökt att använda oss av nya källor för att 

få den senaste forskningen inom vårt aktuella forskningsområde. Dock så finns det flera 



  

 

37 

större företagsekonomiska modeller som är av det äldre slaget, vi har i de fallen valt att 

gå tillbaka till originalkällan. Ett exempel på det är Bitners (1992) teorier om 

servicelandskapet, vi har här valt att referera till just Bitner eftersom hon är känd just för 

sin forskning kring servicelandskapet. Det tredje kriteriet handlar enligt Thurén (2013) 

om oberoende, vilket betyder att källan inte ska vara ett referat av en annan källa. Vi har 

som tidigare nämnt försökt att använda oss av de senaste artiklarna inom 

forskningsområdet, det fall som forskningen i dessa artiklar byggt på äldre och mer 

kända artiklar så har vi istället refererat till ursprungskällorna i största möjliga mån. Det 

fjärde kriteriet handlar enligt Thurén (2013) om tendensfrihet, vilket betyder att man 

inte ska ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten. 

Anledningarna till detta är att forskaren kan ha personliga, politiska eller ekonomiska 

motiv att förvränga verklighetsbilden. Vi har valt att inte använda oss av forskning och 

marknadsanalyser gjorda av enskilda företag. Vi har även försökt att hitta flera källor 

som styrker varandra, vilket vi anser ökat våra chanser att uppfylla kriteriet.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Vad är en tjänst? 
3.1.1 Tjänsternas karaktär 

Tjänster är på grund av sin karaktär något speciella vilket i sin tur påverkar företagens 

marknadsföring av tjänster och kundernas uppfattning av tjänster. Gilmore (1997) 

menar att många företag har svårt att lyckas med sin marknadsföring av tjänster, för att 

de inte har förstått sig på de huvudsakliga särdragen för tjänster. Därmed är det ytterst 

viktigt att till en början reda ut vad som är utmärkande för tjänster. Grönroos (1996) 

menar att det finns framförallt fyra övergripande särdrag för tjänster. För det första så är 

själva kärnan i tjänsten icke påtaglig, det vill säga varken producenten eller köparen kan 

ta eller smaka på själva tjänsten. Detta leder till att det blir väldigt komplext för 

producenten att konkretisera tjänster, samtidigt som köparen har problem med att 

värdera en given tjänst innan han fattar sitt beslut att köpa den. Det andra utmärkande 

draget för tjänster är att det är en process som skapas tillsammans med företaget och 

kunden. Denna process skapas först då kunden faktiskt efterfrågar tjänsten och avslutas 

omedelbart när tjänsten blir genomförd, vilket innebär att en tjänst inte kan lagras. Ur ett 

företags perspektiv så innebär det att företag inte kan producera tjänster på förhand, utan 

tjänster måste produceras på nytt från början vid varje konsumtionstillfälle. Ur ett 

kundperspektiv så innebär denna implikation att tjänsten slutar att existera direkt efter 

att denna har blivit genomförd. Det tredje utmärkande draget för tjänster är att i stor 

utsträckning sammanfaller produktion och konsumtion. Detta leder till att företagets 

resurser möter kunden och det uppstår en interaktion. Med andra ord så innebär detta att 

kunden kommer i kontakt med säljande företagets personal, maskiner, transportmedel, 

olika slag av dokument m.m. I dessa köpar- säljinteraktioner förväntas kunden i många 

fall att utföra en del av de aktiviteter som krävs för att tjänsten ska bli av. Det fjärde 

särdraget för tjänster är att kunden medverkar i tjänsteproduktionen. Detta leder till att 

kunden har två roller dels som konsument och dels som en produktionsresurs för 

företaget, vilket innebär att kundens agerande kommer påverka det slutliga resultatet av 

tjänsten. Dessa fyra särdrag styrks även av De Chernatony och Segal-Horn (2001), 

Gummesson (2001) samt Gilmore (1997). Grönroos (2008) har en sammanfattande 

definition av tjänster som är följande: 

En tjänst är en process bestående av en serie mer eller mindre icke-påtagliga aktiviteter 

som vanligtvis, men inte nödvändigtvis alltid, äger rum i interaktion mellan kunden och 
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servicepersonalen och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller tjänsteleverantörens 

system, och som tillhandahålls som en lösning på kundens problem.  

(Grönroos 2008:62) 

 

Vargo och Lusch (2004) menar att de flesta modeller som finns för att förstå 

marknadsföringen och ekonomin är grundade på 1800-talet där fokus ligger vid de 

materiella faktorerna. Från första början var alla övertygade om att värdet för varor och 

tjänster är inbäddad i de materiella egenskaperna via produktion. Det är i 

produktionsprocessen via olika transaktioner som värdet för en tjänst eller vara skapas. 

Under de senare åren har fokus flyttats från materiella faktorer till immateriella faktorer 

och allt fler forskare börjar inse att marknadsföringen snarare är dynamisk än mekanisk. 

Eftersom tjänster är abstrakta till sin karaktär så blir det svårt att försöka göra de 

påtagliga i marknadsföringen. Kundernas behov tillfredsställs oftast på ett mycket 

abstrakt nivå vilket leder till att företagen snarare bör visa det abstrakta framför det 

påtagliga för att få framgång i sin marknadsföring. Även Normann (2000) menar att 

själva tjänsten är abstrakt, vilket i sin tur leder till att konsumenter kommer per 

automatik leta efter fler ”ledtrådar” för att bedöma tjänsten.      

 

Grönroos (2008) menar att kunder inte köper varor och tjänster utan de köper det värdet 

som varor och tjänster erbjuder. Individer köper erbjudande som ger de service och det 

är den service som kunden uppfattar att erbjudande innebär som skapar värde för dem. 

Det är väldigt viktigt för företag att förstå vad det är som faktiskt skapar värde för 

kunden. Det värde som varor och tjänster tillgodoser kunderna med, produceras inte i 

fabriker eller tjänsteföretags back-office. Värdet skapas i kundernas värdeskapande 

processer i samband med att enskilda konsumenter eller företag använder sig av den 

lösning som de har köpt. 

 

Vidare skriver Grönroos (2008) att individer söker lösningar på sina problem där 

lösningen kan användas på ett sätt som skapar värde åt dem. Detta leder till att företagen 

måste tillgodose sina kunder med lösningar som består av alla de funktioner som krävs 

för värdeskapande i kundens dagliga liv och aktiviteter. Exempelvis för en gäst på en 

lunchrestaurang som har bråttom kommer det inte spel någon roll hur god maten var om 

den inte kan levereras tillräckligt snabbt. Det gäller dock för företag att vara försiktiga 

och inte dra för hastade slutsatser, bara för att en kund värdesätter tiden mer än smaken 
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på maten så kan det in andra fall vara tvärtom. Detta är återigen ett bevis på hur viktigt 

det är för företag att förstå sina kunder för att kunna anpassa verksamheten utefter det. 

Även Schmitt (2003) påtalar att det är viktigt att ta kunderna på alvar. Den tidigare 

marknadsföringen har kretsat framförallt kring de materiella faktorerna för varor och 

tjänster. Förutom de materiella faktorerna så bör företag fokusera på allt som skapar 

värde under beslutsprocessen och användningen. Grönroos (2008) menar att genom en 

förståelse av faktorer som skapar värde för kunden, kan företag uppnå hög upplevd 

kvalitet på sina tjänster.     

 

Zeithaml (1988) menar att traditionellt så har man definierat det upplevda kundvärdet 

som en avvägning mellan nytta och det som individen måste ge upp för att få nyttan. 

Oftast handlar det om att individen måste göra en monetär uppoffring för att få något 

som individen är i behov av. Bishop (1984) skriver att värdet kan likställas med priset 

och menat att ju mindre uppoffring individen gör för att få sitt behov tillfredsställd desto 

högre blir det upplevda värdet. I det här fallet så likställs uppoffringen alltid med en 

monetär ersättning. Zaithaml (1988) menar dock att det inte finns en entydig definition 

på värde, utan värde kan uppfattas väldigt olika av olika individer. Författaren kommer 

dock fram till framförallt fyra kategorier som värdet kan delas in i utifrån olika 

människors preferenser. (1) värdet är lågt pris, (2) värdet är det som individen vill ha i 

en produkt eller tjänst, (3) värde är kvalitet som jag får för priset jag betalar, (4) värdet 

är det jag får för det jag ger upp. 

 

3.1.2 Från transaktion till relation 

Grönroos (2008) i enighet med Vargo och Lusch (2004) menar att marknadsföringens 

kärna är utbyte av värde, t.ex. byta fysiska varor mot pengar. Enligt denna syn är målet 

med marknadsföringen att underlätta utbyten mellan varor och pengar. Grönroos (2008) 

menar att denna syn har inneburit att marknadsföringen koncentrerar sig på att få kunder 

att köpa oavsett om det är ny- eller befintlig kund. Denna typ av marknadsföringen 

kallas för transaktionsmarknadsföring, och innebär att företagen koncentrerar sig mer på 

de materiella faktorerna bakom en vara eller en tjänst. Utifrån denna syn framstår 

kundrelationer som oviktig. Berry (1995) menar att på grund av tjänsternas karaktär 

som beskrivs i tidigare kapitel, förutsätts det en interaktion mellan köpare och säljare, 

därmed blir en kundrelation oundviklig. Detta styrks även av Grönroos (2008) som 

menar att när det gäller tjänster så har kundrelationer en väldigt central roll. Vid 
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produktion av tjänster oavsett bransch så förekommer det alltid någon form av kontakt 

med kunden. Kunden måste alltid på ett eller annat sätt interagera med 

tjänsteleverantören. Dessa interaktioner kan ske direkt så som exempelvis vid 

restaurangbesök eller indirekt till exempel när en kund använder en banks 

internettjänster för att betala en räkning. Levitt (1983) menar att relationen mellan en 

säljare och köpare sällan tar slut efter köpet. Det är snarare tvärtom en relation mellan 

köpare och säljare börjar efter köpet.  

 

Levitt (1983) menar att det är säljaren som har det huvudsakliga ansvaret för att skapa 

och utveckla kundrelationen. Hur god relationen kommer att vara är beroende av hur 

säljaren kommer att sköta den. Kvaliteten av relationen kommer att vara avgörande om 

samarbetet mellan köpare och säljare expanderas eller inte. Ju svårare varor eller 

tjänster en säljare erbjuder desto större blir betydelsen av relationen mellan köpare och 

säljare. När det gäller svåra varor eller tjänster krävs det oftast mycket från köpare för 

att kunden ska förstå hela erbjudandet och därför är god relation av stor betydelse. Detta 

styrks även av Berry (1995) som menar att genom en god kundrelation kan företagen 

oftast minska missnöje från kunderna som kan uppstå till följd av oförståelse för 

tjänstens innebörd.  

 

Gummesson (2008) menar att det är viktigt för företag att inse vikten av kundernas 

betydelse för företag. Att behålla gamla kunder har många gånger visat sig var mer 

lönsamt än att försöka skaffa nya kunder. En god kundrelation ger fördelar både för 

säljare och också för köpare enlig följande samband: (1) om säljare är bra för sina 

kunder, kommer kunderna att komma tillbaka för att de gillar säljaren, (2) om köpare 

gillar säljare kommer de förmodligen spendera mer pengar, (3) när köpare spenderar 

mer pengar vill säljare behandla köpare bättre, (4) när köpare behandlas bättre vill de 

komma tillbaka. I längden kommer detta att leda till att man som säljare tappar färre 

kunder och på så sätt bygger upp sin kundstock. Problemet med att bygga långsiktiga 

relationer är att det ofta är rätt tidskrävande och resurskrävande att arbeta på det sättet. 

När företag har flera hundra olika kunder kommer det vara omöjligt för säljare att hålla 

reda på varje specifik kund utan ett system för detta. För att företag ska kunna arbeta 

med kundrelationer på ett effektivt sätt måste alla uppgifter om kunden sammanställas i 

företagets system. Även Schmitt (2003) menar att företagen bör inse vikten av 

kundernas betydelse för företagen. Schmitt (2003) kritiserar de system som finns för 
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kundrelationer eftersom de är för fokuserade kring enstaka transaktioner och ser inte 

helheten. Dessa system för kundrelationer fokuserar mycket kring kartläggning av 

kunder och inte så mycket kring att bygga relationer med kunden. Det företagen ofta 

glömmer är den emotionella dimensionen av en relation och förståelsen för andra behov 

än bara de materiella behoven. För att företagen ska lyckas med att leverera hög service 

och skapa goda relationer måste hela kundupplevelsen tas i beaktning, vilket innebär att 

alla processer som skapar värde måste undersökas innan köp, under köpet och efter 

köpet. 

 

3.2 Finansiella tjänster 

Beckett (2000) menar att finansiella tjänster är i grund och botten lika de övriga tjänster 

som finns på marknaden. De fyra utmärkande karaktärsdrag som vi nämner i föregående 

kapitel är lika även för finansiella tjänster, det vill säga att: (1) tjänster är immateriella, 

(2) tjänster kan inte lagras, (3) produktion och konsumtion inte kan hållas isär och (4) 

konsumenter är en del av produktionsprocessen. Beckett (2000) menar vidare att de 

finansiella tjänsterna kan beskrivas med ytterligare tre andra karaktärsdrag som är unika 

för finansiella tjänster. (5) Svårigheten att förstå och identifiera prestandan för de 

finansiella tjänsterna. Oftast kan prestandan räknas ut på olika sätt och är beroende av 

olika insättningar och uttag som inte alltid är så enkla att utläsa och förstå. Detta bidrar 

till att konsumenterna upplever en ökad osäkerhet vid användning av finansiella 

tjänster. (6) Svårigheten att bedöma framtida resultat kring utfallet av finansiella 

tjänster. För konsumenterna är det väldigt svårt eller till och med omöjligt att på förhand 

fastställa vad utfallet av den specifika finansiella tjänsten kommer att vara. Även detta 

ökar osäkerheten för användning av de finansiella tjänsterna. (7)  Dålig jämförbarhet är 

också något som är utmärkande för finansiella tjänster. Eftersom marknadsförhållanden 

hela tiden förändras är det i princip omöjligt för konsumenterna att jämföra olika 

placeringsalternativ mellan varandra. Även detta skapar större osäkerhet för 

konsumenter av finansiella tjänster. Sammanfattningsvis innebär det att finansiella är 

mer komplexa och svårbegripliga för kunder jämfört med andra typer av tjänster.   

 

Även Eriksson (2006) påpekar att finansiella tjänster anses som mer komplexa än andra 

tjänster. Det gör att kunden har svårare att förstå sig på de finansiella tjänsterna, vilket 

gör att kunderna idag har en begränsad förståelse för de finansiella tjänsterna. De 

främsta förklaringarna till det är att kunderna saknar både tid och kunskap för att sätta 
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sig in i dessa tjänster. En bidragande faktor till komplexiteten bland finansiella tjänster 

är den risk som kunderna blir utsatta för i samband med användandet av vissa 

finansiella tjänster. Risken bidrar till att kunderna blir mer försiktiga i användandet av 

tjänsten. Jayawardhena (2004) menar att det är viktigt för kunderna att de finansiella 

institutionernas tjänster upplevs som förtroendeingivande och säkra att använda. Enligt 

Eriksson (2006) finns det överlag en bristande kunskap för finansiella tjänster bland 

konsumenter i Sverige. Studier som gjorts visar att det inte hänger samman med kön, 

utbildningsnivå eller inkomst utan att det direkt är förknippat med individens intresse 

för finansiella tjänster. Asunción (2004) hävdar att marknaden för finansiella tjänster är 

komplex, dynamisk och homogen. De flesta finansiella institut erbjuder likartade 

lösningar, vilket i sin tur har lett till att konsumenterna inte längre imponeras av 

företagens kärntjänst.   

 

Den komplexitet och risk som enligt Beckett (2000) är förknippad med finansiella 

tjänster ställer höga krav på de finansiella instituten. Oxenstierna (2013) menar att det 

finns en rad olika praxis och regler som de finansiella instituten måste ha hänsyn till för 

att få jobba med finansiella tjänster. De finansiella instituten ställer i sin tur höga krav 

på sin personal genom att se till att de regelverk som finns efterföljs. Anledningen till 

det är att kunderna ska känna sig trygga när de vänder sig till ett finansiellt institut för 

hjälp och vägledning. Praxis och regler existerar för att skydda kunderna ifrån den risk 

som de är utsatta för. Ett bra exempel på en lag som de finansiella instituten och dess 

medarbetare måste efterfölja är Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Denna 

lag omfattar yrkesmässig rådgivning till privatpersoner angående placeringar i olika 

finansiella institut. Detta är en tvingande lag som finns till för att skydda kunden mot 

oseriös och olaglig rådgivning. Utöver lagar så finns det även vissa praxis som de 

finansiella instituten och dess medarbetare är skyldiga att efterfölja. Det är viktigt att 

alla som jobbar med finansiella tjänster efterföljer god redovisningssed, dessa finns till 

för att upprätthålla allmänhetens förtroende för de finansiella instituten. Mer konkret 

innebär det att rådgivaren måste sätta kundens intressen främst och därmed anpassa 

rådgivningen till kundens önskemål och behov. För att få jobba med finansiella tjänster 

så krävs det alltid en utbildning i något slag beroende på vilka tjänster som personalen 

utför. Bland annat så finns det särskilda kompetenskrav som privata rådgivare måste 

uppfylla för att få jobba med finansiell rådgivning. Det finns även krav på att all 
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rådgivning ska dokumenteras och sparas. De rådgivare som på något sätt agerar 

vårdslöst har en skadeståndsskyldighet gentemot sina kunder.  

 

Eriksson (2006) menar att det finns ett trovärdighetsproblem som är starkt förknippat 

med dagens finansiella tjänster. Detta kommer till följd av kundernas avsaknad av 

kunskap samt de finansiella institutens förmåga att dra nytta av detta. Ett exempel på det 

är enligt författaren att de finansiella instituten medvetet brister i sin kommunikation 

mot kunderna. Det har gjort att de finansiella tjänsterna i allmänhet fått ett sämre rykte 

vilket leder till större skepsis bland potentiella och existerande kunder. Ett annat 

problem med finansiella tjänster är de finansiella instituten särskiljer vilka som ska få ta 

del av tjänsterna. Författaren visar på de problem som finns för etniska minoriteter i 

Sverige med språksvårigheter, då dessa inte får den hjälp som krävs av de finansiella 

instituten. 

 

George och Kumar (2014) menar att de finansiella instituten ligger i framkant när det 

gäller anpassningen till den teknologiska utvecklingen vid förmedling av sina tjänster. 

Enligt Eriksson (2006) har kommunikationen mellan kunderna och de finansiella 

instituten ändrats i samband med att den tekniska utvecklingen gått framåt. Akinci m.fl. 

(2004) menar att den nya teknologin har gjort så att räntorna och andra kostnader för 

konsumenterna har jämnats ut. Det innebär att de finansiella instituten inte främst 

konkurrerar genom lägre kostnader utan att det är andra faktorer som styr kundernas val 

av finansiellt institut. Det handlar mer om de tjänster som det finansiella institutet 

erbjuder samt hur dessa tjänster kommuniceras och förmedlas ut till kunden. 

Diversifieringsstrategier mellan de finansiella instituten har därför blivit allt viktigare 

för att kunna vara med och konkurrera om kunderna. Ny teknologi tillsammans med 

diversifieringsstrategierna är det som lett fram till uppkomsten av helt virtuella 

finansiella institut som endast förmedlar de finansiella tjänsterna genom virtuella 

kommunikationskanaler. Jayawardhena (2004) menar att en allt större del av de 

finansiella institutionernas tjänster idag kommuniceras genom de virtuella 

kommunikationskanalerna. 

 

Enligt Chiou och Shen (2012)  och Akinci m.fl. (2004) bidrar den virtuella miljön till en 

kostnadseffektivisering för de finansiella instituten eftersom kunderna kan göra allt mer 

själva. Det gör att det går åt allt mindre personal vilket leder till att de finansiella 



  

 

45 

institutionernas personalkostnader minskar. Eriksson (2006) menar att de finansiella 

instituten i allt större grad försöker styra sina kunder till att utföra de finansiella 

tjänsterna själva, vilket leder till en större distansering mellan företaget och kunderna. 

Samtidigt ställer det större krav på den enskilda individen att hänga med i den stora och 

snabba tekniska utvecklingen.  

 

3.3 Konsumentbeteende 

3.3.1 Vad är konsumentbeteende? 

Konsumentbeteende definieras enligt Solomon m.fl. (2010) som de processer då 

individer eller grupper väljer, köper, använder eller förvaltar en vara eller tjänst för att 

tillfredsställa önskningar eller behov. Det individuella beslutfattandet handlar enligt 

Ekström (2010) om att väga alternativa handlingar med framtida konsekvenser. 

Konsumenten utvärderar, vid det medvetna beslutsfattandet, olika attribut samtidigt som 

denne försöker förutsäga konsekvenserna av sitt handlande. Varje enskild alternativ 

konsekvens har olika värde för den beslutsfattande. Enligt Hastie och Dawes (2001) 

presenterar ”expected-utility” teorin som syftar till att utvärdera konsekvenserna av 

konsumentens beslutsfattande. Denna teori går ut på värdet av varje konsekvens 

multipliceras till en total slutsumma. Ett bra beslut är det beslutet med den högsta totala 

slutsumman av de möjliga konsekvenserna. Ekström (2010) menar att konsumenters 

beslutsprocess grundar sig på olika produktattribut så som t.ex. kvalitet och pris.  

 

Solomon m.fl. (2010) menar att den mänskliga köpbeslutsprocessen kan förklaras med 

fem steg: (1) problem identifiering, (2) informationssökning, (3) utvärdering av 

alternativ, (4) val av produkt och (5) utvärdering av utfall. Figuren 3.1 illustrerar de 

olika stegen i kundens konsumentbeteende i samband med ett köp. 
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Solomon m.fl. (2010) förklarar mer ingående att det hela börjar med att konsumenten 

identifierar ett behov som denne behöver lösa. Ett exempel kan vara att bilen går sönder 

på väg till jobbet och att konsumenten inser att denne bör köpa sig en ny. Först så börjar 

konsumenten en informationssökningsprocess för att söka information om hur denne 

kan lösa problemet. Det kan handlar om att personen besöker olika återförsäljare för 

bilar för att skaffa sig kunskap om olika bilmodeller. När konsumenten gjort detta så gör 

denne en utvärdering för att sedan ta fram några alternativ som han/hon har att välja 

mellan. Det kan till exempel handla om att konsumenten ska jämföra två olika 

sparandealternativ. Dessa alternativ utvärderas där konsumenten väljer det alternativet 

som passar bäst. Konsumenten väljer helt enkelt den bilen som motsvarar dennes krav. 

När produkten/tjänsten är väl köpt så utvärderar denne utfallet i en efterköpsprocess. 

 

Enligt Gough och Nurullah (2009) kan den klassiska köpprocessmodellen appliceras 

även på pensionssparare. Behovsidentifieringsfasen för pensionssparare handlar om att 

individer känner en risk inför framtiden framförallt i finansiella termer. För att minska 

denna risk känner individer ett behov av att pensionsspara. De flesta individer känner ett 

behov av att fatta ett köpbeslut kring pensionssparande redan innan de börjar söka efter 

information om pensionssparande. För att söka information om pensionssparare visar de 

flesta ett intresse för att använda sig av någon slags oberoende rådgivare eller 

rådgivningstjänst. För att utvärdera alternativ gällande pensionssparande är det den 

historiska avkastningen som är främsta verktyget, det vill säga individer jämför den 

Behovsidentifiering 

Informationssökning 

Utvärdering av alternativ 

Köp 
Utvärdering köp 

Figur 3.1 Köpprocessmodellen (Solomon m.fl. 2010) 
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historiska avkastningen för att avgöra vilket alternativ som är bäst. Även avgifterna för 

tjänsten pensionssparande kan vara avgörande vid utvärdering av de olika alternativen. 

Överlag upplever de flesta pensionssparare att de flesta företag på marknaden erbjuder 

väldigt likartade tjänster vilket även styrks av Asunción (2004). Gough och Nurullah 

(2009) menar vidare att vid utvärdering av utfallet för pensionssparande är det främst 

avkastningen som utvärderas tillsammans med de råden för sparandet som individen har 

fått från sitt finansiella institut.  

 

Solomon m.fl. (2010) menar att det finns olika typer av beteende kring konsumenternas 

beslutsfattande beroende vilken beslutssituation som konsumenten befinner sig i. 

Howard och Woodside (1984) menar att tjänster generellt sätt ses som mer 

komplicerade än varor. Investeringsprodukter och pensionssparande ses därför som mer 

komplext av konsumenterna. Solomon m.fl. (2010) benämner de lite svårare besluten 

för extended problem – solving. Howard och Woodside (1984) menar att i ett komplext 

problem så är konsumenter ofta mindre bekanta med de olika omständigheterna samt de 

olika alternativen. Solomon m.fl. (2010) konstaterar att konsumenter tenderar generellt 

sätt att lägga ner mer tid på dessa beslut eftersom de är mer engagerade kring att lösa 

problemet. De kännetecknas av att problemet som konsumenter ställs inför är viktigt 

samt har en stark påverkan på deras vardag. Det finns även en större risk förknippad 

med beslutet. Inför sådana beslut så tenderar konsumenter att hämta så mycket 

information som möjligt både från de interna källor så som exempelvis sitt eget minne 

samt från de externa källor som exempelvis internetsökning. Konsumenten tenderar 

även att besöka flera platser när denne utvärderar köpalternativen samt värdesätter den 

personliga servicen. Howard och Woodside (1984) menar att konsumenten är i större 

behov av rådgivning innan de kan få en förståelse för problemet som de ställs inför. De 

lite enklare besluten kallas för limited problem – solving. Konsumenter tenderar att 

lägga lite eller ingen tid alls för att lösa dessa problem. Problemen har därmed en 

mindre risk förknippat med beslutet eftersom det är ett enklare problem med mindre 

ekonomiska konsekvenser som följd.  

 

3.3.2 Konsumentbeteende hos män och kvinnor 

Kolyesnikova m fl. (2009) menar att det finns tydliga skillnader mellan män och 

kvinnor när det gäller deras beteende som konsument. Även Underhill (2006) 

konstaterar att konsumentbeteende mellan män och kvinnor skiljer sig åt ur flera 
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aspekter vid köpet av en vara eller tjänst. Caterall och Maclaran (2002) menar att 

skillnader mellan män och kvinnor beror också på de kulturella förhållanden, det vill 

säga hur man ser på män och kvinnor i en viss kultur. Underhill (2006) påpekar att den 

historiska aspekten är delvis en förklaring till varför dessa skillnader har uppstått. Män 

har historiskt sätt varit jägare och kvinnorna har varit samlare, vilket gjort att de haft 

olika roller och egenskaper i hushållet. Det historiska perspektivet menar forskare 

avspeglas än idag när det gäller hur män och kvinnor gör sina val i samband med ett 

köp. Nedan presenteras några av dessa skillnader. 

 

Underhill (2006) menar att män och kvinnors konsumentbeteende skiljer sig åt eftersom 

de spenderar olika mycket tid på den plats där de planerar att genomföra sitt köp. 

Kvinnor älskar att gå runt och titta på saker, vilket gör att de kan spendera lång tid vid 

själva köptillfället. Det är också väldigt vanligt att kvinnor spenderar lång tid vid en 

produkt utan att köpa den, vilket betyder att kvinnorna inte alltid vet vad de är ute efter 

egentligen. Kvinnor gillar att gå i ett sakta tempo, titta på produkter och interagera med 

försäljningspersonal utan att egentligen köpa något. Det är därmed själva upplevelsen 

kring köpet som är viktigt och inte själva köpet i sig. Kvinnorna föredrar även att känna 

på produkterna för att kunna avgöra om de ska köpa dem eller inte, vilket i regel ökar 

chansen till ett köp. Män däremot föredrar inte att spendera för mycket tid på platsen för 

köpet och rör sig därmed snabbare genom platsen för köpet än vad kvinnor gör. Den 

främsta anledningen till det är att de ofta vet vad de ska köpa innan de besöker platsen 

för köpet, därmed så blir produkten viktigare än själva processen och upplevelsen kring 

köpet.  När mannen väl fått tag i den produkt han vill ha så är steget till köp inte långt 

borta. Kolyesnikova m fl. (2009) påpekar att män är överlag mer handlingskraftiga och 

självsäkra som konsumenter till skillnad från kvinnor. Kvinnor tenderar att visa en 

förpliktelse till att fatta ett köpbeslut, t.ex. om de får gratis varuprover så känner kvinnor 

sig skyldiga att köpa varan. Männen har däremot till skillnad från kvinnor en starkare 

känsla av tacksamhet och uppskattning till företaget om de till exempel är nöjda med 

servicen vilket i sin tur ger starkare skäl för att fatta ett köpbeslut.  Underhill (2006) 

påpekar att en annan skillnad mellan män och kvinnor är den interaktion som sker med 

personalen på den plats där köpet planeras. Kvinnor tar gärna kontakt med personalen 

när de har frågor om produkten. Män däremot gillar inte att fråga vart saker är i butiken. 

Hittar man inte produkten själv så brukar män tillslut ge upp och lämna platsen 

tomhänta utan att ha frågat någon personal.  
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Ytterligare en skillnad går enligt Underhill (2006) att identifiera när det gäller den 

fysiska platsen för köpet av en produkt. Kvinnor ställer väldigt stora krav på miljön och 

atmosfären i butiken till skillnad från männen. Det är viktigt för kvinnorna att platsen 

besår av en inbjudande miljö där de kan spendera mycket tid och röra sig runt i sin egen 

takt. Män däremot vill enbart ha en miljö som gör det lätt för dem att hitta vad de ska 

ha. Ett exempel på en plats som uppmärksammat detta är taxfree butiker, där så kallade 

”grab and go” produkter placerats nära utgången och presenter längre in i butiken. 

Tanken är då att männen enkelt ska kunna ta med sig produkterna som står nära kassan 

och att kvinnorna ska kunna ta del av produkterna längre in i butiken i lugn och ro, 

vilket ökar sannolikheten av ett köp. 

 

3.3.3 Konsumentbeteende beroende på ålder 

Moschis och Mathur (2006) menar att ålder brukar vara den mest använda variabeln 

bland marknadsförare för att dela upp konsumenter i olika grupper, just eftersom 

beteendet skiljer sig starkt mellan olika åldersgrupper. Solomon (2010) menar att 

konsumenters behov och preferenser ändras i samband med att konsumenterna blir 

äldre, vilket leder till att konsumentbeteendet ändras med åldern. Ofta visar det sig att 

konsumenter har mest gemensamt med personer som är i samma årskull som dem 

själva, det beror till stor del på att man utvecklats i samma takt.  Det är också något som 

är allmänt vedertaget, även om det inte är statistiskt säkerställt.  

 

Unga människor är enligt Solomon (2010) en stark och viktig demografisk målgrupp för 

marknadsförare. Den unga målgruppen genomgår många förändringar i samband med 

vuxenlivets start. Det är ofta en kritisk tid för många, och dessa förändringar skapar 

därmed en viss osäkerhet, något som påverkar de ungas konsumentbeteende. Ofta finns 

det ett behov av att passa in och hitta sin egna personliga identitet. Det blir därmed 

väldigt viktigt att uttrycka sig själv och sin personlighet genom sitt utseende, sin 

vänskapskrets och vad man tar sig för i livet. Unga blir därmed väldigt mottagliga för 

yttre påverkan eftersom de söker efter den ”rätta” vägen gällande sin personlighet. De 

använder sig gärna av produkter för att uttrycka sitt beteende, eftersom produkterna ska 

representera dem själva och deras personlighet. En studie gjord på unga mellan 14-20 år 

i Europa visar på några särdrag som är unika just för det åldersintervallet. Det framkom 

att de anser att en produkts kvalitet samt dess ursprung är viktigt, men att de inte är 
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speciellt produktlojala. De är också väldigt medvetna av sig vid val av produkt eller 

företag. Solomon (2010) menar att det finns flera utmärkande särdrag för personer i 

åldrarna 18-29 år. Till skillnad från den unga målgruppen är den här målgruppen svårare 

och mer komplex för marknadsförare att analysera. Gemensamt för målgruppen är att de 

ser reklam som en typ av underhållning samt att de ogillar för seriös eller för mycket 

reklam. 

 

Solomon (2010) menar att det finns vissa särdrag som är specifika för den äldre 

målgruppens konsumentbeteende. Till den äldre målgruppen räknas personer över 50 år, 

en målgrupp som ökar snabbt i antal i Europa. Den äldre målgruppen spelar därför en 

allt viktigare och betydande roll i dagens samhälle. Det har lett till att marknadsförare 

börjat intressera sig allt mer för den äldre generationen. Bilden av den äldre 

generationen har också skiftat från att vara en fattig enstöring till att vara en aktiv, 

intresserad och entusiastisk konsument. De flesta äldre lever ett aktivare liv än vad 

många antar, vilket gör de äldre till en köpstark målgrupp. Kännetecknande för 

målgruppens konsumentbeteende är att de vill vara självständiga och självförsörjande, 

vilket gör att de värdesätter tjänster högt, speciellt de som är relaterade till finansiella 

tjänster som t.ex. rådgivning. Den äldre målgruppen föredrar att marknadsförare håller 

ett enkelt språk som är tydligt och välvårdat, att de använder sig av enkla och ljusa 

bilder samt att de har en familjär känsla. De äldre låter sig inte roas eller övertalas av 

bildspråksorienterad marknadsföring, utan föredrar textorienterade meddelanden med 

ett tydligt budskap. Eftersom den äldre generationen generellt sätt är mer kritisk än den 

yngre så föredrar de en rak och tydlig kommunikation där produktens fördelar 

presenteras. Något annat som värdesätts starkt hos den äldre målgruppen är den 

personliga servicen. Det är viktigt att de får ett bra bemötande samt den hjälp som de 

efterfrågar i olika situationer. 

 

Gough och Nurullah (2009)beskriver att beteende bland pensionssparare skiljer sig 

mellan olika åldersgrupper. Den främsta skillnaden mellan yngre och äldre gällande 

pensionssparande handlar om att den yngre generationen är mer oroliga inför framtiden 

vilket gör att de känner ett större behov av att påverka sitt sparande. De yngre har lågt 

förtroende för det statliga pensionssystemet och därmed större behov av att kunna själva 

utforma sitt pensionssparande. De yngre individerna tar gärna råd oberoende rådgivare 

för sitt pensionssparande.   
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3.3.4 Konsumentbeteende beroende på inkomst 

Enligt Carroll (1994) skiljer sig konsumentens beteende åt beroende på vilken 

inkomstnivå samt vilken social klass som denne tillhör. Inkomstnivån anses därmed ha 

en påverkan på konsumentbeteendet vid ett köpbeslut. Solomon (2010) menar att 

produkter kan ses som statussymboler för att markera vilken social klass som individen 

tillhör, konsumentens beteende styrs därmed även av vilken social klass som individen 

önskar tillhöra. Dock så är det inte alltid som individen i fråga verkligen representerar 

den sociala klass som produkten anses representera. Hur inkomsten och den sociala 

klasstillhörigheten har påverkat köpbeslutet har studerats utifrån ett individuellt och 

psykologiskt perspektiv samt ur ett socialt perspektiv. 

 

Solomon (2010) hävdar att hushållens inkomst i Europa menar ökar stadigt vilket har 

lett fram till den höga standard som Europas hushåll har idag. Det finns två starkt 

bidragande faktorer till varför den ökade inkomstutvecklingen skett. Den första faktorn 

är kopplad till kvinnans roll i samhället och den andra faktorn är kopplad till 

utbildningsnivån. Antalet anställda kvinnor har ökat i Europa de senaste åren, vilket 

innebär att det är allt färre kvinnor som är hemma om dagarna. En anställning leder till 

att kvinnan kan bidra till hushållets inkomster, vilket ökar hushållets köpkraft. En annan 

påverkande faktor är att utbildningsnivån i Europa ökat, vilket har fått en positiv effekt 

på löneutvecklingen. Studier visar att högskoleutbildade personer i snitt får en högre lön 

än de som inte vidareutbildat sig. En högre utbildning bidrar därför till en ökad köpkraft 

för hushållen.  

 

Solomon (2010) menar att det finns en skillnad i inkomstnivå mellan olika målgrupper 

beroende på personernas ålder. Ålder har därmed en påverkan på individens köpkraft 

och konsumtion. Författaren konstaterar att det finns ett direkt samband mellan högre 

inkomst och konsumtionsmängd, vilket betyder att de konsumenterna med större 

inkomster också står för en större konsumtion. Generellt sett finns det ett mönster som 

visar att unga personer har en lägre konsumtion och köpkraft än vad äldre personer har. 

En stor anledningen till det är att många studerar vidare på högskolor och universitet, 

vilket gör att de i vissa fall inte börjar jobb förrän de är 25-30 år. Åldersgruppen mellan 

35-55 år är den åldersgruppen med störst köpkraft i Europa, vilket speglas av 

konsumtionen där denna åldersgrupp konsumerar mest. Pensionärer står även dem för 



  

 

52 

relativt hög konsumtion tillsammans, en stor del av det beror på antalet pensionärer ökat 

i Europa de senaste åren. Dock så visar rapporter att pensionärerna får en 

inkomstförsämring i samband med pensionen, något som har en negativ påverkan på 

köpkraft och konsumentbeteende. Även Carroll (1994) påpekar att 

konsumtionsmängden i samhället ökar när inkomsten ökar. Det intressanta är dock att 

när en individs inkomst ökar så tenderar individen också öka andelen av inkomsten som 

går till sparande. Orsaken till varför individer väljer att spara är att de flesta är väldigt 

osäkra på framtiden och genom sparande vill man göra framtiden något mindre riskfyllt.  

 

Enligt Gough och Nurullah (2009)har inkomsten en påverkan på hur pensionssparare 

ser och utvärderar sitt sparande. Den främsta skillnaden mellan låg- och 

höginkomsttagare är att höginkomsttagare bryr sig generellt mindre om avgifterna och 

är intresserade mer av själva placeringen. För höginkomsttagare är det framförallt den 

finansiella avkastningen som är viktig tillsammans med råd om olika 

investeringsstrategier.  

 

3.4 Samhällsförändring 
Hultén m.fl. (2011) menar att marknadsföringen ständigt påverkas av olika kulturella, 

ekonomiska, politiska och teknologiska förändringar. Dessa ständigt föränderliga 

förhållanden formar nya villkor för både konsumtion och produktion hos företag och 

individer. Även Akinci m.fl. (2004) påpekar att tjänstesektorn under de senaste åren har 

stått för en snabb förändring, vilket i sin tur har stor påverkan på 

marknadsföringsmiljön. En av de viktigaste krafterna bakom denna förändring i 

samhället är utveckling av ny teknologi som ständigt ger möjligheter till att skapa nya 

tjänster och nya sätt att jobba på som tidigare sågs som omöjliga. Genom att studera de 

förändringar som sker i samhället så menar Hultén m.fl. (2011) att vi får en bättre 

förståelse för vad som händer idag samt att vi lättare kan försöka förutse vad som 

kommer att hända framöver. 

 

Hultén m.fl. (2011) menar att den tekniska utvecklingen har drastiskt förändrat 

människornas beteende och livsstil. Denna utveckling har framförallt stark påverkan på 

informations- och kommunikationsutbytet mellan företag och individer. Detta har också 

lett till att samhälle har blivit allt mer globaliserad, där varje individ kan exempelvis 

med hjälp av en dator komma åt information, varor eller tjänster i princip från vilket 
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land som helst. Howard och Mason (2001) menar att människor har anpassat sig till en 

mer komplex perspektiv av sig själva i relation till en mer global värld, vilket har 

bidragit till att våra liv och samhällen förändras. Istället för att fokusera på arbete, 

pengar och materiella förvärv, letar vi efter nya sätt att bli tillfredsställda på. Individer 

är idag mer bekymrade över att försöka att utrycka sin individualitet och vara oberoende 

både mentalt och materiellt. Hultén m.fl. (2011) menar att individer kan genom sin 

konsumtion av varumärken skapa nya identiteter och självbilder, därmed är 

individualiseringen som livsstil ett utryck för den tidsanda och samhällskultur som råder 

just nu. Konsumtion är en viktig del av individernas vardag där konsumtionen sker på 

ett individuellt sätt. Konsumtion ger individer möjlighet att utrycka sig själv, därav blir 

det symboliska värdet för de olika varumärkena allt viktigare. 

 

Howard och Mason (2001) menar också att i takt med den pågående 

samhällsförändringen så har individer allt större ansvar för sin ekonomi och ekonomin i 

allmänhet. Allt fler får intresse för de olika finansiella tjänsterna och vill aktivt sköta 

sina finanser. Det finns dock en viss skillnad i attityden mellan den yngre generationen 

och den äldre generationen. De yngre människorna är mer intresserade för krediter, där 

krediter ses nästan som en förutsättning för ett fungerande samhälle. Den äldre 

generationen ser inte krediter som något positivt och värdesätter mer sparande. Gough 

och Nurullah (2009) skriver att dagens individer inser vikten av att spara privat för att 

kunna exempelvis få ut en tillräcklig pension. Gemensamt för alla individer är att man 

inte längre tror på statens garanterade ekonomiska ersättning utan alla inser vikten av att 

spara själva och ta ansvar för sin ekonomi. 

 

3.5 Total tjänstekvalitet  
3.5.1 Tjänstekvalitet 

Enligt Grönroos (2008) hänger kvalitet hos varor traditionellt ihop med varans 

egenskaper. Tidigare i teoretiska referensramen diskuterades den komplexiteten som är 

förknippad med de flesta tjänster, detta gör att även kvaliteten hos tjänster blir komplex 

i förhållande till varor. Grönroos (1996) menar att överlag så är det väldigt individuellt 

hur människor upplever tjänster. Tjänstekvaliteten för en tjänst beror på kundens 

upplevelse kring själva tjänsten, med andra ord leder en bra upplevelse kring tjänsten 

till en bra tjänstekvalitet och en dålig upplevelse kring tjänsten till en sämre 

tjänstekvalitet. Tjänstekvaliteten är därför aldrig bättre än vad kunder själva upplever att 
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den är. Chiou och Droge (2006) hävdar att investeringarna kring en tjänsts kvalitet har 

blivit strategiskt viktigare för alla företag idag. Det är värdet av att som företag förstå 

och identifiera hur tjänstekvalitet upplevs av kunderna som gjort att investeringarna 

ökat och fått en strategisk vikt. Syftet med investeringar inom tjänstekvalitet är att 

förbättra kundernas uppfattningar för den totala tjänstekvaliteten samt förbättra deras 

upplevelser kring tjänsten. 

 

Det huvudsakliga syftet till att varor och tjänster finns är att de ska tillfredsställa ett 

behov hos kunden (Armstrong & Kotler 2008, Grönroos 2008). Park m.fl. (1986) menar 

att det finns olika nivåer av behov som kan tillfredsställas vilket i sin tur påverkar hur 

värdet för en produkt eller tjänst uppfattas. Författarna delar in dessa olika behov i tre 

olika kategorier: funktionella behov, symboliska behov och upplevelse behov. 

Funktionella behov är oftast förknippade med ett problem som ska lösas eller 

förebyggas där konsumtion är lösningen, till exempel att du köper en gräsklippare för 

att du behöver underhålla din trädgård. De symboliska behoven är de behoven som 

konsumenter själva har skapat och får någon form av självuppfyllelse när dessa behov 

tillfredsställs. Till exempel så kan en konsument välja att köpa en tröja från något 

specifik varumärke för att den får han/hon att känna sig bättre. Behoven som är 

förknippade med upplevelse tillfredsställer någon eller några av de fem mänskliga 

sinnen, till exempel en god middag. Det upplevda värdet kommer att vara beroende av 

hur bra en tjänst eller en produkt kan tillfredsställa de olika behoven. Om du ska till 

exempel köpa en gräsklippare så värdesätter du förmodligen mer hur bra klipparen är på 

att klippa framför hur den ser ut. Om du dock ska köpa en dyr klocka så är det 

förmodligen viktigare med hur den ser ut framför hur bra den är på att visa tiden för 

värdeskapande. Kontentan av detta är att företag måste förstå vilka behov de 

tillfredsställer för att i sin tur kunna förstå vad det faktiskt är som skapar värde för 

kunder för att i slutända kunna leverera hög tjänstekvalitet.    

 

Grönroos (2008) menar att eftersom tjänster är en process där en uppsättning resurser 

hos företaget interagerar med kunden så skapas värde genom kundernas aktivitet och 

processer. Eftersom konsumenterna är oftast med på ett eller annat sätt i tjänsternas 

produktionsprocess, skapas värde tillsammans av företaget och kunden. Genom att 

företagen underlättar processer som främjar värdeskapande, får kunderna en bättre 

service vilket i sin tur leder till att kunderna upplever högre tjänstekvalitet. För 
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Figur 3.2 Tjänstekvalitetens två dimensioner (Grönroos 2008:82) 

tjänsteföretag är det ytterst viktigt att få kunder delaktiga i de olika 

produktionsprocesserna och implementera dessa processer på ett sådant sätt att 

kunderna upplever att värde skapas i dessa processer. Det är också viktigt för företag att 

komma ihåg att tjänster är en process och detta bidrar till att värdet skapas successivt 

under processens gång, därmed kommer alla faktorer under själva tjänsteprocessen vara 

betydande för det slutliga värdet som kunden upplever.  

 

3.5.2 Total upplevd kvalitet 

Enligt Grönroos (2008)  består tjänstekvaliteten av två grundläggande dimensioner: den 

tekniska dimensionen samt processens funktionella dimension. De grundläggande 

dimensionerna tillsammans med den påverkande faktorn image utgör den totala 

kvaliteten hos en tjänst. Kundens erfarenheter utav kvalitetsdimensionerna tillsammans 

med företagets image bestämmer huruvida tjänstekvaliteten upplevs som god, neutral 

eller dålig. Den totala upplevelsen av tjänstekvaliteten upplevs som god när kundernas 

erfarenheter av tjänstekvaliteten stämmer helt överens med kundernas förväntningar på 

kvaliteten. 

 

 

3.5.2.1 Image 

Enligt Grönroos (2008) fungerar image som en påverkande faktor på den totala 

tjänstekvaliteten. Image handlar enligt Kapferer (2012) om hur företaget uppfattas enligt 

kunden, vilket har att göra med företagets varumärke. Han menar att alla de 

associationer som görs med ett varumärke tillsammans kallas för image. Detta är 

Total kvalité  Image 

Teknisk kvalité 

Funktionell kvalité 
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tidskrävande och problematiskt för företaget att ändra eftersom det handlar om att få 

företaget att uppfattas annorlunda bland kunderna. Image kan förklaras ur flera olika 

aspekter. Dessa aspekter kan vara hur företagets kompetens framstår i kundens ögon, 

vilken kvalitet som företaget står för, vilka egenskaper som kan förknippas med 

företaget, vilken egenskap i företaget som skiljer sig mest, vilken personlighet som 

varumärket har och vilken bild som företaget ger. Varumärkets påverkan på kunderna 

beror på hur varumärket framställs samt vilka relationer som företaget har med 

kunderna. 

 

Dabholkar m.fl. (2000); Parasuraman m.fl. (1991); Grönroos (2008) anser att den 

förväntade kvaliteten har en påverkan på kundens totala upplevda kvalitet. Grönroos 

(2008) menar att företaget bygger upp kundens förväntningar genom traditionella 

marknadsföringsaktiviteter så som t.ex. marknadskommunikation, försäljning och PR. 

Om förväntningarna på tjänsten är för höga så innebär det i praktiken att företaget har 

lovat mer än vad det klarar av att nå upp till. De höga förväntningarna leder till att den 

upplevda kvaliteten anses dålig vilket slår tillbaka hårt mot företaget. Sanningen kan 

vara den att företagets tjänstekvalitet objektivt sett inte alls är så dålig som kunderna 

upplever, men att de höga förväntningarna får tjänstekvaliteten att framstå som dålig i 

jämförelse med konkurrerande företag. Detta scenario är det vanligaste, då företag gärna 

marknadsför sina produkter och därigenom ökar förväntningarna. Grönroos (2008) 

anser att företagen borde lova mindre, vilket skulle sänka förväntningarna och 

därigenom ge en positiv reaktion på kundernas upplevelse. Det skulle på ett effektivare 

sätt kunna skapa en lojalitet samt högre upplevt tjänstekvalitet. 

 

Bravo m.fl. (2012); Schmitt (2003) påpekar att kunder brukar ställas inför svårigheter 

vid utvärderingen av olika alternativ när det kommer till finansiella tjänster. En 

förklaring till det är att tjänsterna är så pass abstrakta till sin karaktär, vilket försvårar 

valet för kunden. Bravo m.fl. (2012) hävdar då att de finansiella institutionerna måste 

utveckla starka varumärken samt att de måste kunna differentiera sig för att klara 

konkurrensen. Ett starkare varumärke skulle reducera den osäkerhet som kunderna 

känner inför valet av finansiellt institut. Författarna menar att företaget inte själva, 

oavsett sin tillgång till resurser, kan bestämma och styra över sin image. Dock så kan 

företaget med hjälp av sina resurser ändra kundernas associationer med företaget genom 

att bygga och kommunicera en attraktiv företagsidentitet.  



  

 

57 

 

Grönroos (2008) konstaterar att företagets image fungerar som ett slags filter som 

påverkar kundernas uppfattning kring de grundläggande dimensionerna. Företagets 

image kan ha en positiv såväl som negativ påverkan på de grundläggande 

dimensionerna beroende på hur företaget uppfattas av kunderna. Om företaget har en 

stark och positiv image bland kunderna så kan det ha en positiv inverkan på kundernas 

uppfattning kring företagets upplevda kvalitet. Ett tydligt exempel är när kunden ska ta 

ut pengar på banken, om kunden förknippar företaget med en positiv image kan denne 

vara beredd att bortse ifrån små misstag i samband med detta. Om företaget däremot har 

en svag och negativ image i kundens ögon så kan bankpersonalens små misstag få stora 

konsekvenser för kundens upplevelse. 

 

3.5.2.2 Servicelandskap 

Grönroos (2008:83) menar att det inom forskningen länge diskuterats kring en utökning 

av de två grundläggande kvalitetsdimensionerna. Främst handlar det om en utökning av 

processens funktionella kvalitet. Grönroos (2008) konstaterar att processens 

funktionella kvalitet kan påverkas av var kunden upplever tjänsten. Bitner (1992) 

redogör för servicelandskapets påverkan på den totala kvaliteten. Vidare menar 

författaren att platsen har en stor betydelse både för kunden och de anställda. Utifrån de 

miljömässiga förhållandena bildar både konsumenter och personal en uppfattning om 

servicelandskapet. Personal såväl som konsumenter kan antingen få positiva eller 

negativa reaktioner utifrån den miljön som de befinner sig i. Servicelandskapet kan se ut 

på många olika sätt, samt även uppfattas på många olika sätt av kunderna och 

personalen. Bitner (1992) tar i sin artikel framförallt upp den fysiska miljön i företaget. 

 

Bitner (1992) menar att prissättning, marknadsföring, nya funktioner samt speciella 

kampanjer får mer uppmärksamhet av kunderna än vad den fysiska miljön får men att 

den fysiska miljön ändå spelar en stor roll. Den fysiska miljön kan stödja eller hindra att 

de interna och externa målen som företaget satt upp uppfylls. Generellt sätt är den 

fysiska miljön viktigare inom tjänstesektorn eftersom både medarbetare och kunder då 

ofta tillbringar mycket tid i företagets faciliteter. Det är involveringsgraden mellan 

medarbetare och kunden som avgör hur den fysiska miljön ska se ut. Bitner (1992) 

menar att den fysiska miljön bör anpassas efter verksamheten samt vilka som kommer 

vistas i den. Om det är så att den fysiska miljön har en väldigt hög kundaktivitet och låg 
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personalaktivitet bör miljön anpassas efter företagets strategier gällande företagets 

positionering eller segmentering. Om det däremot är en hög personalaktivitet och låg 

kundaktivitet i den fysiska miljön så bör den anpassas för att öka trivselfaktorn för de 

anställda. Om det är lika stor mängd medarbetare och kunder i den fysiska miljön så bör 

den vara utformad så att det underlättar och uppmuntrar till en konversation mellan 

parterna. Ett bra exempel på en sådan tjänst är enligt författaren en bank. Om 

bankpersonalen upplever att miljön är positiv och att de känner sig bekväma i den 

miljön kommer de att vilja jobba där, engagera sig i studien och därmed utföra de 

arbetsuppgifter som de har tilldelats. Det innebär att platsen kan ha en inverkan på 

personalen vilket i sin tur påverkar konsumenterna. Platsen kan även ha en direkt 

påverkan på kunderna. Ett bra exempel är att ett slitet möblemang på bankkontoret kan 

göra att kunden känner sig obekväm vilket ger negativa kundupplevelser vilket utgör en 

negativ påverkan på processens funktionella kvalitet. Medarbetarna kan koncentrera sig 

bättre på jobbet hemifrån vilket leder till en bättre produktivitet.  

 

Ginarlis (2001); Animesh m.fl. (2011) konstaterar att användandet av elektronik så som 

datorer och telefoner har ökat kraftigt. En stor anledningen till det är att tekniken har 

blivit billigare i takt med den teknologiska utvecklingen samtidigt som prestandan höjts. 

Det möjliggör en större och växande virtuell värld. Enligt Fritz m.fl. (1998) 

kännetecknas den virtuella miljön av forskare som en miljö som inte går att ta på. 

Animesh m.fl. (2011) menar att antalet användare inom den virtuella världen ökar 

snabbt. Antalet aktiva användare inom den virtuella värden har ökat från 136 miljoner år 

2009 till 1899 miljoner år 2013. Det är en ökning som förväntas att stiga för varje år. 

Fritz m.fl. (1998) menar att den virtuella miljön har blivit allt viktigare för företagare i 

takt med teknikens utveckling. Det fysiska kontoret har bland företag i vissa fall ersatts 

helt av ett virtuellt kontor. Distansarbetet har i många företag blivit allt vanligare och 

medarbetarna kan då sköta sina arbetsuppgifter hemifrån eller ifrån annan ort istället för 

på det fysiska kontoret. Enligt Grays (1995) studie har det visat sig effektivare för 

medarbetarna att vissa dagar jobba hemifrån, något som anses positivt av företagen. 

Anledningen är att de kan koncentrera sig bättre vilket leder till bättre produktivitet. 

Enligt George & Kumar (2014) har den tekniska utvecklingen har lett till ett paradigm 

skifte i hur företag interagerar med sina kunder. Integrationen sker idag sker till stor del 

med hjälp av den virtuella miljön. Ginarlis (2001) menar att den virtuella miljön består 

av tre olika värdar, nämligen datavärlden (internet), mobilvärlden samt tv världen. 



  

 

59 

Enligt Animesh m.fl. (2011) kan konsumenters beteende inom den virtuella världen 

påverkas av den virtuella miljöns utseende. Den virtuella världen, kan precis som den 

fysiska, ha en påverkan på kundens beteende.  

 

George och Kumar (2014) menar att de finansiella instituten ligger i framkant när det 

gäller att använda sig av den teknologiska utvecklingen. Den har hjälp de finansiella 

instituten att kommunicera med sina kunder genom flera olika virtuella kanaler, även 

kallade elektroniska kanaler. De elektroniska kanalerna kan vara telefon, mejl, hemsida, 

mobila hemsidor eller internetbanken. Pikkarainen m.fl. (2004) menar att 

internetbanken är väldigt viktigt då den fungerar som en portal på internet där kunderna 

själva har möjlighet att göra allt att betala sina räkningar till att göra större 

investeringar. Forskaren menar att en välgjord och attraktiv hemsida och internetbank 

bidrar till att uppnå en högre elektronisk kvalitet. Jayawardhena (2004) kom i sin studie 

fram till fem olika attribut som av kunderna anses viktiga för ett finansiellt instituts 

skapande av en hemsida och internetbank. Attributen leder enligt författaren till en ökad 

tjänstekvalitet. Dessa attribut är tillgänglighet, gränssnitt, förtroende, uppmärksamhet 

och trovärdighet. Tillgänglighet handlar om att kunderna enkelt ska ha möjlighet att 

komma åt hemsidan och dess innehåll. Gränssnittet handlar om hemsidans uppbyggnad 

och hur användarvänlig som den uppfattas av kunden. Förtroende har med att det 

finansiella institutet måste få kunderna på hemsidan att känna sig trygga samt att de kan 

lita på innehållet. Uppmärksamhet handlar om att servicen tjänsterna till kunderna ska 

vara personlig, även om servicen ger genom hemsidan. Den sista aspekten handlar om 

trovärdigheten och syftar till att företaget alltid ska förmedla det man utlovar på 

hemsidan till sina kunder.  

 

3.5.2.3  Den tekniska kvaliteten  

Grönroos (2008) menar att den tekniska kvaliteten kan definieras utefter vad som 

återstår för köparen när tjänstens produktionsprocess och interaktionen mellan säljare 

och köpare är avslutad. I företagets ögon innebär att den tekniska dimensionen 

innefattar den kvalitet som kunden upplever vid leveransen, vilket är samma sak som 

kvaliteten på den tjänst som företaget levererar. Det är resultatet av tjänsten som utgör 

den tekniska kvaliteten. Ett exempel på en teknisk kvalitet är resultatet av en 

banköverföring som kunden gjort på sitt lokala bankkontor. Den tekniska kvaliteten är 

då själva överföringen som banken gör, när väl överföringen genomförts så har banken 
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uppnått den tekniska kvaliteten. Den tekniska kvaliteten kan då uppfattas som positiv 

såväl som negativ beroende på hur väl banken lyckas med den tekniska kvaliteten. Om 

överföringen skulle dra ut på tiden så skulle den tekniska kvaliteten bli lidande eftersom 

företaget inte klarar av att utföra den tjänst på det sätt som kunden kan förvänta sig. 

 

Grönroos (2008) menar att produkter och tjänster delas oftast in olika nivåer. Gällande 

tjänster så kan de beskrivas som ett paket eller en samling av olika tjänster. Detta paket 

delas oftast in i två kategorier kärntjänster och kringtjänster. I en hotelltjänst så utgörs 

till exempel kärntjänsten av själva boendet, medan hotellets reception, portier, 

rumsbetjäning, restaurang och concierge är paketets kringtjänster. Levitt (1983) menar 

att det oftast är just dessa kringtjänster som utgör konkurrensfördelar för ett företag. Det 

är just kringtjänster som gör att kunder känner fördelar med kärntjänsten vilket i 

slutändan leder till att kunden vill göra affärer med det företag som erbjuder dessa 

kringtjänster. Grönroos (2008) menar att det är bra att dela in tjänster på detta sätt för att 

kunna förstå det grundläggande bakom ett tjänsteerbjudande. 

 

Armstrong och Kotler (2008); Grönroos (2008) menar att det är bättre att dela in 

produkter och tjänster i tre olika nivåer, där varje. Grundnivån för produkter och tjänster 

är kärnvärde, denna nivå relaterar till vad det är kunder egentligen köper. På denna nivå 

måste företagen ha klart för sig för vilka behov de egentligen tillfredsställer hos kunder. 

Kärntjänsten är anledningen till varför företaget överhuvudtaget finns på marknaden. 

Levitt (2004) skriver att det är viktigt för företag att förstå vilka behov företag 

tillfredsställer och förstå vad som är kärnan i deras verksamhet. Till exempel så gick 

många järnvägsföretag under i USA eftersom de definierade sig som företag i 

järnvägsbranschen och inte företag i transportbranschen, med andra ord kunde inte 

dessa företag att identifiera vad deras kärntjänst var.  

 

Vidare skriver Armstrong och Kotler (2008) att den andra nivån av produkter och 

tjänster är själva produkten eller tjänsten. Denna nivå innefattar faktorer så som design 

fördelar, kvalitet, image och förpackning. Författarna menar att denna nivå av produkter 

eller tjänster innehåller det du köper. Om vi återkopplar till exemplet i föregående 

stycke så är kärnvärdet för tågresenärer transport, den andra nivån tjänsten för 

tågresenärer är själva resan. Grönroos (2008) menar istället att den andra nivån för 

tjänster består av så kallade möjliggörande tjänster. Dessa tjänster gör det möjligt för en 
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kund att använda kärntjänsten, till exempel så är reception på ett hotell en typisk 

möjliggörande tjänst som krävs för att man ska kunna komma åt boendet på hotellet.   

 

Enligt Armstrong och Kotler (2008) är den tredje nivån av produkter eller tjänsten den 

nivån som förstärker de två nivåerna innan. Under denna nivå blir kunderna erbjudna 

fördelar som stärker kärnvärdet och den faktiska produkten eller tjänsten. Även 

Grönroos (2008) har liknande definition på den tredje nivån och kallar det för 

värdehöjande tjänster. Värdehöjande tjänster underlättar inte konsumtion eller 

användandet av kärntjänsten utan används för att höja värdet på tjänsten eller för att 

skilja tjänsten från konkurrenter. Om vi återigen återkopplar till tågresenärer så räcker 

det inte enbart att erbjuda en resa. De företag som erbjuder tågresor måste tänka till 

kring helheten, det vill säga resenärer måste ha någonstans att sitta. Det kanske ska 

erbjudas mat ombord och andra faktorer som gör tågresan bekväm. Grönroos (2008) 

påpekar att det inte är alltid lätt att skilja mellan möjliggörande tjänster och 

värdehöjande tjänster. En tjänst som i sammanhanget fungerar som en möjliggörande 

tjänst – till exempel den måltid som serveras under en långflygning – kan i ett annat 

sammanhang – under en kort flygning – bli värdehöjande tjänst. Det är väldigt viktigt 

för företag att särskilja möjliggörande tjänster från värdehöjande tjänster, kärnvärdet 

kan fortfarande konsumeras även om det inte finns värdehöjande tjänster men detta blir 

omöjligt om det saknas möjliggörande tjänster.   

 

Det som är utmärkande för tjänster enligt Grönroos (2008) gällande de olika nivåer till 

skillnad från fysiska varor är att tjänster är en pågående process som vi redogjorde för 

tidigare. I fysiska produkter så är de olika nivåerna inbäddade i själva produkten, 

gällande tjänster så skapas de olika nivåer under själva processen. Vidare menar 

Grönroos (2008) att det är bra att dela in tjänster på detta sätt för att kunna förstå det 

grundläggande bakom ett tjänsteerbjudande. Problemet med enbart detta synsätt är att 

man tar då hänsyn till enbart vad kunden efterfrågar. Det tas inte upp hur de 

processrelaterade egenskaper bör hanteras, vilket gör att kundperspektivet inte 

behandlas. Det är bara den tekniska kvaliteten som behandlas med detta synsätt.  

 

3.5.2.4 Funktionella kvaliteten  

Enligt Grönroos (2008) kan den processens funktionella kvalitet definieras utefter hur 

kunden upplever tjänsten under själva produktions- och konsumtionsprocessen. Det 
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innebär att den funktionella funktionen innefattar alla de saker som kan påverka 

kundens processupplevelse under tiden som tjänsten förbrukas. De delar som ingår i den 

processens funktionella kvalitet kan vara tillgängligheten, personalens uppträdande och 

bemötande, servicenivån, samt hur personalen framstår i konsumentens ögon. Det är 

den sammanlagda kvaliteten under processens gång som utgör processens funktionella 

kvalitet. Exempel på processens funktionella kvalitet är hur servicepersonalens 

bemötande på det lokala bankkontoret ser ut samt kundens väntetid innan det blir 

dennes tur. Om kunden upplever att personalen inte når upp till den servicenivå som 

kunden anser att denne kan begära innebär det att företaget brister i processens 

funktionella kvalitet vilket är negativt för företaget i sig. Samma sak gäller ifall kunden 

upplever väntetiden som orimligt lång. 

 

Grönroos (2008) hävdar att utöver den huvudsakliga tjänsteerbjudande som erbjuds 

kunden finns det också andra dolda tjänster som kan gynna ett företags konkurrenskraft. 

Alla kunder lägger märke till hur företag sköter sin fakturering, hanterar 

kvalitetsproblem, tar itu med brister, hanterar klagomål, tillhandahåller dokumentation, 

tar hänsyn till speciella behov hos kunder, håller löften etc. Hur duktig företaget är på 

dessa dolda tjänster kommer att antingen underlätta eller försvåra för kunder att just 

vara kunder. Företagets gard av kundinriktning i just dessa tjänster kommer att vara 

avgörande om kunder stannar kvar som kunder eller om dem se efter ny bättre 

alternativ. Detta leder till att just dessa kan skapa konkurrensfördelar för ett företag.  

 

Vidare skriver Grönroos (2008) att eftersom dolda tjänster inte hör hemma riktigt till det 

som företaget erbjuder till sina kunder ses dessa dolda tjänster mer som administrativa 

processer än värdeskapande aktiviteter. Utveckling av dessa tjänster brukar därmed ske 

genom interna förbättringsprocesser där kunden inte tas med. Som vi nämner så har 

dessa dolda tjänster potential att ge företag konkurrensfördelar, men för att detta ska 

vara möjligt så måste företag ha ett tydligt serviceperspektiv på sin verksamhet. Företag 

bör inse att genom att komplettera sin kärnprodukt oavsett om det rör sig om varor, 

tjänster eller kombination av varor och tjänster, kan konkurrenter överträffas som 

tillhandahåller likartade produkter eller tjänster. På en mogen marknad så kan det vara 

svårt för företag att överträffa konkurrenter enbart genom sin kärnprodukt. För att 

överträffa konkurrenter med kärnprodukten måste företag antingen ha ett varaktigt 

tekniskt försprång eller ständigt lyckas tillverkningskostnader som är lägre än 
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konkurrenternas. Detta kan i många fall leda till att företag konkurrerar med lägre priser 

vilket i längden inte är hållbart. Lägre priser leder till att överskottet tilldelas till 

konkurrenter och på grund av brist av resurser uteblir investeringar i utvecklig.  

 

Grönroos (2008) menar att ett serviceperspektiv innebär att man ser 

tjänstekomponenternas roll i kundrelationer som strategisk. Kärnlösningen oavsett om 

det är en vara eller en tjänst måste vara tillräckligt bra, men det kommer inte att räcka 

för att skapa bestående konkurrensfördelar på marknaden. För att kunna skapa 

bestående konkurrensfördelar måste företaget utveckla varje del av kundrelationen, 

däribland alla de dolda tjänster som skapar värde för kunden till ett sammanhängande 

paket. Vidare skriver Grönroos (2008) att servicestrategi är ett möjligt alternativ för de 

flesta företag. En sådan strategi innebär att företaget försöker att förbättra 

serviceprocessen och servicemöte, detta utgör grunden i ett program där man vill 

förbättra den totala tjänstekvaliteten.  

 

3.5.3 Att mäta total upplevd tjänstekvalitet 

Enligt Grönroos (2008) kan den totala tjänstekvaliteten mätas på två olika sätt. Ett sätt 

är att utgå ifrån ett så kallat attributsbaserat mätinstrument, som används för att mäta 

egenskaperna hos en tjänst genom att titta på olika attribut. Ett annat sätt är ett 

kvalitativt mätinstrument som grundar sig på en utvärdering av kritiska händelser i 

företaget. Det mest framträdande mätinstrument enligt Grönroos (2008) är den så 

kallade SERVQUAL modellen, framtagen av Parasuraman m.fl. (1991). 

 

SERVQUAL modellen av Parasuraman m.fl. (1991) är en attributsbaserad 

mätningsmodell som med hjälp av attribut identifierar fem olika dimensioner, som 

tillsammans utgör den totala tjänstekvaliteten. De fem dimensionerna som mäts är 

tillförlitlighet, lyhördhet, försäkran, empati och materiella ting. Dimensionen 

tillförlitlighet mäter företagets förmåga att exakt och pålitligt leverera det som utlovats 

av tjänsten. Lyhördhet syftar till företagets villighet att hjälpa kunder samt förse dem 

med snabb service. Försäkran handlar om medarbetarnas artighet och deras skicklighet 

att inge förtroende och säkerhet kring tjänsten de säljer. Empati står för företagets 

förmåga att tillhandahålla en känsla av omtänksamhet och individuell service till varje 

enskild kund. Materiella ting står för de materiella sakerna som kunderna kommer i 

kontakt med, exempelvis utrustning, kommunikationsmaterial eller i en butik eller ett 
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kontor där köpet sker. SERVQUAL modellen av Parasuraman m.fl. (1991) mäter, precis 

som Grönroos (2008), både den förväntade kvaliteten såväl som den uppnådda 

kvaliteten. Parasuraman m.fl. (1991) modell mäter de olika dimensionerna genom 22 

olika attribut. De 22 olika attributen bildar tillsammans en total kvalitetspoäng. Enligt 

Grönroos (2008) fokuserar SERVQUAL modellen på de kritiska händelserna inom 

tjänstekvalitet samt att merparten av attributen mäter de processrelaterade 

dimensionerna. Strandberg (2012) anser att Grönroos (2008) modell (se figur 3.2) är 

mer omfattande än vad SERVQUAL modellen är, även om den innehåller färre 

dimensioner. 

 

Grönroos (2008) har utifrån de existerande attributsmodellerna på marknaden utformat 

sju kriterier som företaget ska uppnå för en god tjänstekvalitet. Han anser att den 

förenklade modellen nedan fungerar som en sammanfattande och förenklad modell som 

kan användas av ledningsprinciper i företag för att se hur väl de jobbar med den totala 

tjänstekvaliteten. 

 

1. Professionalism och färdigheter – Att kunden känner att det finns 

professionalism och färdigheter i företagets personal, operativa resurser samt 

fysiska resurser  

(Teknisk kvalitet) 

2. Attityder och beteende – Att kunden upplever att de känner sig professionellt 

mottagna och omhändertagna av den personal som finns. 

(Processens funktionella kvalitet) 

3. Tillgänglighet och flexibilitet – Att kunden upplever att öppettider, georgisk 

plats, operativa system samt personal har utformats på ett sätt som underlättar 

för kunden, samt att personal kan anpassa sig efter kundens krav och önskemål 

(Processens funktionella kvalitet) 

4. Tillförlitlighet och pålitlighet – Att kunden upplever att företaget arbetar för 

företagets bästa, håller vad man lovar, samt att företaget är pålitliga.  

(Processens funktionella kvalitet) 
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5. Service recovery – Att kunderna känner att företaget agerar när fel inträffar 

samt gör allt för att reparera skadan gentemot kunden. 

(Processens funktionella kvalitet) 

6. Servicelandskapet – Att kunderna upplever den fysiska omgivningen som 

tilltalande, vilket kan ha en positiv inverkan på kunden. 

(Processens funktionella kvalitet) 

7. Rykte och trovärdighet – Att kunderna upplever delade företagsvärderingar 

samt litar på att företaget tillhandahåller goda prestationer samt valuta för 

pengarna. 

(Image påverkan på kvalitet) 

3.6 Strategival i små och stora företag 
Enligt Tillväxtverket (2014)  kom det den 1 januari 2005 en definition av små och 

medelstora företag från EU. Små och medelstora företag definieras som ett företag som 

maximalt har 50 anställda med en maximal omsättning på 10 miljoner euro. Om ett 

företag överstiger någon utav dessa gränser så räknas företaget istället som ett stort 

företag. Thornhill och Amit (2003) menar att det är större risk att små och medelstora 

företag går i konkurs än att stora företag gör det.  En orsak till att små och medelstora 

företag oftare misslyckas beror enligt Rizzo och Fulford (2012); Thornhill och Amit 

(2003)  på de begränsade resurser som företaget förfogar över. Thornhill och Amit 

(2003) menar att det största problemet med små och medelstora företag är att de måste 

få till ett positivt kassaflöde innan företagets, i många fall, väldigt begränsade resurser 

tar slut. Eftersom de små och medelstora företagen har mindre resurser än de stora så 

konkurrerar de inte med samma förutsättningar. Det blir därmed allt viktigt för ett 

mindre företag att med hjälp av en genomtänkt strategi göra rätt saker för att lyckas. För 

att ett mindre finansiellt institut ska vara framgångsrikt och lyckas krävs att de har en 

strategi kring hur de ska uppnå konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna i 

branschen.  

 

Enligt Gill (2011) kan strategi inom företagsekonomi definieras som en plan över de 

mål och aktiviteter företaget har under en viss tidsperiod och som sammanfogar 

företaget med dess omgivning. Grant (2010) menar att strategi är ett hjälpmedel för hur 

individer och organisationer uppnår ett uppsatt mål. Han menar att en lyckad strategi är 

beroende av flera delar samt hur effektivt dessa delar genomförs. Den första delen 
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handlar om att företaget måste sätta upp mål som är enkla, kontinuerliga och 

långsiktiga. Den andra delen handlar om att företaget måste ha en djupgående förståelse 

för den bransch i vilket företaget är verksam. Den tredje och sista delen handlar om 

företagets förmåga att göra en objektiv bedömning av de tillgängliga resurserna. Det 

krävs sedan att genomförandet av dessa delar sker på ett så effektivt sätt som möjligt för 

att uppnå en lyckad strategi. Mccarthy (2003); Rizzo och Fulford (2012) påpekar att det 

finns en skillnad mellan hur små och medelstora företag agerar, jämfört med ett stort 

företag, när det kommer till företagets strategi. Hur strategin ska se ut beror därmed på 

om företaget är litet eller stort. Rizzo och Fulford (2012) menar att de strategier som 

använts av de stora företagen är mer eller mindre irrelevanta för små och medelstora 

företag. Anledningen till det är att de har helt olika förutsättningar eftersom de 

tillgängliga resurserna skiljer sig åt.  

 

Gemensamt för både små, medelstora och stora företag är enligt Gill (2011) att 

företagets strategi kan delas in i en företagsstrategi samt en affärsstrategi. 

Företagsstrategins syfte är att definiera vilken marknad som företaget vill finnas inom. 

Den besvara företagets fråga kring; Inom vilken marknad bör vi finnas? Beslut som tas 

inom företagsstrategin handlar främst om diversifiering, företagets struktur, förvärv och 

nyetableringar samt allokering av företagets resurser. Dessa frågor är av en mer 

övergripande karaktär. Affärsstrategin syftar till hur företaget ska konkurrera inom den 

specifika marknaden. Den besvarar frågan kring; Hur ska vi tävla mot våra 

konkurrenter? Besluten som företaget fattar handlar om hur företaget ska uppnå en 

konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. 

 

Rizzo och Fulford (2012) förklarar att små och medelstora företag kännetecknas av att 

ägaren och de anställda har små resurser eller möjligheter att ägna sig år uppgifter som 

är relaterade till strategisk planering. Det innebär att ett små och medelstora företag 

saknar de ekonomiska resurser för att ha anställda som jobbar enbart med den 

strategiska planeringen. Det leder till att de små och medelstora företagen inte har 

samma möjlighet att aktivt jobba med strategisk planeringen i samma grad som större 

företag. De små och medelstora företagens strategival kännetecknas av intuition, 

erfarenhet och instinkt. Konsekvenserna av det blir att besluten generellt sätt sker 

spontant och reaktivt beroende på situationen.  Ahrens (2005) menar att flexibiliteten är 

något som små och medelstora företag kan dra nytta av, och därmed har en fördel 
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gentemot stora företag. Ett flexibelt företag kan anpassa sitt utbud till efterfrågan, vilket 

gör att företaget kan ställa om sin produktion snabbt. Det leder i sin tur till en 

effektivare organisation med högre produktivitet. Mccarthy (2003) menar att det i små 

och medelstora företag är upp till ägaren att se till att strategin formas och genomförs. 

Strategins utformning och genomförande går även att koppla samman med ägaren och 

dess personlighet, eftersom det präglar strategin. Strategierna blir då till viss del 

präglade av ägarens personlighet och värderingar. Studien visar att små och medelstora 

företagsägare gick att dela in utefter två olika karaktärer, den pragmatiska och den 

karismatiska ägaren. De olika karaktärerna möter olika problem när det kommer till det 

strategiska tänkandet, vilket präglar deras sätt att agera när det kommer till planering 

och beslutsfattande. 

 

En konkurrensstrategi är enligt Lechner och Gudmundsson (2014) något som är viktigt 

för små och medelstora företaget att ha om de vill växa på en marknad. Strategivalet 

som görs utefter konkurrensen är avgörande för företagets prestation. Författarna menar 

att en konkurrensstrategi antingen kan vara baserad på en lågkostnadsstrategi eller en 

differentieringsstrateg, beroende på hur företaget valt att positionera sig. Thornhill och 

Amit (2003)  menar att genom att använda sina resurser och kunskaper på rätt sätt kan 

de små och medelstora företagen skaffa sig konkurrensfördelar gentemot större företag. 

Hur väl ett företag kan anpassa sina resurser och kunskaper i förhållande till sina 

konkurrenter är avgörande för företagets chanser att lyckas. Ahrens (2005) menar att om 

företag vill växa på marknaden så är det viktigt att ”äga” sitt marknadssegment 

långsiktigt. Detta uppnås genom att företagen hittar behov hos potentiella kunder som 

inte kan tillfredsställas utifrån rådande marknadsförhållanden. När det behovet är 

identifierat kan företag anpassa sin verksamhet och erbjuda tjänster/varor som löser det 

undantryckta behovet. Detta leder i sin tur till att företaget är först med en ny lösning, 

vilket ger konkurrensfördelar på marknaden. För att hitta de undantryckta behoven 

måste företag först förstå vad som efterfrågas och värdesätts av konsumenter för att 

sedan ställa det i förhållande till det som erbjuds på marknaden. Vidare menar 

författaren att företag som vill öka sin tillväxt på en mogen marknad behöver ha sin 

utgångspunkt från kunden. Det gäller att hitta ”svordomar” det vill säga att företag hittar 

lösning på ett länge undantryckt behov, något som folk svär över där dagens 

leverantörer har gett upp hoppet om att finna en lösning på. 
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Figur 3.3Egenritad undersökningsmodell grundad i Grönroos 

(2008:82) 

3.7 Undersökningsmodell 

Nedan presenteras den valda undersökningsmodellen (se figur 3.3) som vi utgått ifrån i 

detta arbete. Modellen visar de tre tjänstekvalitetsdimensionerna teknisk kvalitet, 

funktionell kvalitet och servicelandskapet som tillsammans med image utgör den totala 

tjänstekvaliteten. Undersökningsmodellen består därför till stor del av Grönroos (2008) 

modell om total tjänstekvalitet (se figur 3.2), dock med vissa korrigeringar. Den 

ursprungliga modellen tar upp två olika dimensioner samt image. De två olika 

dimensionerna utgörs av tjänstens funktionella kvalitet samt tjänstens tekniska kvalitet. 

Image fungerar som ett filter för den påverkan som de olika dimensionerna har på 

kundens upplevelse. En förändring som gjorts i undersökningsmodellen är att vi lagt till 

en tredje dimension, nämligen platsens betydelse. Anledningen till detta är att författare 

som Bitner (1992)och Grönroos (2008) menar att servicelandskapet har en betydande 

påverkan på den totala tjänstekvaliteten. Den valda undersökningsmodellen fungerar 

som ett bra ramverk för att identifiera viktiga begrepp som tillsammans utgör den totala 

tjänstekvaliteten. 
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4 Empiri 

4.1 Svenska pensionssystemet 

Enligt Pensionsmyndigheten (2014) utgörs det svenska pensionssystemet av allmän 

pension, tjänstepension samt privat pension. Figur 4.1 visar uppdelningen av de olika 

nivåerna. 

 

(Figur 4.1, hämtad från Pensionsmyndigheten.se, 2014-03-21) 

 

4.1.1 Allmän pension 

Pensionsmyndigheten (2014); Oxenstierna (2013); Karlén (2013) menar att alla 

personer som arbetar och bor i Sverige har rätt till en allmän pension. Den allmänna 

pensionen utgörs av inkomst- och premiepensionen. Oxenstierna (2013); 

Pensionsmyndigheten (2014)  konstaterar att det är pensionsspararens skattegrundande 

livsinkomst som styr hur mycket inkomst- och premiepension som denne kommer att få 

ut. Enligt Pensionsmyndigheten (2014) kan det röra sig om inkomster kopplat till arbete 

eller sparande, men även bidrag i form av arbetslöshetsersättning, föräldrapenning samt 

sjuk - och aktivitetsersättning. Enligt Pensionsmyndigheten (2014); Oxenstierna (2013) 

avsätts 18,5 % av den årliga skattegynnade inkomsten till den allmänna pensionen. 

Oxenstierna (2013) menar att den högsta årliga pensionsgrundande inkomsten i Sverige 

ligger på 8,07 prisbasbelopp inklusive den årliga pensionsavgiften. Det betyder att varje 

år med intjänad inkomstpension är viktig. Enligt Oxenstierna (2013) finns det en så 

kallad Garantipension, som garanterar alla en lägsta inkomst när de går i pension. 

Garantipensionen utgörs av två prisbasbelopp per år. Karlén (2013); Oxenstierna (2013) 

menar att den allmänna pensionen kan tas ut när som helst från och med 61 års ålder. 
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Det är upp till pensionsspararen att bestämma när denne vill ta ut inkomst- och 

premiepensionen. 

 

Enligt Pensionsmyndigheten (2014); Oxenstierna (2013) utgör premiepensionen 2, 5 % 

av de 18,5 % som sammanlagt utgör den allmänna pensionen, förutsatt att 

pensionsspararen är född före 1954. Oxenstierna (2008) menar att pensionsspararen 

själv kan vara med och påverka sin premiepension. Det betyder att pensionsspararen 

själv kan bestämma vilka placeringar och vilken risk som pensionsspararen önskar. På 

Pensionsmyndigheten (2014) kan man läsa att inkomstpensionen förvaltas av staten och 

består av lön och andra skattepliktiga ersättningar som tillsammans utgör de resterande 

16 % av den allmänna pensionen. Det betyder att pensionsspararen inte själv har något 

som helst inflytande över inkomstpensionen. 

 

4.1.2 Tjänstepension 

Enligt Pensionsmyndigheten (2014); Oxenstierna (2013) finns det, utöver den allmänna 

pensionen, också en tjänstepension. Tjänstepensionen är en avtalspension som avtalas 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Enligt Karlén (2013) har arbetsgivare knutna 

till ett kollektivavtal en skyldighet att teckna avtalspension för sina anställda. 

Arbetsgivaren blir automatiskt knuten till ett kollektivavtal när denne blir medlem i en 

arbetsgivarorganisation alternativt tecknar ett avtal med en fackförening. Oxenstierna 

(2013); Karlén (2013) påpekar att arbetsgivare som inte är knutna till kollektivavtal kan 

välja huruvida de vill betala ut avtalspension eller inte. Statistik från 

Pensionsmyndigheten (2014) visar att cirka 90 % av arbetstagarna i Sverige får en 

tjänstepension av arbetsgivaren. Oxenstierna (2013) menar att ersättning gällande 

tjänstepensionen regleras kollektivavtalen. Enligt Pensionsmyndigheten (2014); 

Oxenstierna (2013) finns det fyra stora kollektivavtal rörande tjänstepension. Dessa 

gäller för privatanställda arbetare, privatanställda tjänstemän, kommun- och 

landstingsanställda samt statligt anställda.  

 

Om arbetsgivaren är ansluten till något av ovanstående kollektivavtalen, kan 

arbetstagaren enligt Oxenstierna (2013) själv bestämma vilket finansiellt institut som 

ska förvalta tjänstepensionen. Dock så finns det ett begränsat urval av finansiella 

institut, då endast de större institutionerna har avtal med dessa kollektivavtal.  Om 

arbetsgivaren är ansluten till något annat kollektivavtal, alternativt står utanför helt, så 
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har arbetstagaren rätt att helt fritt välja finansiellt institut denne önskar välja. Enligt 

Pensionsmyndigheten (2014); Oxenstierna (2013) kan arbetstagaren själv vara med och 

påverka hur innehållet i tjänstepensionen ska förvaltas. Oxenstierna (2013) menar att det 

i de flesta kollektivavtal betalas ut tjänstepension från det att arbetstagaren fyllt 21 år, 

men att det finns undantag. Ett sådant undantag är kollektivavtalet för tjänstemän, där 

den första tjänstepensionen betalas ut först när arbetstagaren fyllt 25 år. 

Tjänstepensionen kan enligt Karlén (2013) tas ut efter det att pensionsspararen fyllt 55 

år. 

 

4.1.3 Privat pensionssparande 

Enligt Oxenstierna (2013) är det alltfler pensionssparare som inser behovet av ett privat 

pensionssparande. Det privata pensionssparandet är enligt Pensionsmyndigheten (2014) 

helt frivilligt. Det är upp till varje enskild individ att bestämma om denne vill 

komplettera sitt pensionssparande med ett privat sparande. Det betyder att den enskilde 

individen måste ta ett beslut kring om denne ska spara alls, vilket institut individen ska 

spara på, hur mycket individen ska spara samt i vilken form som individen ska spara. 

Det finns heller inga regler kring hur ett sådant sparande kan se ut, utan varje enskild 

individ hänvisas att själv besluta detta i samband med ett besök hos ett finansiellt 

institut så som t.ex. en bank. 

 

4.2 Intervju med Plain Capital 
Enligt Carlsholm

3
 startade Plain Capital 2001 som en försäkringsförmedlare, där syftet 

var att lämna rådgivning kring vilka försäkringar en kund skulle ha utifrån de 

individuella preferenserna. Företaget märkte ganska tidigt att deras dåvarande kunder 

efterfrågade även olika placeringsalternativ som var förknippade med försäkringar. 

Detta ledde till att företaget blev ett värdepappersbolag år 2008. Den senaste stora 

förändringen skedde under 2012, då Plain Capital fick tillstånd att skapa egna fonder. 

Det egna fondinnehavet har gjort företaget mer oberoende av andra finansiella institut.  

”Idag är Plain Capital en oberoende finansiell partner som ska se till kundernas helhet 

utan onödiga avgifter” 

(Thomas Dahlin
4
, 2014-03-15) 

 

                                                 
3
 Magnus Carlsholm VD Plain Capital, intervju 2014-03-19  

4
 Thomas Dahlin vice VD Plain Capital, intervju 2014-03-19 
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Carlsholm
5
 och Dahlin

6
 menar att Plain Capital har i dagsläget tillstånd att bedriva 

värdepappersrörelse, fondförvaltning, försäkringsförmedling och rådgivning. 

Regelmässigt har Plain Capital samma krav och tillsyn som alla andra i 

finansbranschen. Företaget har en omsättning runt 6,5 miljoner kronor och är totalt åtta 

anställda.  

 

Enligt Dahlin utmärker sig Plain Capital genom att de försöker vara tydliga och enkla i 

en komplex och konservativ miljö, värdesätta den personliga servicen samt visa en 

förståelse för placeringarnas och investeringarnas känslomässiga aspekter.      

”Tillsammans gör vi framtiden mindre riskfylld, genom personliga möten med 

människor av människor.” 

(Thomas Dahlin, 2014-03-15) 

 

Carlsholm menar att företaget i dagsläget jobbar med framförallt tre olika områden som 

tillsammans bildar det totala erbjudandet. För det första jobbar Plain Capital med aktiv 

förvaltning av kundernas kapital, detta uppnås genom de tre olika fonder som företaget 

erbjuder. Det andra området är rådgivning av olika slag, till exempel 

pensionsrådgivning, försäkringsgenomgång rådgivning kring privat sparande. Det tredje 

område är kontinuerlig service, uppföljning och personliga möten som innebär att 

rådgivarna hos Plain Capital på eget initiativ tar kontakt med både befintliga och nya 

kunder för en genomgång.   

 

De största konkurrenterna enligt Carlsholm till Plain Capital är de fyra storbankerna i 

Sverige, det vill säga Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. I de flesta 

sammanhang så vinner man eller förlorar kunder just till storbankerna. Eftersom Plain 

Capital är ganska liten aktör i förhållande till dessa banker har de inte samma 

förutsättningar vilket gör Plain Capital rätt okända på marknaden. Detta bidrar till att 

många av konsumenter inte känner till vilka Plain Capital är och därmed har mindre 

förtroende till företaget.  

 

Dahlin menar att företaget i dagsläget måste göra rätt mycket på egen hand för att kunna 

skaffa nya kunder samt bevara gamla kundrelationer. Plain Capital jobbar i dagsläget 

                                                 
5
 Magnus Carlsholm VD Plain Capital, intervju 2014-03-19 

6
 Thomas Dahlin vice VD Plain Capital, intervju 2014-03-19 
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med framförallt direktförsäljning, det vill säga att rådgivare tar själva kontakt med 

kunder för att dessa ska investera i företagets fonder. Marknadsföringsåtgärder som 

företaget idag använder sig av främst är spontanbesök hos företag, olika 

kundevenemang samt synas vid lokala allmänna större evenemang. Eftersom Plain 

Capital är rätt liten och okänd aktör på marknaden är det i princip inga kunder som tar 

kontakt med företaget på egen hand.  Dessa förhållanden leder till att företagsledningen 

behöver ha exakt koll på vilka deras kunder är samt vad de efterfrågar.   

 

Enligt Dahlin
27

 är Plain Capitals ambition att hela tiden växa, genom att dels ta nya 

marknadsandelar samtidigt som företaget ska kunna vända sig till nya kundgrupper. 

Företaget ska framöver lansera nya tjänster som vänder sig till andra fondbolag vilket 

inte t har gjorts tidigare, samtidigt som Plain Capital vill öppna flera rådgivningskontor 

på andra orter i Sverige.  

 

4.3 Fokusgruppintervju 
Precis som vi förklarade i metodkapitlet var meningen med fokusgruppintervjun att 

identifiera vilka begrepp som är karakteristiska för tjänsten pensionssparande. 

Fokusgruppen bestod av sju personer som förde en diskussion utifrån tre övergripande 

teman: egna upplevelser av platsen för pensionssparande, egna upplevelser av 

resultatet för pensionssparande, den ultimata pensionsförvaltaren. Nedan presenteras 

de begrepp som framkom under fokusgruppintervjun. Begreppen har placerats in under 

de aktuella dimensionerna och utgör de tjänstekvalitetsfaktorer som påverkar den totala 

tjänstekvaliteten gällande tjänsten pensionssparande. 

 

4.3.1 Servicelandskapet 

4.3.1.1 Introduktion  

I den här dimensionen har vi sammanställt all data som kan kopplas till servicelanskapet 

inom tjänsten pensionssparande. Sammanställandet har gjorts efter kodningsprocessen 

där det uppkom tre olika begrepp som sammanfattar informanternas syn på platsen för 

pensionssparande. Begreppen som kom fram under kodningsprocessen var fysisk miljö, 

internetmiljö och telefonmiljö. Nedan presenteras varje begrepp samt vad som 

innefattas i begreppet. 

 

                                                 
7
 Thomas Dahlin vice VD Plain Capital, intervju 2014-03-19 
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4.3.1.2 Fysisk miljö  

I enighet med vår planering så skedde den största delen av diskussionen om platsen 

förknippad med pensionssparande under tema ett, men vissa begrepp var ändå 

återkommande även under övriga två teman. När vi nämnde pensionssparande och 

platsen för pensionssparande var det bank och försäkringsbolag som nämndes först, 

utan att vi själva hade nämnt det. Utifrån datamaterialet från fokusgruppintervjun kunde 

vi konstatera att det framförallt var ordet bank som användes mest för att namnge 

platsen för pensionssparandet.    

”Det är ofta i en bank det börjar, för min del… det började med ACTA, ett norskt 

försäkringsbolag. Det var inte alls utformat som en bank utan mer privata rådgivare 

som ville klå mig på så mycket pengar som möjligt.” 

(Informant 6, 2014-04-06) 

Informanterna var vidare överens om att själva platsen för pensionssparande präglas av 

en kontorsmiljö där individer kan ha möten med sina rådgivare. Dessa möten som 

genomförs handlar om att kunden ska få råd om hur man ska göra med sitt sparande. I 

den fysiska miljön så möts man som kund av framförallt fysiska personer i form av 

rådgivare. Samtliga informanter var överens om att det var viktigt med rådgivarens 

utseende, framförallt val av kläder. I intervjun kom det fram att det var viktigt att 

rådgivare var klädda propert för att man som kund ska uppfatta företaget seriöst.  

”… om man är klädd på ett propert sätt får man ett bättre och seriöst intryck.” 

(Informant 1, 2014-04-06) 

Informanterna var dock inte överens om hur exakt man skulle vara klädd som rådgivare. 

De äldre informanterna tyckte att vissa rådgivare kunde vara för uppklädda vilket var 

negativt. En av de yngre informanterna tyckte att rådgivare kunde ha någon form av 

accessoarer som kunde vara enhetlig för hela personalen. Informanterna gav inget 

konkret svar på hur rådgivarna skulle se ut exakt, utan alla kom med olika idéer. 

Förutom rådgivarnas utseende så är det också viktigt för hur själva företaget som 

erbjuder tjänster för pensionssparande ser ut. Som kund så lägger man märke till hur 

logotypen ser ut, vad man har för färger och hur företaget kommunicerar utåt.  

”Blue step… de har slarvig logga, konstig reklam… skulle aldrig ta kontakt med dem.” 

(Informant 1, 2014-04-06) 

Det sista som kom upp i intervjun förknippat med den fysiska platsen var det 

geografiska läget av företag för tjänster av pensionssparande. Gällande den geografiska 

platsen så gick åsikterna något isär. En av de äldre informanterna tyckte att det var jätte 
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viktigt att företaget låg nära bostaden samt att det var en avgörande faktor för valet av 

hans pensionsförvaltare. Ytterligare en informant tog upp avståndet till det finansiella 

institutet som något viktigt. Informanterna såg det generellt sätt som en positiv sak att 

företaget var mindre och mer lokalt förankrat så att de var lätta att kontakta. 

Informanten tyckte därmed inte att det finansiella institutet behövde vara rikstäckande. 

En yngre informant tyckte dock att det egentligen inte spelade någon roll vart 

pensionsförvaltaren finns eftersom det finns så många hjälpmedel till att hålla kontakt 

idag. 

 

”Jag har inget emot om företaget är stort men då ska de ha filialkontor ute i landet så 

man inte behöver ringa upp till Stockholm” 

(Informant 7, 2014-04-06) 

 

4.3.1.3 Internetmiljö 

Under intervjun så uppstod det rätt så snabbt en diskussion kring fysisk miljö kontra 

internetmiljö för tjänsten pensionssparande. Kontentan av denna diskussion där alla var 

överens var att det finns en fysisk miljö och en internetmiljö som mer eller mindre 

kompletterar varandra. Alla informanter var också överens om att bägge delarna är 

viktiga för helhetsintrycket av pensionssparande. Sammanfattningsvis så tyckte 

informanterna att om det rör sig om enklare ärenden så vänder man sig framförallt till 

den virtuella miljön, medens de lite mer komplexa saker vill man diskutera via en fysisk 

kontakt.  

 

”Om det är lättare saker vill ja söka över nätet, är det svårare saker vill jag ha en 

personlig kontakt, det ska vara lätt att boka in en fysisk kontakt.” 

(Informant 3, 2014-04-06) 

Enligt informanterna så kännetecknas den virtuella miljön av att man får sköta allt själv. 

Gemensamt för alla informanter var att det är viktigt att den virtuella miljön är lätt 

navigerad. Det är viktigt att kunna snabbt hitta det man som besökare letar efter och att 

det inte är något som strular. Den yngre generationen verkade föredra internettjänster 

framför den fysiska kontakten, framförallt i den initiala fasen av kontakten. Genom den 

virtuella miljön så kan man själv välja när man ska ta kontakt med ett företag, samt så 

sparar det tid eftersom man inte behöver förflytta sig någonstans. De äldre 
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informanterna var mer för den fysiska kontakten trots att de ansåg att den virtuella 

miljön var viktig.  

”Jag hade också letat på internet först… sedan hade jag gått till banken för att öppna 

upp.” konto och få mer info. 

(Informant 1, 2014-04-06) 

”Det är lättare att säga mellan fyra ögon.” 

(Informant 7, 2014-04-06) 

Informanterna förde hela tiden en diskussion om att tjänster för pensionssparande 

innebär att man som kund har hela tiden något slags interaktion med personalen på det 

berörda företaget. Vi kunde utläsa från intervjun att rådgivare var ett återkommande 

begrepp och det är just rådgivarna som har den primära kontakten med kunden. En av 

de yngre informanterna nämnde om att det numera är rätt vanligt med chatt funktioner i 

den virtuella miljön som ska komplettera den fysiska kontakten. Majoriteten av 

informanter ställde sig dock rätt negativt till att man som kund skulle få rådgivning via 

chatt gällande pensionssparande.  

”Jag har använt chatt -tjänst i andra sammanhang… hur skulle det gå med bank? 

Men det känns osäkert.” 

(Informant 3, 2014-04-06) 

”Man vill ju veta vem det är bakom datorn.” 

(Informant 1, 2014-04-06) 

Även när det gäller den virtuella miljön så värkar utseendet ha påverkan på kundernas 

upplevelse av tjänsten. Förutom att den virtuella miljön ska vara lättandvänlig och 

lättnavigerad så ska den virtuella miljön också vara estetiskt tilltalande.  

”Jag skulle välja nätmäklare förut, och då stod jag mellan två aktörer och så valde jag 

en framför den andra för att de hade en snyggare hemsida.” 

(Informant 4, 2014-04-06) 

 

4.3.1.4 Telefonmiljö 

Förutom den virtuella miljön och den fysiska miljön så kan interaktionen också ske via 

telefon. Telefonkontakten med de som erbjuder tjänster för pensionssparande var inget 

som kom fram direkt under tema ett utan kom fram i diskussionerna under de andra två 

teman. Trots att denna kontaktmetod inte togs upp direkt ansåg informanterna att 

telefonkontakt var både viktigt och värdefullt för tjänsten som helhet. En positiv 

upplevelse för denna typ av interaktionen kunde öka informanternas tillfredsställelse av 
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tjänsten, såväl som en negativ upplevelse för telefonkontakt skapade missnöje för 

tjänsten pensionssparande. Telenfonmiljöns öppettider, växel och möjlighet att nå fram 

till rätt personer var några aspekter som informanterna tog upp. 

”Sedan är det viktigt att man får hjälp så man kan ringa någon och fråga om man kör 

fast hemma. Danske bank har t.o.m. öppen telefonsupport även på helger, det är viktigt 

då man själv är ledig.” 

(Informant 6, 2014-04-06) 

”När du ringer ska du alltid svara på frågor i telefonsvararen sedan är du nummer 47 i 

kön. Det vill man inte om kvällarna när man kommer från jobbet, har inte tid.” 

(Informant 7, 2014-04-06) 

 

4.3.2 Teknisk kvalitet 

4.3.2.1 Introduktion  

I den här dimensionen har vi sammanställt all data som kan kopplas till den tekniska 

kvaliteten inom tjänsten pensionssparande. Sammanställandet har gjorts efter 

kodningsprocessen där det uppkom två olika begrepp som sammanfattar informanternas 

syn på den tekniska kvaliteten, dessa två begrepp är avkastningen i kronor och procent 

samt den personliga servicen som pensionsspararen upplever att denne betalar för. Det 

kan även ses som resultatet av att använda sig av tjänsten. 

 

4.3.2.2 Finansiell avkastning  

Hela fokusgruppen var överens om att den finansiella avkastningen i grund och botten 

är den viktigaste tekniska dimensionen i tjänsten pensionssparande. Informanterna var 

också relativt överens om att den finansiella avkastningen skulle mätas i kronor och 

procent. 

”För mig är det den finansiella avkastningen.” 

(Informant 6, 2014-04-06) 

Åsikterna kring hur den finansiella avkastningen skulle mätas skiljde sig dock ifrån 

varandra. Vissa informanter menade på att detta bör mätas årligen i procent eftersom 

man då kan jämföra med övriga marknaden. Dock så menade andra att tjänstens resultat 

inte bör mätas årsvis utan att pensionssparandet ska mätas över hela perioden man haft 

det hos samma finansiella institut.  

”Jag skulle vilja veta från allra första början till dagens datum. För att se hela 

utvecklingen.” 

(Informant 4, 2014-04-06) 
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4.3.2.3 Pensionsrådgivning 

Direkt efter temats presentation så kom det i fokusgruppen först upp funderingar kring 

själva kontakten mellan rådgivare och informanter, vilket informanterna upplever som 

ytterst bristfällig. Vi kan då tolka det som att även kontakten mellan rådgivare och 

pensionssparare hör till det upplevda resultatet av tjänsten. Även om inte informanterna 

själva upplevde det som det viktigaste så såg vi att det hade en betydelse och därmed 

kan ses som ett resultat. En av informanterna menade att kommunikationen var så dålig 

att den finansiella avkastningen därför blev det enda valbara alternativet för att mäta 

resultatet. 

”Den finansiella avkastningen, råden får man ju inte ändå mer än en gång…” 

(Informant 7, 2014-04-06) 

En annan av informanterna påtalar att den upplevda servicen, och då främst kontakten 

mellan parterna, kan ha en påverkan på dennes upplevelse kring tjänstens resultat 

”Om det finansiella resultatet inte blivit det önskade, men att de ändå ringt och varit 

totalt ärliga så hade det kunnat rädda mig och gjort att jag stannat kvar.” 

(Informant 4, 2014-04-06) 

Enligt informanterna var det viktigt att kommunikationen mellan försäkringsrådgivaren 

och pensionsspararen var ärlig och transparent. Det upplevdes också som viktigt att 

kontakten var personlig och att den skedde regelbundet, både i medgång och i motgång. 

Rådgivarens förmåga att förklara anses då viktig och skulle därmed också påverka 

tjänstens resultat. 

”Ta kontakt med kunderna kontinuerligt med personlig kontakt.” 

(Informant 6, 2014-04-06) 

 

4.3.3 Funktionell kvalitet 

4.3.3.1 Introduktion  

I den här dimensionen har vi sammanställt all data som kan kopplas till den tekniska 

kvaliteten inom tjänsten pensionssparande. Sammanställandet har gjorts efter 

kodningsprocessen där det uppkom tre olika begrepp som sammanfattar informanternas 

syn på den funktionella kvaliteten. Dessa tre begrepp är rådgivarens karaktär, 

individualiseringsgraden samt återkopplingsgraden. 
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4.3.3.2 Rådgivarens karaktär 

Den ultimata fysiska rådgivaren beskrivs enligt informanterna som en välutbildad och 

kompetent rådgivare som är väl påläst inom ämnet.  Informanterna tycker att passande 

karaktärsdrag för en sådan fysisk rådgivare bör vara att denne är pedagogisk, lyhörd, 

intresserad, anpassningsbar, informativ och förtroendeingivande. 

”Rådgivaren ska kunna vara anpassningsbar och pedagogisk” 

(Informant 4, 2014-04-06) 

Alla informanterna anser även att rådgivaren ska vara bra på att förklara varför denne 

gör som den gör och vilka konsekvenserna kan bli för pensionsspararen. Med detta 

menar informanterna att de ska vara ärliga och öppna kring sitt resonemang. En av 

informanterna tar kostnaderna som exempel och menar därmed att det är viktigt att 

informanterna är öppna och ärliga med kostnaderna kring tjänsten som erbjuds. 

”Att de ska lyssna på vad man tänker å känner så att man får förtroende för dem.” 

(Informant 1, 2014-04-06) 

 

4.3.3.3 Individualiseringsglad  

En återkommande diskussion på detta tema var den fysiska rådgivarens förmåga att 

anpassa sina råd efter de rådande förutsättningarna. Majoriteten av Informanterna ville 

göras delaktiga i beslutet kring deras sparande. Det upplevs som viktigt att rådgivaren 

kan individualisera pensionssparandet. Informanterna är generellt sett inte ute efter 

några standardiserade varianter då de vill att den ska anpassas. De vill även vara med i 

processen och flera informanter tyckte att de skulle bli erbjudna flera olika alternativ 

som de sedan diskuterar mer ingående med rådgivaren. Genom en djupare diskussion 

kring varje alternativ känner de en annan delaktighet.  

”Ja, det alternativ som är lämpligast för den specifika individen, det tycker jag är 

viktigt.” 

(Informant 1, 2014-04-06) 

En av informanterna drog paralleller mellan rådgivning och köp av mobiltelefon. 

Informanten menar att när hon köper en mobil så berättar hon för personalen om sina 

vanor och då föreslår personen i frågan en lämplig lösning utifrån hennes vanor. 

Informanten förväntar sig samma bemötande från den finansiella rådgivaren, det vill 

säga att hon får berätta om sina vanor, förväntningar och liknande för att rådgivaren ska 

ta fram en lämplig lösning för henne gällande pensionssparande. Det skulle vara alldeles 

för mycket om rådgivaren skulle visa upp alla möjliga alternativ där kunden får själv 

välja bland alternativen.  
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”Jag tycker att det är som att köpa mobil, eller när jag ska köpa mobil. Då är det inte 

så att de visar alla 10 olika, utan då får jag berätta hur mycket jag ringer, hur mycket 

jag SMS: ar osv. och då tar de fram den bästa produkten för mig. Egentligen så 

intresserar mig inte vad alla de andra 10 mobiler kostar och hur mycket jag kan ringa 

för dem, utan det som är bäst för mig är egentligen bara det som intresserar mig. Att ha 

alldeles för mycket standardlösningar blir kanske för mycket och förvirrande.” 

(Informant 1, 2014-04-06) 

Den generella uppfattningen bland informanterna är att det generellt är dyrare att välja 

ett individualiserat alternativ jämfört med ett mer standardiserat alternativ. Dock så 

känner de sig osäkra kring ifall så är fallet eller inte. De flesta är överens om att de 

skulle föredra ett mer individualiserat alternativ, även om det skulle kosta mer.  

”Men jag tror att jag nästan hade velat ha en individuell lösning och betalat lite mer 

för den.” 

(Informant 3, 2014-04-06) 

Informanterna menar att det är viktigt att de fysiska rådgivarna ska vara öppna och 

ärliga med vilka kostnader som varje enskilt alternativ genererar.  En informant tycker 

inte att företagen sköter detta på ett snyggt sätt i dagens läge. Det är enligt 

informanterna ofta så att de inte blir insatta och medvetna om de kostnader som deras 

val medför utan att det kommer som en överraskning. Dessa belopp ska då redovisas i 

kronor och procent på ett års tid. Alla informanter är överens om att de skulle uppskatta 

om rådgivaren tog upp detta i samband med mötet. 

”Så här mycket kommer det att kosta dig om du sätter in i den här typen av fonder, men 

om du sätter in i den här typen av fonder så kostar det så mycket.” 

(Informant 6, 2014-04-06) 

 

4.3.3.4 Återkopplingsgrad  

Informanterna menar att de finansiella instituten i dagens läge inte visar tillräckligt 

mycket intresse för att ha kvar sina kunder och att det därför känns som att de helt 

enkelt inte bryr sig. Alla höll med om att dagens återkoppling från företagen är alldeles 

för dålig. Det skulle enligt flera informanter lätt kunna åtgärdas genom att de faktiskt 

hör av sig till sina kunder. Alla informanter är överens om att de önskar en tätare 

kontakt med sina rådgivare samt att de vill att rådgivaren visar mer engagemang genom 

återkoppling. Många vill se på sin fysiska rådgivare som en fast punkt dit de kan vända 



  

 

81 

sig om de har några frågor. Flera informanter påtalar även att vikten av en kontinuitet är 

viktigt då tilliten till rådgivaren byggs över tid.  

”Ja… alltså samma här, jag vill ha någon slags återkoppling” 

(Informant 6, 2014-04-06) 

Informanternas åsikter föll isär om hur ofta som denna kontakt bör upprätthållas samt 

hur den bör upprätthållas. En av informanterna menade att denne ville ha ett fysiskt 

möte en gång i halvåret för att gå igenom de olika delarna. En annan informant ville bli 

uppringd var tredje månad av sin rådgivare för att få en uppdatering. En annan 

informant tyckte att denne behövde mest support av sin rådgivare i början, för att sedan 

ta över mer själv och övervaka via internet. Andra informanter var inne på att 

återkopplingen kunde ske årligen, och att nödvändigtvis inte behövde ske över 

telefonen. Alla var dock överens om att återkopplingen inte bara skulle ske när det gick 

bra för pensionssparandet, utan att det var viktigt att återkopplingen även sker när det 

går dåligt.   

”Det skulle väl vara att vi bestämde att en gång i halvåret så ses vi och har ett fysiskt 

möte med varandra för att jag tycker det är lättare att prata ansikte mot ansikte.” 

(Informant 1, 2014-04-06) 

 

4.3.4 Image 

4.3.4.1 Introduktion 

Eftersom image är något som ska genomsyra hela företaget valde vi inte ha ett eget 

tema av det. Det gjorde också att det blev så likt den teoretiska modellen som möjligt 

eftersom att allt som har med de olika dimensionerna att göra även innefattar image. Vi 

valde även att inte ställa specifika frågor till informanterna där ordet image innefattades. 

Utefter kodningsprocessen har vi fått följande information innefattande image. 

 

4.3.4.2 Image 

Något som diskuterades bland informanterna var huruvida informanterna föredrog ett 

större finansiellt institut eller om man kunde tänka sig ett lite mindre finansiellt institut 

samt eventuella fördelar och nackdelar med detta. Informanterna såg det generellt sätt 

som en positiv sak att företaget var mindre och mer lokalt. Ett välkänt varumärke var 

enligt informanterna inte något som informanterna uppfattade som bättre eller viktigt. 

En informant ansåg att ett mindre finansiellt institut var att föredra då informanten 

förväntade sig att de skulle kunna erbjuda en bättre service eftersom de ansågs ha mer 

tid över till sina kunder. Överlag fick vi känslan att informanterna kände att de större 



  

 

82 

finansiella instituten skulle bry sig mindre om sina kunder. Det ansågs därmed som 

positivt av fokusgruppintervjun om företaget var mindre, eftersom deras uppfattningar 

om företaget ändrades till det positiva. 

”Jag tycker att det är enklare med ett mindre företag, så att de har mer tid på alla…” 

(Informant 2, 2014-04-06) 

Informanterna hade även åsikter kring hur gammat det finansiella institutet ska vara för 

att man ska ha förtroende för det. Alla informanter var överens om att man skulle 

avvakta med att uppsöka ett helt nystartat finansiellt institut med ett varumärke som 

man aldrig tidigare hört talas om. Kombinationen mellan ett nystartat finansiellt institut 

och ett okänt finansiellt institut ansågs inte önskvärt hos informanterna. De ville gärna 

känna igen varumärket alternativt veta att finansiella institutet funnits under en längre 

tid innan de kan tänka sig att pensionsspara där. Alla andra faktorer kopplat till 

finansiella institutet kändes därmed mindre viktigt, eftersom att informanternas beslut 

kring att inte pensionsspara där på grund av detta var dominerande. En av informanterna 

menade att denne inte skulle gå dit alls om det finansiella institutet var helt nyetablerat. 

Om det däremot funnits i ett par år så skulle informanten kolla upp det finansiella 

institutet noggrant via internet för att bilda sig en uppfattning om företaget. Om 

företaget däremot hade funnits i 10-20 år skulle informanten inte behöva kolla upp det 

finansiella institutet alls, utan lita helt på företaget. 

”Om företaget inte är så känt skulle jag kolla upp företaget mer på nätet. Om det är ett 

helt nytt företag skulle jag inte gå dit.” 

(Informant 2, 2014-04-06) 

 

4.4 Reviderad undersökningsmodell 

Nedan presenteras den reviderade undersökningsmodellen (se figur 4.1). Modellen visar 

de tre tjänstekvalitetsdimensionerna teknisk kvalitet, funktionell kvalitet och 

servicelandskapet. Som tidigare nämnts kan dessa dimensioner kopplas till Grönroos 

(2008) modell om total tjänstekvalitet samt Bitners (1995) teori om servicelandskapet. 

Till de tre tjänstekvalitetsdimensionerna har vi kopplat de åtta tjänstekvalitetsbegreppen 

som identifierades i fokusgruppintervjun. Den fysiska miljön, internetmiljön och 

telefonmiljön utgör servicelandskapet. Den finansiella avkastningen och 

pensionsrådgivningen utgör den tekniska kvaliteten. Rådgivarens karaktär, 

individualiseringsgraden och återkopplingsgraden utgör den funktionella kvaliteten. 

Varje tjänstekvalitetsbegrepp har indirekt en koppling till den totala tjänstekvaliteten 
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Figur 4.2 Reviderad forskningsmodell grundad i Grönroos (2008:82) 

eftersom de påverkar dimensionerna som i sin tur påverkar den totala tjänstekvaliteten. 

Efter fokusgruppintervjuns genomförande valde vi att plocka bort image ifrån modellen, 

detta på grund av två olika anledningar. Den första anledningen var att 

fokusgruppintervjun inte ansåg att varumärket i sig var avgörande för valet av finansiellt 

institut. Varumärket spelade givetvis en viss roll innan kontakten upprättades mellan 

parterna, men när kontakten med det finansiella institutet väl inletts hade varumärket i 

sig ingen påverkan. Det spelade alltså ingen roll om det finansiella institutet hette 

Swedbank eller Plain Capital så länge företaget inte var helt nystartat, vilket Plain 

Capital inte är. Ett finansiellt institut som varit verksamma några år samt hade en lokal 

förankring behövde därför inte påverkas av respondenternas attityd gentemot 

varumärket. Den andra anledningen hämtar vi från Bravo m.fl. (2012) och Kapferer 

(2012)  som menar att företaget inte själva kan bestämma och styra över sin image, utan 

att det har med kundernas uppfattning av företaget att göra. Det är något som kan 

förändras över tid, men som inte ligger inom företagets direkta kontroll. Vi valde bort 

image i enkätundersökningen eftersom vi ville fokusera på betydelsefulla faktorer som 

Plain Capital ”omedelbart” kan påverka för att höja den totala tjänstekvaliteten. Den 

reviderade undersökningsmodellen ligger till grund för den kvantitativa 

undersökningsmetoden i form av enkätundersökningen. 
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4.5 Hypoteser 

Nedan presenteras de hypotestester som utformats utifrån de åtta tjänstekvalitetsbegrepp 

som identifierats och som utgör studiens åtta tjänstekvalitetsfaktorer. På grund av det 

forskningsgap som identifierats gällande tjänstekvalitet kopplat till svenska 

pensionssparare finns det ingen tidigare teori som styrker dessa tjänstekvalitetsfaktorer 

Hypoteserna kring dessa tjänstekvalitetsfaktorer bygger därmed främst på den 

fokusgruppintervju som genomförts i syfte att identifiera de tjänstekvalitetsfaktorer som 

tillsammans utgör tjänsten pensionssparande. I hypoteserna har vi även använt variabler 

kopplade till konsumentbeteendet. Genom att studera variablerna kön, inkomst och 

ålder ämnar vi undersöka eventuella samband mellan variablerna och 

tjänstekvalitetsfaktorerna, vilket resulterade i tjugofyra hypoteser. 

 

 

Fysisk miljö 

H1a Vikten av fysisk miljö påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H1b Vikten av fysisk miljö påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H1c Vikten av fysisk miljö påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

Internetmiljö 

H2a Vikten av internetmiljö påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H2b Vikten av internetmiljö påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H2c Vikten av internetmiljö påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

Telefonmiljö 

H3a Vikten av telefonmiljö påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H3b Vikten av telefonmiljö påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H3c Vikten av telefonmiljö påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

Finansiell avkastning  

H4a Vikten av finansiell avkastning påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H4b Vikten av finansiell avkastning påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H4c Vikten av finansiell avkastning påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

Pensionsrådgivning 

H5a Vikten av pensionsrådgivning påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H5b Vikten av pensionsrådgivning påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H5c Vikten av pensionsrådgivning påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

Rådgivarens karaktär 

H6a Vikten av rådgivarens karaktär påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H6b Vikten av rådgivarens karaktär påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H6c Vikten av rådgivarens karaktär påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

Individualiseringsgrad  

H7a Vikten av individualiseringsgrad påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H7b Vikten av individualiseringsgrad påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H7c 

Vikten av individualiseringsgrad påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande  
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Återkopplingsgrad  

H8a Vikten av återkopplingsgrad påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H8b Vikten av återkopplingsgrad påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

H8c Vikten av återkopplingsgrad påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  

 

 

4.6 Enkätundersökning 
4.6.1 Deskriptivdata 

För den kvantitativa delen av vår studie har vi använt oss av en enkätundersökning som 

genomfördes i centrala Kalmar vid två olika tillfällen. Vi gick själva runt i centrala 

Kalmar med pappersenkäter och tog aktiv kontakt med människor för att få in svar. För 

att öka svarsfrekvensen på vår enkät tog vi kontakt endast med människor som satt ner 

och som mer eller mindre inte hade någonting särskilt för sig just för stunden. Totalt sätt 

så fick vi in 110 svar i vår enkätundersökning, varav 106 gick att använda i 

undersökningen eftersom de tillhörde urvalsramen. 

 

4.6.1.1 Könsfördelning 

Enkäten inleds med en fråga kring kön, där respondenterna själva fick kryssa om de är 

en man eller en kvinna. Vi kan se att det är en förhållandevis jämn fördelning mellan 

män och kvinnor, med viss överrepresentativitet av män. Alla tillfrågade svarade på 

frågan om vilket kön de tillhör, där 59 stycken respondenter svarade om att de var en 

och 47 stycken respondenter svarade att de var en kvinna. 

 

 Figur 4.3 
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4.6.1.2 Åldersfördelning 

Som fråga två valde vi att fråga respondenterna om deras ålder, där respondenterna 

själva fickfylla i en siffra. Vi använde oss därmed av en öppen fråga för att få en 

exaktålder på respondenten. I diagrammet över åldersfördelningen kan vi konstatera att 

vi fick en förhållandevis jämn fördelning mellan de olika åldersgrupperna. Medelåldern 

för respondenterna är 45,35 år. Den äldsta respondenten är 65 år och den yngsta är 25 

år. Eftersom urvalsgruppen skulle vara mellan 25 och 65 år valde vi bort att fråga de 

som vi ansåg vara yngre eller äldre än 25 respektive 65 år eftersom de inte var 

intressanta för urvalet. Vi sorterade även bort de enkäter som vi trotts allt fick in, där 

respondenterna var under 25 år eller över 65 år Majoriteten av de tillfrågade är över 45 

år, men skillnaderna är marginella.     

 

 

 

 

 

 

4.6.1.3 Inkomstfördelning 

När det gäller frågan om inkomst kan vi konstatera att frågan var känslig att svara på för 

många av de tillfrågade. Av våra totalt 106 insamlade enkäter, hade vi ett bortfall på 33 

stycken, där respondenter inte skrev i sin inkomst. Den största anledningen till detta var 

förmodligen att respondenter inte kände sig tillräckligt anonyma då vi stod bredvid och 

väntade på att få tillbaka enkäten. Av de svar vi fick kunde vi konstatera att 

medelinkomsten bland respondenter ligger på ca 342 000 kr per år, där den som hade 

lägst inkomst har 100 000 kr per år och den som har högst inkomst har 1 000 000 kr per 

år. Merparten av alla respondenter har en inkomst under 400 000 kr per år. 
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  N Min  Max Medel 

Ålder 106 25 65 45,35 

Figur 4.4 
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4.6.1.4 Aktivitetsfördelning 

I vår enkät ville vi också kartlägga hur aktiva individer är i sina val kring pension. 

Resultatet kring aktiviteten var kanske inte så överraskande, då flera olika källor 

påpekar att individer inte är så aktiva och insatta i sina pensioner. I vår studie kunde vi 

konstatera att majoriteten av alla respondenter är antingen ”inte aktiva” eller ”lite 

aktiva” i sitt pensionssparande. Av alla respondenter var det endast 2,8 % som var 

väldigt aktiva i sitt pensionssparande.   

 

 

11% 

23% 

37% 

16% 

10% 

3% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

<199 tkr  200 tkr - 
299 tkr 

300 tkr - 
399 tkr 

400 tkr - 
499 tkr  

500 tkr - 
799 tkr  

800 tkr -1 
000 tkr 

Inkomstfördelning 

Inkomstfördelning  

  N Bortfall Min  Max Medel  

Ålder 106 33    100 000 kr           1 000 000 kr     342 384 kr  

Figur 4.5 

Figur 4.6 
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4.6.1.5 Tjänstekvalitetsfaktorer 

Från fråga fem ner till fråga 17 handlade vår enkät om påverkan av fysisk miljö, 

internetmiljö, telefonmiljön, finansiell avkastning, pensionsrådgivning, rådgivarens 

karaktär, individualiseringsgrad och återkopplingsgrad på tjänstekvaliteten gällande 

pensionssparande. Genom dessa frågor mätte vi i vilken utsträckning pensionssparare 

upplever att de ovan nämnda faktorerna påverkar kvaliteten på deras pensionssparande. 

Som det framgår av diagrammet så är det främst faktorer inom den funktionella 

kvaliteten som påverkar mest upplevelsen av kvalitet på pensionssparande. Det som har 

minst påverkan på kvaliteten gällande pensionssparande är den fysiska miljön, då den 

har fått sämst snittbetyg. Även finansiell avkastning värkar vara av mindre betydelse för 

pensionssparare då den har fått näst sämst medelvärde av alla åtta faktorer. 

Respondenter värkar också värdesätta faktorer som är förknippade med distansering, det 

vill säga bra internetmiljö och telefonmiljö. Dessa faktorer fick också rätt höga betyg av 

respondenterna. 

 

4.6.2 Servicelandskap 

Utifrån fokusgruppintervjun kunde vi dela in servicelandskapet i tre olika begrepp som 

är utmärkande för tjänsten pensionssparande. I enkätundersökningen ämnade vi mäta 

vikten av dessa begrepp. Servicelandskapet delades efter fokusgruppintervjun in i 

begreppen fysisk miljö, internetmiljö och telefonmiljö. Utifrån dessa tre begrepp är det 

främst internet- och telefonmiljön som är viktiga för alla respondenterna, den fysiska 

miljön får väldigt låga betyg (se figur 4.7). 

 

Figur 4.7 
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I vår undersökning valde vi att testa om kön har någon påverkan på fysisk miljö, 

internetmiljö och telefonmiljö gällande tjänstekvalitet av pensionssparande. Variabeln 

kön går under nominalskala, vilket innebär att respondenten kan vara antingen man eller 

kvinna. För att undersöka signifikansen för sambandet mellan kön och servicelanskap 

använde vi oss av ett ANOVA-test. Det kompletterades även med en 

medelvärdesanalys, vars syfte är att urskilja skillnaden mellan män och kvinnor. För att 

testa sambandet har vi använt oss av följande hypoteser: 

 H1a Vikten av fysisk miljö påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H2a Vikten av internetmiljö påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H3a Vikten av telefonmiljö påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 

I testerna fick vi ingen signifikans för sambandet mellan de tre begreppen inom 

servicelandskapet och kön. Detta innebär att kön inte har någon påverkan på hur 

respondenterna värdesätter fysisk miljö, internetmiljö och telefonmiljö, därmed kan vi 

förkasta alla tre hypoteserna. I medelvärdesanalysen kan vi se att det i princip inte finns 

någon skillnad mellan män och kvinnors värdering av servicelandskapet.  
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Vidare valde vi att testa sambandet mellan ålder och servicelandskap, det vill säga om 

ålder påverkar hur respondenter värdesätter fysisk miljö, internetmiljö och telefonmiljö 

gällande tjänstekvalitet av pensionssparande. För att testa sambandet har vi använt oss 

av följande hypoteser: 

 H1b Vikten av fysisk miljö påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H2b Vikten av internetmiljö påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

  H3b Vikten av telefonmiljö påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 

Eftersom ålder är en kvotskalevariabel, valde vi att testa sambandet genom ett 

korrelationstest och en regressionsanalys. Korrelationstestet visar om det finns ett 

samband mellan tjänstekvalitetsfaktorer inom servicelandskapet och respondenternas 

ålder, samtidigt som regressionsanalysen visar vilken förändring som sker när åldern 

förändras. I tabellen nedan ser vi att det finns ett signifikant samband mellan ålder och 

vikten av internetmiljö. Signifikansnivån för sambandet är 3,3 %, vilket innebär att 

sambandet stämmer i 97 fall av 100. Regressionsanalysen visar att vikten av 

internetmiljön minskar med ca 20 % när åldern ökar med en enhet. Det innebär att vi 

kan acceptera hypotes H2b, nämligen att vikten av internetmiljön påverkas av ålder.  

 

När det gäller den fysiska miljön och telefonmiljön så finns det inget signifikant 

samband med ålder, därmed förkastas hypoteserna H1b och H3b. Signifikansnivån för 

fysisk miljö ligger på 10 % vilket är förhållandevis nära gränsen på 5 %, vilket genom 

flera enkäter hade kunnat ge ett signifikant samband. Regressionen för fysisk miljö visar 

att vikten av fysisk miljö minskar ju äldre individen blir, men för att säkerställa 

sambandet bör fler observationer genomföras.  

 

För att testa sambandet mellan tjänstekvalitetsfaktorerna i servicelandskapet och 

inkomstnivån, genomförde vi ett korrelationstest och en regressionsanalys. Eftersom det 
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inte var alla som fyllde i sin inkomst, blev vi tvingade att exkludera enkäter i detta test 

där inkomsten inte var ifylld. Totalt testades 73 enkäter gällande sambandet mellan 

inkomst och tjänstekvalitetsfaktorerna inom servicelandskapet. För att testa sambandet 

har vi använt oss av följande hypoteser: 

 H1c Vikten av fysisk miljö påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H2c Vikten av internetmiljö påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

  H3c Vikten av telefonmiljö påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 

I hypotestest fick vi dessvärre inget signifikant samband mellan inkomst och 

tjänstekvalitetsfaktorer i servicelandskapet, därmed förkastas hypoteserna H1c, H2c och 

H3c. Signifikansnivån för fysisk miljö och internetmiljö ligger på ca 13 %, vilket är rätt 

nära den godkända nivån på 5 %. Fler observationer hade förmodligen bidragit till att vi 

hade fått signifikans för sambandet mellan fysisk miljö, internetmiljö och inkomst. Om 

vi hade kunnat säkerställa sambandet, så hade detta inneburit att vikten av både fysisk 

miljö och internetmiljö minskar när inkomsten ökar.  

 
4.6.3 Teknisk kvalitet 

Utifrån fokusgruppintervjun kunde vi dela in den tekniska kvaliteten för 

pensionssparande i två begrepp, finansiell avkastning och pensionsrådgivning. 

Respondenterna i enkätundersökningen fick på en sjugradig skala bedöma hur viktiga 

dessa begrepp är för dem, gällande den upplevda kvaliteten av pensionssparande. Om vi 

ser till det totala resultatet så kan vi konstatera att pensionsrådgivning överlag är 

viktigare än den finansiella avkastningen. Av de totalt åtta faktorer som påverkar den 

upplevda kvaliteten gällande pensionssparande, får finansiell avkastning relativt låga 

betyg (se figur 4.7). 

 

Först valde vi att testa om kön har någon påverkan på hur respondenterna värderar den 

tekniska kvaliteten. För att se om det finns signifikanta skillnader mellan grupperna 
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valde vi att genomföra ett ANOVA-test. Det kompletterades med en medelvärdesanalys 

för att kunna vi ska kunna uttala oss om vilka skillnader det är mellan könen. För att 

testa sambandet har vi använt oss av följande hypoteser: 

 H4a Vikten av finansiell avkastning påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H5a Vikten av pensionsrådgivning påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 

I ANOVA– testet ser vi att det finns en signifikant skillnad mellan könen i hur de 

värdesätter finansiell avkastning och pensionsrådgivning, vilket gör att vi kan acceptera 

hypoteserna H4a och H5a. Signifikansnivån för sambandet mellan finansiell avkastning 

och kön är 2,9 %, vilket innebär att sambandet stämmer i 97 fall av 100. 

Signifikansnivån för sambandet mellan pensionsrådgivning och kön är 1,5 vilket 

innebär att sambandet stämmer i 97,5 fall av 100.  För att se vilka skillnader det är 

mellan män och kvinnor har vi genomfört medelvärdesanalys. I medelvärdesanalys kan 

vi se att män värdesätter finansiell avkastning mer än vad kvinnor gör. Medelvärdet för 

män gällande finansiell avkastning ligger på 3,42, att jämföra med kvinnors medelvärde 

på 2,79. Kvinnor anser däremot att själva pensionsrådgivningen är viktigare än vad män 

tycker. Kvinnornas medelvärde blir då 4,66, att jämföra med männens medelvärde på 

3,80. 
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För att testa hur ålder påverkar respondenterna värdering av tjänstekvalitetsfaktorerna 

inom den tekniska kvaliteten genomförde vi ett korrelationstest och en 

regressionsanalys. För att testa sambandet har vi använt oss av följande hypoteser: 

 H4bVikten av finansiell avkastning påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H5b Vikten av pensionsrådgivning påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 

Vi fick ingen signifikans för sambandet mellan ålder och tjänstekvalitetsfaktorer inom 

den tekniska kvaliteten för pensionssparande. Det gör att vi förkastar hypotes H4b och 

H5b.    

 

 

Vidare testade vi om inkomst påverkar respondenternas värdering av 

tjänstekvalitetsfaktorer inom den tekniska kvaliteten för pensionssparande. För att testa 

sambandet genomförde vi ett korrelationstest och en regressionsanalys. Eftersom inte 

alla fyllde i sin inkomst exkluderade vi enkäter där inkomsten inte var ifylld, vilket gav 

oss 73 observationer för detta test. För att testa sambandet har vi använt oss av följande 

hypoteser: 

 H4c Vikten av finansiell avkastning påverkas av inkomst gällande 

tjänstekvalitet av pensionssparande 

 H5c Vikten av pensionsrådgivning påverkas av inkomst gällande 

tjänstekvalitet av pensionssparande 

 

Korrelationstestet visar att det finns ett signifikant samband på 1 % signifikantnivån för 

sambandet mellan inkomst och vikten av finansiell avkastning, vilket innebär att 

sambandet stämmer i 99 fall av 100. Regressionsanalysen visar att för varje enhet som 

inkomsten ökar, så ökar vikten av finansiell avkastning med ca 32 %. Det innebär att 

hypotes H4c kan accepteras på 1 % signifikansnivå. När det gäller vikten av 

pensionsrådgivning så finns inte det något signifikant samband med inkomsten, därmed 

förkastas hypotes H5c.  
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4.6.4 Funktionell kvalitet 

Den sista dimensionen i vår undersökning berörde den funktionella kvaliteten. Utifrån 

fokusgruppen delade vi in den funktionella kvaliteten i tre begrepp; rådgivarens 

karaktär, individualiseringsgrad samt återkopplingsgrad. I figur 4.6 kan vi se att 

tjänstekvalitetsfaktorerna inom den funktionella kvaliteten har fått högst betyg av alla 

respondenter. Det utmärkande är att både vikten av rådgivarens karaktär och 

individualiseringsgrad har fått över fem i medelvärde på en sjugradig skala vilket 

innebär att de anses som viktiga för den upplevda kvaliteten inom pensionssparande.  

 

För att testa sambandet mellan kön och tjänstekvalitetsfaktorer inom den funktionella 

kvaliteten genomförde vi ANOVA– test som kompletterades med medelvärdesanalys. 

För att testa sambandet har vi använt oss av följande hypoteser: 

 H6a Vikten av rådgivarens karaktär påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H7a Vikten av individualiseringsgrad påverkas av kön gällande tjänstekvalitet 

av pensionssparande 

 H8aVikten av återkopplingsgrad påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 

Hypotestesterna visade ingen signifikans för någon av tjänstekvalitetsfaktorer inom den 

funktionella kvaliteten, vilket gör att hypoteserna H6a, H7a och H8a förkastas. 

Signifikansnivån för återkopplingsgrad var närmast till att bli accepterad, med största 

sannolikhet hade fler observationer lett till att vi hade kunnat identifiera ett samband 

mellan kön och vikten av återkopplingsgrad. I medelvärdesanalysen kan vi se att 

medelvärden för rådgivarens karaktär och individualiseringsgrad är ganska lika mellan 

grupperna vilket tyder på att det egentligen inte finns någon skillnad mellan män och 

kvinnor när det gäller dessa två faktorer. När det gäller återkopplingsgrad kan vi se att 

män värdesätter återkopplingsgraden något mer än vad kvinnor gör, men eftersom vi 

inte fick någon signifikans i ANOVA - testet kan vi inte säkerställa detta samband.  
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Sambandet mellan ålder och värdet av tjänstekvalitetsfaktorerna testades genom ett 

korrelationstest. Vi genomförde en regressionsanalys för att se vad för typ av samband 

det fanns mellan dessa faktorer. För att testa sambandet har vi använt oss av följande 

hypoteser: 

 H6b Vikten av rådgivarens karaktär påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H7b Vikten av individualiseringsgrad påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet 

av pensionssparande 

 H8b Vikten av återkopplingsgrad påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 

I hypotestesterna kunde vi inte säkerställa något signifikant samband mellan åder och 

vikten av tjänstekvalitetsfaktorer inom den funktionella kvaliteten. Därmed förkastas 

hypotes H6b, H7b och H8b. Signifikansnivån för individualiseringsgrad är väldigt nära 

att bli accepterad på en 5 % nivå, fler enkäter hade förmodligen bidragit till en godkänd 

signifikans vilket i sin tur hade lett till acceptans på hypotes H7b. Regressionsanalysen 

visar att ju äldre du blir desto viktigare blir individualiseringsgraden för 
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pensionssparande, men detta samband är inte signifikant säkerställt, vilket gör att vi inte 

säkert kan uttala oss om sambandet. 

 

 

 

Sist genomförde vi ett korrelationstest och en regressionsanalys för att se om det finns 

ett samband mellan inkomst och tjänstekvalitetsfaktorer inom den funktionella 

kvaliteten. För att testa sambandet har vi använt oss av följande hypoteser:  

 H6c Vikten av rådgivarens karaktär påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet 

av pensionssparande 

 H7c Vikten av individualiseringsgrad påverkas av inkomst gällande 

tjänstekvalitet av pensionssparande 

 H8c Vikten av återkopplingsgrad påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet 

av pensionssparande 

 

I testerna kunde vi inte se någon signifikans för sambandet mellan inkomst och 

tjänstekvalitetsfaktorer inom den funktionella kvaliteten. Det gör att hypoteserna H6c, 

H7c samt H8c förkastas. 
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4.6.5 Sammanfattning av hypotesprövning 

Nedan visas en sammanfattning av de hypotestester som genomförts. Totalt 

genomfördes 24 hypotestester genom korrelationstest och ANOVA-test. Vi kunde 

genom dessa konstatera att fyra av dessa tjugofyra hypoteser blev accepterade, nämligen 

hypotes H2b, H4a, H4c och H5a. Hypotes H2b visar att det finns ett samband mellan 

internetmiljö och ålder, vilket betyder att ålder har en påverkan på internetmiljön. 

Hypotes H4a visar att det finns ett samband mellan finansiell avkastning och kön, vilket 

betyder att kön har en påverkan på finansiell avkastning. Hypotes H4c visar att det finns 

ett samband mellan finansiell avkastning och inkomst, vilket betyder att inkomst har en 

påverkan på finansiell avkastning. Hypotes H5a visar att det finns ett samband mellan 

pensionsrådgivning och kön, vilket betyder att kön har en påverkan på 

pensionsrådgivning. Övriga tjugo hypoteser uppnådde inte tillräckligt hög 

signifikansnivå vilket gjorde att de förkastades.  
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Fysisk miljö 

H1a Vikten av fysisk miljö påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

H1b Vikten av fysisk miljö påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

H1c Vikten av fysisk miljö påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

Internetmijö 

H2a Vikten av internetmiljö påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

H2b Vikten av internetmiljö påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Accepteras 

H2c Vikten av internetmiljö påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

Telefonmiljö 

H3a Vikten av telefonmiljö påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

H3b Vikten av telefonmiljö påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

H3c Vikten av telefonmiljö påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

Finansiell avkastning  

H4a Vikten av finansiell avkastning påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Accepteras 

H4b Vikten av finansiell avkastning påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

H4c Vikten av finansiell avkastning påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Accepteras 

Pensionsrådgivning 

H5a Vikten av pensionsrådgivning påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Accepteras 

H5b Vikten av pensionsrådgivning påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

H5c Vikten av pensionsrådgivning påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

Rådgivarens karaktär 

H6a Vikten av rådgivarens karaktär påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

H6b Vikten av rådgivarens karaktär påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

H6c Vikten av rådgivarens karaktär påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

Individualiseringsgrad  

H7a Vikten av individualiseringsgrad påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

H7b Vikten av individualiseringsgrad påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

H7c Vikten av individualiseringsgrad påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

Återkopplingsgrad  

H8a Vikten av återkopplingsgrad påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

H8b Vikten av återkopplingsgrad påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 

H8c Vikten av återkopplingsgrad påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av pensionssparande  Ej signifikant 
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5 Analys 

5.1 Tjänstekvalitetsfaktorernas relativa styrka 
Enligt Grönroos (2008); Bitner (1992) finns det tre dimensioner som påverkar 

konsumenternas totala tjänstekvalitet. De tre dimensionerna är servicelandskapet, den 

tekniska kvaliteten och den funktionella kvaliteten. Genom fokusgruppintervjun kunde 

vi identifiera åtta utmärkande tjänstekvalitetsfaktorer inom tre dimensioner som 

påverkar privatpersoners totala tjänstekvalitet gällande deras pensionssparande. De åtta 

tjänstekvalitetsfaktorerna utgörs av fysisk miljö, internetmiljö, telefonmiljö, finansiell 

avkastning, pensionsrådgivning, rådgivarens karaktär, individualiseringsgrad samt 

återkopplingsgrad. Det är viktigt att poängtera att alla åtta tjänstekvalitetsfaktorer som 

vi nämner ovan är viktiga för pensionssparare, detta styrks av både teori och 

fokusgruppintervjun. Tjänsten skulle inte vara komplett om någon av dessa åtta faktorer 

saknades, men företag behöver inte jobba med alla tjänstekvalitetsfaktorer i lika stor 

utsträckning. Studiens medelvärdesanalys över de åtta tjänstekvalitetsfaktorerna kan 

fungera som en vägledning för hur mycket resurser Plain Capital ska lägga på varje 

faktor. 

 

I enkätundersökningen kunde vi konstatera att tjänstekvalitetsfaktorerna inom den 

funktionella dimensionen hade relativt höga medelvärden i jämförelse med de andra 

dimensionerna. Grönroos (2008) menar att den funktionella kvaliteten handlar om 

faktorer som påverkar kundens upplevda kvalitet under själva konsumtionen. Dessa 

tjänster missar ofta företagen att förmedla på framgångsrikt sätt, vilket kan ofta får 

negativa konsekvenser för företaget. Genom att vara duktiga på tjänstekvalitetsfaktorer 

inom den funktionella kvaliteten kan företag uppnå högre konkurrenskraft. 

Enkätundersökningen i denna studie bekräftar att pensionssparare sätter högt värde på 

faktorer inom den funktionella kvaliteten. Utifrån fokusgruppintervju, 

enkätundersökning och teorin kan vi konstatera att företag som erbjuder tjänster inom 

pensionssparande bör lägga särskild fokus på de mänskliga resurserna i form av 

rådgivare samt erbjuda mer individanpassade tjänster för att uppnå högre tjänstekvalitet. 

Detta styrks även av Hultén m fl. (2011) som menar att dagens konsumenter kräver allt 

mer individanpassade tjänster där konsumenter snarare får en komplett upplevelse 

istället för enbart en lösning på problemet. 
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I vår undersökning kunde vi även konstatera att den finansiella avkastningen fick 

ganska lågt medelvärde av respondenterna. Vi tolkar detta som att det i grunden inte är 

avkastningen på pensionssparande som avgör att du är kund hos något specifikt 

finansiellt institut utan att det är andra faktorer som avgör. Detta styrks av Asunción 

(2004) som menar att alla finansiella institut erbjuder väldigt homogena tjänster vilket 

har lett till att finansiella institut måste erbjuda något utöver kärntjänsten för att kunna 

uppnå konkurrensfördelar. Problematiken med finansiella tjänster enligt Beckett (2000) 

är att de ofta upplevs som väldigt komplexa och svårtydliga av konsumenter. Vi anser 

att Plain Capital skulle kunna utnyttja denna problematik till sin fördel och erbjuda mer 

personlig rådgivning med individanpassade tjänster för pensionssparande. Resultatet av 

enkätundersökningen pekar på att just rådgivarens karaktär och individualiseringsgrad 

är viktiga för att uppleva hög kvalitet på pensionssparande. Eriksson (2006) skriver att 

finansiella institut idag satsar väldigt mycket på den tekniska utvecklingen, vilket är bra 

i sig, men det löser inte problemet som konsumenterna egentligen har. Mer 

digitaliserade tjänster leder till att individer förväntas att hitta mer information på egen 

hand vilket kanske inte är helt ultimat då Oxenstierna (2013) påpekar att kunskapen hos 

individer kring finansiella tjänster är väldigt låg. Den låga kunskapen kan alltför ofta 

leda till att konsumenter fattar fel beslut kring sina placeringar. Vår enkätundersökning 

pekar på att de digitala tjänsterna är relativt viktiga för respondenter men att rådgivarens 

karaktär och individualiseringsgrad är viktigare.    

 

5.2 Servicelandskap 
5.2.1 Kön 

I hypoteserna nedan testade vi om kön har någon påverkan på vikten av fysisk miljö, 

internetmiljö och telefonmiljö gällande tjänstekvaliteten av pensionssparandet. 

 H1a Vikten av fysisk miljö påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H2a Vikten av internetmiljö påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H3a Vikten av telefonmiljö påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 

Hypotestesterna visade att det inte fanns något signifikant samband mellan de tre 

begreppen inom servicelandskapet och kön. Detta innebär att kön inte har någon 

påverkan på hur respondenterna värdesätter fysisk miljö, internetmiljö och telefonmiljö, 

vilket gjorde att hypoteserna förkastades. Det stärks av medelvärdesanalys, 
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medelvärdena för män och kvinnor var i princip densamma för de begreppen inom 

servicelanskapen. Vi anser att resultatet gällande den fysiska miljön är anmärkningsvärd 

eftersom det går emot det Underhill (2006) skriver om kvinnor och mäns 

konsumentbeteende. 

 

Enligt Underhill (2006) spenderar kvinnorna mera tid vid den fysiska platsen för ett köp 

än vad män gör. Kvinnor ställer också högre krav på hur den fysiska miljön ser ut. För 

dem är platsens invändiga utseende viktigare än för männen. Männen spenderar helst så 

lite tid som möjligt vid platsen för ett köp, och har inte samma krav på 

servicelandskapet. Den fysiska platsen spelar därmed en större roll för kvinnorna än för 

männen. En av förklaringarna till att hypotestesterna skiljer sig från teorin anser vi har 

att göra med tjänsten pensionssparande, som till skillnad ifrån många andra tjänster kan 

ses som väldig abstrakt och komplex. Beckett (2000) menar att det är typiska särdrag 

för finansiella tjänster i allmänhet. Vi kan därmed se skillnader i den fysiska miljöns 

betydelse, beroende på om det är en vara eller en tjänst som säljs. Förklaringen kan 

därmed ligga i att kvinnor inte känner något begär kring att spendera mer tid på en plats 

förknippat med finansiella tjänster än vad män gör. Fokusgruppen, som bestod av både 

män och kvinnor, höll enhälligt med om att den fysiska miljön ska vara stilren och 

proffsig.  

 

5.2.2 Ålder 

I hypoteserna nedan testade vi om ålder har någon påverkan på vikten av fysisk miljö, 

internetmiljö och telefonmiljö gällande tjänstekvaliteten av pensionssparandet. 

 

 H1b Vikten av fysisk miljö påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H2b Vikten av internetmiljö påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

  H3b Vikten av telefonmiljö påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 

Hypotestesterna visade att det fanns ett signifikant samband mellan ålder och vikten av 

internetmiljö gällande tjänsten pensionssparande. Signifikansnivån för sambandet är 3,3 

%, vilket innebär att sambandet stämmer i 96,7 fall av 100. Regressionsanalysen visar 

att vikten av internetmiljön minskar med ca 20 % när åldern ökar med ett år, vilket 

betyder att Internets betydelse minskar för varje år som respondenten blir äldre. Detta 
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kopplar vi främst till Gough och Nurullah (2009) som menar att yngre individer överlag 

har lågt förtroende till allmänna pensionssystemen och vill vara med själva och påverka 

pensionssituationen. Därmed har yngre individer starkare intresse för eget 

pensionssparande samtidigt som de vill till en större del utforma sparandet själva. Detta 

kan även styrkas av fokusgruppintervjun där en av de yngre respondenterna använde sig 

av internet för pensionssparande på grund av friheten för utformning av sitt sparande. 

Utifrån detta anser vi att den främsta orsaken till varför yngre människor värdesätter 

internetmiljön mer än äldre är just på grund av friheten som individer får via internet.  

Vi kan även dra paralleller till Hultén m.fl. (2011) som menar att det skett ett 

värderingsskifte i samhället på grund av den teknologiska utvecklingen. Den 

teknologiska utvecklingen har drastiskt förändrat människornas beteende och livsstil. 

George & Kumar (2014) påpekar att de finansiella instituten ligger i framkant när det 

gäller att använda sig av den teknologiska utvecklingen när de förmedlar sina finansiella 

tjänster. Eriksson (2006) menar att det ställer större krav på den enskilda individen att 

hänga med i den stora och snabba teknologiska utvecklingen. En annan anledning till att 

internetmiljön värderas proportionerligt lägre när åldern ökar anser vi kan har att göra 

med att en äldre person har haft svårare att hänga med i den teknologiska utveckling 

som skett inom de finansiella tjänsterna. Genom att inte hänga med i den teknologiska 

utvecklingen får de äldre svårigheter med att utnyttja de internetbaserade tjänster som 

de finansiella instituten erbjuder.  

 

Hypotestesterna visade ingen signifikans för sambandet mellan begreppen fysisk miljö, 

telefonmiljö och variabeln kön. Detta innebär att ålder inte har någon påverkan på hur 

respondenterna värdesätter fysisk miljö och telefonmiljö. Signifikansnivån för fysisk 

miljö ligger dock på 10 % vilket är förhållandevis nära gränsen på 5 %. Regressionen 

för fysisk miljö visar att vikten av fysisk miljö minskar ju äldre individen blir. Utifrån 

fokusgrupp intervjun framkom det att framförallt de äldre respondenterna uppskattade 

att det fans ett fysiskt kontor för deras pensionssparande. I fokusgruppintervjun var det 

viktigt för de äldre respondenterna att det fysiska kontoret hade bra öppettider och var 

lokaliserad i närmiljön. Vi ser det därmed som anmärkningsvärt att hypotesen var när 

att accepteras när den helt går emot fokusgruppintervjun. 
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5.2.3 Inkomst 

I hypoteserna nedan testade vi om inkomst har någon påverkan på vikten av fysisk 

miljö, internetmiljö och telefonmiljö gällande tjänstekvaliteten av pensionssparande. 

 

 H1c Vikten av fysisk miljö påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H2c Vikten av internetmiljö påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

  H3c Vikten av telefonmiljö påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 

Hypotestesterna visade att det inte fanns något signifikant samband mellan inkomst och 

vikten av fysisk miljö, internetmiljö och telefonmiljö gällande tjänsten 

pensionssparande. Signifikansnivån för fysisk miljö och internetmiljö ligger på ca 13 %, 

vilket är förhållandevis nära den godkända nivån på 5 %. Om vi hade kunnat säkerställa 

sambandet, hade detta inneburit att vikten av både fysisk miljö och internetmiljö 

minskar när inkomsten ökar. Solomon (2010) konstaterar att äldre personer generellt 

sätt har en högre inkomst än yngre personer. Hypotes H2b visar att yngre värdesätter 

internetmiljön mer än äldre. Det är därför varit anmärkningsvärt om hypotes H2c hade 

accepterats eftersom hypoteserna då i princip hade sagt emot varandra. 

 

5.3 Teknisk kvalitet 
5.3.1 Kön 

I hypoteserna nedan testade vi om kön har någon påverkan på vikten av finansiell 

avkastning och pensionsrådgivning gällande tjänstekvaliteten av pensionssparande. 

 

 H4a Vikten av finansiell avkastning påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H5a Vikten av pensionsrådgivning påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 

Hypotestesterna visade att det finns ett signifikant samband mellan könen i hur de 

värdesätter finansiell avkastning och pensionsrådgivning, vilket gör att båda 

hypoteserna accepterades. Signifikansnivån för sambandet mellan finansiell avkastning 

och kön är 2,9 %, vilket innebär att sambandet stämmer i 97,1 fall av 100.  Medelvärdet 

för män gällande finansiell avkastning ligger på 3,42 jämfört med kvinnors medelvärde 

på 2,79. Vi kan utefter hypotestesterna konstatera att män värdesätter den finansiella 

avkastningen högre än vad kvinnor gör. Det stämmer väl överens med 
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fokusgruppintervjun där männen nämnde den finansiella avkastningen före den 

personliga servicen, detta till skillnad från kvinnorna som uppskattade mer själva 

kontakten med företaget. Det stämmer väl in med Kolyesnikova m fl. (2009); 

Underhills (2008) teorier som menar att män är generellt mer handlingskraftiga och 

självsäkra i sina köpbeslut. Underhill (2006) menar också att män ogärna tar råd, utan 

vill själva hitta den informationen som de söker efter, medens kvinnor är raka 

motsatsen. Därmed är resultatet rätt naturligt i våra tester att män värdesätter den 

finansiella avkastningen mer, medens kvinnor gärna får råd kring sitt pensionssparande. 

Vi anser att det är en stor del av förklaringen till varför den finansiella avkastningen 

anses viktigare för män än kvinnor. Hypotesen bekräftar därmed det sekundära och 

primära data som samlats in, vilket enligt oss var väntat. 

 

Signifikansnivån för sambandet mellan pensionsrådgivning och kön är 1,5 % vilket 

innebär att sambandet stämmer i 98,5 fall av 100.  Medelvärdet för kvinnor ligger på 

4,66 jämfört med männens medelvärde som ligger på 3,80. Kvinnorna värderar därmed 

pensionsrådgivningen högre än vad män gör. Vi anser att det hör ihop med att kvinnor 

känner sig osäkra när det kommer till tjänsten pensionssparande. I fokusgruppintervjun 

kunde vi se att kvinnor generellt tog upp pensionsrådgivningen tidigt, vilket gjorde att 

vi fick uppfattningen att det var viktigare för dem än vad den finansiella avkastningen 

är. Underhill (2006) menar att män till skillnad från kvinnor vet vad de vill ha i 

samband med ett köp, och därmed känner ett mindre behov av samspelet med personal 

och anställda. Detta till skillnad mot kvinnorna som gärna interagerar med personalen 

inför ett köp. Kvinnor kan därmed behöva känna en viss trygghet i att konsultera och 

föra en dialog med rådgivare innan de ska placera sin pension.  Vi anser att kvinnors 

konsumentbeteende kan ha en påverkan, då ett större behov av interaktion kan öka deras 

värderingar av pensionsrådgivningen, vilket leder till att medelvärdet för kvinnor blir 

högre än för männen. 

 

5.3.2 Ålder 

I hypoteserna nedan testade vi om ålder har någon påverkan på vikten av finansiell 

avkastning och pensionsrådgivning gällande tjänstekvaliteten av pensionssparande. 

 

 H4b Vikten av finansiell avkastning påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet 

av pensionssparande 
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 H5b Vikten av pensionsrådgivning påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 

Hypotestesterna visade att det inte finns någon signifikans för sambandet mellan ålder 

och värderingen av tjänstekvalitetsfaktorerna inom den tekniska kvaliteten för 

pensionssparande. Värderingen av den finansiella avkastningen och 

pensionsrådgivningen är därmed inte beroende av hur gammal personen är. Under 

fokusgrupp framkom det att de lite äldre männen värderade den finansiella avkastningen 

högre än yngre. Vi tolkade det som att avkastningen blir viktigare ju närmare 

pensionsåldern som pensionsspararen kommer. Vi hade därmed förväntat oss ett 

signifikant samband genom att värderingen av den finansiella avkastningen ökar ju 

äldre man blir, vilket inte blev fallet. Det styrks även av hypotes H4c som fick ett 

signifikant samband mellan inkomsten och finansiell avkastning. Eftersom 

inkomstnivån enligt Solomon (2010) ökar i samband med åldern, borde även åldern ha 

ett signifikant samband med den finansiella avkastningen.  Eriksson (2006) menar att 

den okunskap som idag råder hos de svenska pensionsspararna inte har sin förklaring i 

ålder kön eller inkomst, utan i intressegraden. Därmed är det endast är intressegraden 

som avgör hur insatta personer är i pensionssparandet, vilket vi till stor del anser styr 

värderingen av den finansiella avkastningen eftersom någon som är väl insatt i 

pensionssparandet förväntar sig en större finansiell avkastning. Det kan förklara varför 

hypotestestet inte visar någon skillnad i värderingen av den finansiella avkastningen 

beroende på ålder. Vi anser att de yngre kan ha en precis lika stor intresserad för den 

finansiella avkastningen, även om det inte var något som vi förväntade oss. 

 

Under fokusgruppintervjun kunde vi se ett mönster i att de lite äldre personerna 

föredrog den fysiska platsen framför de yngre, vi fick även bilden av att de var mer 

angelägna om själva pensionsrådgivningen än vad yngre är. Med utgångspunkt i 

fokusgruppen samt den egna erfarenheten kring äldres agerande kring finansiella 

tjänster så ansåg vi resultatet av hypotestestet som förvånande. Dock kan en 

förklaringen till att vi inte får någon skillnad vara att de yngre istället söker 

pensionsrådgivning över internetmiljön eller telefonmiljön, vilket gör att de kan värdera 

pensionsrådgivning lika högt eftersom de använder sig av detta i lika stor omfattning 

fast genom andra kanaler. Vi ser här en tydlig koppling till hypotes H2b som konstaterar 

att värderingen av internetmiljön minskar i samband med att åldern ökar. Det styrker att 

yngre människor använder sig av internet i större omfattning, vilket skulle betyda att de 
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får sin pensionsrådgivning därifrån istället. Det kan även förklara varför vi inte får 

någon skillnad i hur man ser på pensionsrådgivningen beroende på ålder.  

 

5.3.3 Inkomst 

I hypoteserna nedan testade vi om inkomst har någon påverkan på vikten av finansiell 

avkastning och pensionsrådgivning gällande tjänstekvaliteten av pensionssparande. 

 

 H4c Vikten av finansiell avkastning påverkas av inkomst gällande 

tjänstekvalitet av pensionssparande 

 H5c Vikten av pensionsrådgivning påverkas av inkomst gällande 

tjänstekvalitet av pensionssparande 

 

Enligt hypotestestet fick vi ett mycket starkt signifikant samband på 1 % nivån mellan 

inkomstnivån och den finansiella avkastningen, vilket innebär att sambandet stämmer i 

99 fall av 100. Regressionen visade att för varje enhet som inkomsten ökar, så ökar 

vikten av finansiell avkastning med ca 32 %. Med andra ord blir den finansiella 

avkastningen allt viktigare i takt med att pensionsspararens inkomstnivå stiger. 

Underhill (2006) menar att äldre personer tenderar att bry sig mer om finansiella tjänster 

än yngre. Författaren konstaterar även att äldre personer har en högre inkomst än yngre 

personer. Vi tolkar det som att personer som tjänar mer känner ett större ansvar kring att 

förvalta pengarna. Detta resultat styrks även av Gough och Nurullah (2009) som menar 

att individer med högre inkomst har större intresse kring avkastning och olika strategier 

om hur pensionskapitalet ska placeras. I fokusgruppintervjun blev det tydligt att de med 

yrken kopplade till en högre inkomstnivå gärna tog upp den finansiella avkastningen 

som en viktig del vid upprepade tillfällen. Vi tolkar det som att personer som har en 

högre inkomstnivå generellt sätt är mer aktiva kring sitt pensionssparande, vilket i sin 

tur leder till att de värdesätter den finansiella avkastningen av tjänsten 

pensionssparande. 

 

Hypotestestet visade inget signifikant samband mellan inkomsten och 

pensionsrådgivningen inom den tekniska kvaliteten för pensionssparandet. Som tidigare 

nämnts beskriver Underhill (2010) att äldre personer generellt har en högre inkomst än 

yngre. Solomon (2010) menar att självständighet är ett kännetecken för den lite äldre 

målgruppens konsumentbeteende. Vi tolkar det som att en ökad självständighet leder till 

att äldre personer, med högre inkomst, inte värdesätter den pensionsrådgivning lika högt 
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som finansiell avkastningen. Det kan då tolkas som att de inte har samma behov och 

därmed värdesätter pensionsrådgivning lägre än den finansiella avkastningen. 

 

5.4 Funktionell kvalitet 
5.4.1 Kön 

I hypoteserna nedan testade vi om kön har någon påverkan på vikten av rådgivarens 

karaktär, individualiseringsgraden och återkopplingsgraden gällande tjänstekvaliteten av 

pensionssparande. 

 H6a Vikten av rådgivarens karaktär påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H7a Vikten av individualiseringsgrad påverkas av kön gällande tjänstekvalitet 

av pensionssparande 

 H8a Vikten av återkopplingsgrad påverkas av kön gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 

Hypotestesterna visade att det inte finns någon signifikans för sambandet mellan kön 

och värderingen av tjänstekvalitetsfaktorerna inom den funktionella kvaliteten för 

pensionssparandet. Det stärks av medelvärdesanalysen som visar att rådgivarens 

karaktär och individualiseringsgrad är ganska lika mellan grupperna vilket tyder på att 

det egentligen inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller dessa två 

faktorer. Återkopplingsgraden var den tjänstekvalitetsfaktor som var närmast ett 

signifikativt samband beroende på kön och medelvärdesanalysen visade att män 

värdesätter återkopplingsgraden något mer än vad kvinnor gör. Det är något som går 

emot Underhills (2008) teori och som vi finner anmärkningsvärt. Underhill (2006) 

menar att kvinnor söker den personliga kontakten på ett aktivare sätt än vad män gör. 

Det innebär att kvinnor borde värdesätta den anställdes personliga karaktär samt 

återkopplingsgraden i större grad än vad män gör.  

 

5.4.2 Ålder 

I hypoteserna nedan testade vi om ålder har någon påverkan på vikten av rådgivarens 

karaktär, individualiseringsgrad och återkopplingsgrad gällande tjänstekvaliteten av 

pensionssparande. 

 H6b Vikten av rådgivarens karaktär påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 

 H7b Vikten av individualiseringsgrad påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet 

av pensionssparande 

 H8b Vikten av återkopplingsgrad påverkas av ålder gällande tjänstekvalitet av 

pensionssparande 
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Hypotestesterna visade att det inte finns någon signifikans för sambandet mellan ålder 

och värderingen av tjänstekvalitetsfaktorerna inom den funktionella kvaliteten för 

pensionssparandet. Alla informanterna på fokusgruppintervjun, oavsett ålder, var 

överens om vissa egenskaper som var extra viktiga för en pensionsrådgivare samt att det 

var viktigt för den upplevda kvaliteten. Dock så var det svårt att se några skillnader 

mellan de olika åldersgrupperna. Detsamma gällde även för individualiseringsraden 

såväl som återkopplingsgraden. Vi tolkar det som att kundernas upplevelser av de 

ständigt pågående processerna som den funktionella kvaliteten representerar inte alls är 

beroende av åldern. Snarare anser vi att det beror på individens egna preferenser för hur 

denne uppfattar det sociala samspelet vid de olika kontaktpunkterna. 

 

5.4.3 Inkomst 

I hypoteserna nedan testade vi om inkomst har någon påverkan på vikten av rådgivarens 

karaktär, individualiseringsgrad och återkopplingsgrad gällande tjänstekvaliteten av 

pensionssparande. 

 H6c Vikten av rådgivarens karaktär påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet 

av pensionssparande 

 H7c Vikten av individualiseringsgrad påverkas av inkomst gällande 

tjänstekvalitet av pensionssparande 

 H8c Vikten av återkopplingsgrad påverkas av inkomst gällande tjänstekvalitet 

av pensionssparande 

 

I testerna kunde vi inte se någon signifikans för sambandet mellan inkomst och 

tjänstekvalitetsfaktorer inom den funktionella kvaliteten. Det innebär att inkomsten i sig 

inte påverkar hur mycket som respondenterna värdesätter den funktionella kvaliteten. 

Efter egna erfarenheter har vi utgått ifrån alla begreppen kring den funktionella 

kvaliteten skulle ha ett signifikant samband med inkomsten. Sambandet skulle då 

formuleras så att en högre inkomst leder till att respondenten värderar den funktionella 

kvaliteten högre än någon med en lägre inkomst. Anledningen till det är att vi tagit 

utgångspunkt i att graden av sparande påverkas i takt med inkomstnivån. Vi tolkade det 

därmed som att en person med högre inkomst skulle ställa högre krav på det finansiella 

institutet och därmed värdesätta den funktionella kvaliteten högre än de med en lägre 

inkomst.  
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6 Slutsatser 

6.1 Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka vilka tjänstekvalitetsfaktorer som påverkar 

privatpersoners uppfattning av tjänstekvalitet gällande deras pensionssparande i 

Sverige. Vi ämnade även ta reda på hur tjänstekvalitetsfaktorerna påverkas av 

variablerna kön, inkomst och ålder. Vi har haft en praktisk utgångspunkt i fallföretaget 

Plain Capital, som är ett mindre finansiellt institut beläget i centrala Kalmar. Studien har 

förutom konsumentperspektivet även undersökt hur ett mindre finansiellt institut, med 

hjälp av de identifierade tjänstekvalitetsfaktorerna, kan öka sin tjänstekvalitet och 

därmed få bättre konkurrenskraft på marknaden. Vi kom därigenom fram till följande 

två frågeställningar: 

 Vilka tjänstekvalitetsfaktorer påverkar privatpersonernas upplevda kvalitet 

gällande deras pensionssparande? 

 Hur borde ett mindre företag som förvaltar pensionskapital agera för att öka 

tjänstekvaliteten och därmed uppnå högre konkurrenskraft? 

 

Forskningsfrågorna är grundade i den teoretiska problematik samt det gap som finns 

inom dagens forskning kring tjänstekvalitet. Det finns en hel del forskning som omfattar 

tjänster i allmänhet, dock så har vi inte identifierat någon forskning som specifikt 

behandlar tjänstekvalitet för pensionssparande i Sverige. För att kunna genomföra 

studien valde vi att samarbeta med ett fallföretag verksamma inom den valda branschen, 

ett företag som berörs av de utmaningar som problematiseras i inledningskapitlet. Målet 

var att kunna ge företaget ett underlag för hur de ska hantera tjänstekvalitet inom 

tjänsten pensionssparande, samt att fylla det forskningsgap som identifierats. Vi har 

genom bearbetning av teoretisk referensram och empirisk datainsamling gjort en analys 

i tidigare kapitel för att i detta kapitel kunna besvara vårt syfte samt forskningsfråga.  

 

6.2 Besvarande av forskningsfrågor 
6.2.1 Besvarande av forskningsfråga ett 

Genom den teoretiska referensramen kunde vi fastställa att tjänstekvalitet påverkas av 

de tre dimensionerna servicelandskap, teknisk kvalitet och funktionell kvalitet. Som 

tidigare nämnts kom vi fram till åtta stycken tjänstekvalitetsfaktorer som tillsammans 

utgör den totala tjänstekvaliteten för tjänsten pensionssparande. De åtta 

tjänstekvalitetsfaktorerna utgörs av fysisk miljö, internetmiljö, telefonmiljö, finansiell 

avkastning, pensionsrådgivning, rådgivarens karaktär, individualiseringsgrad samt 

återkopplingsgrad.  



  

 

110 

 

6.2.2 Besvarande av forskningsfråga två 

Vi anser att ett litet finansiellt institut som Plain Capital kan använda sig av studiens 

resultat för att stärka sin konkurrenskraft gentemot de större finansiella instituten. 

Nedanstående rekommendationer är baserade på studiens analys, resultat samt den 

intervju som gjorts med Plain Capital. 

 

Precis som nämnts i tidigare analys ansågs den tekniska kvaliteten relativt lågt värderad 

gentemot de övriga dimensioner. Det beror till stor del på att de tjänster som erbjuds till 

pensionssparare inte skiljer sig åt mellan de olika finansiella instituten (Asunción 2004). 

Det finns också en hel del regler och lagar som reglerar tjänsten pensionssparare, vilket 

gör det problematiskt för företagen att differentiera sig genom den tekniska kvaliteten 

(Oxenstierna 2008). Något som de finansiella instituten bör ta i beaktning är att vi 

genom enkätundersökningen statistiskt säkerställt att kvinnorna föredrar själva 

pensionsrådgivningen som tjänsten pensionssparande ger samtidigt som männen 

föredrar den finansiella avkastningen. Enkätundersökningen visade också ett statistiskt 

säkerställt samband som visade att den finansiella avkastningen värderas högre när 

inkomsten stiger. Det statiskt säkerställda sambandet mellan kvinnor och mäns 

värdering av den upplevda kvaliteten är något som vi anser att Plain Capital bör dra 

nytta av i sin positionering gentemot sina kunder. Män värdesätter den finansiella 

avkastningen mer vilket gör att Plain Capital i kundmöten med män bör lyfta fram den 

potentiella finansiella avkastningen som kunden kan få om de väljer att placera sitt 

pensionssparande hos Plain Capital. Kvinnor värdesätter själva pensionsrådgivningen 

högre vilket gör att Plain Capital i kundmöten bör lyfta fram den service som kvinnor 

kan få om de väljer att placera sitt pensionssparande hos Plain Capital. På grund av den 

låga relativa styrkan som den tekniska kvaliteten hade gentemot de andra dimensionerna 

rekommenderar vi inte att företaget riktar för stor del av sina begränsade resurser mot 

den tekniska kvaliteten. 

 

Plain Capital ser sig själva som ett litet företag i jämförelse med de stora finansiella 

instituten på marknaden i form av Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea. 

Fokusgruppen visade att kunderna uppfattar det som att ett mindre finansiella institut 

anses ha mer tid över för sina kunder än de större, något som konsumenterna 

värdesätter. Teorin pekar på att man kan uppnå konkurrensfördelar i den funktionella 
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dimensionen genom att använda sig av värdeskapande aktiviteter i kontakten med sina 

kunder (Grönroos 2008). Genom enkätundersökningen framkom det att rådgivarens 

karaktär ansågs vara den tjänstekvalitetsfaktor som konsumenterna värdesatte högst av 

alla faktorer. Viktiga karaktärsdrag var enligt fokusgruppintervjun att 

pensionsrådgivaren var kunnig, förtroendeingivande och ärlig. Under intervjun med 

Plain Capital blev vi informerade om att de använder sig av sina pensionsrådgivare vid 

anskaffningen av nya kunder, något som vi rekommenderar dem att jobba vidare med 

och utveckla. Genom att ställa höga krav på sina rådgivare och deras agerande gentemot 

kunderna så kan företaget öka kundernas upplevda kvalitet. Vi anser att Plain Capital 

ska använda sin lokala förankring genom att de som en liten aktör kan få till en 

personligare kontakt med sina kunder än vad storbankerna kan. Det kommer att leda till 

långsiktiga relationer med kunderna vilket även kommer att generera nöjdare kunder. 

 

En allt större del av de finansiella institutionernas tjänster kommuniceras genom 

virtuella kommunikationskanaler (Jayawardhena 2004), vilket har lett till att kunderna i 

allt större grad uträttar tjänsterna själva (Eriksson 2006). Vi ser betydelsen av att ha en 

fungerande internetmiljö som viktig då tjänstekvalitetsfaktorn enligt 

enkätundersökningen var en av de faktorer som pensionsspararna värderade högst. 

Fokusgruppintervjun tryckte på att hemsidan skulle vara informationsrik, 

användarvänlig och säker att använda sig av. Genom enkätundersökningen kan vi 

statistiskt säkerställa att hemsidan värderas proportionerligt högre ju yngre 

pensionsspararna är. Vi rekommenderar därför Plain Capital att satsa på sin hemsida 

eftersom det skulle minska den fysiska platsens betydelse. En konkurrenskraftig och 

attraktiv hemsida kan attrahera den yngre generationen, vilket är en målgrupp som Plain 

Capital kan bygga upp ett långsiktigt samarbete med. Kunderna kan även få utökade 

möjligheter att själva bestämma över och följa upp sitt pensionssparande. Genom att 

satsa på hemsidan finns det möjligheter för Plain Capital att expandera sin verksamhet 

utanför Kalmar län, utan att de nödvändigtvis behöver öppna ett nytt kontor. Det 

innebär att de kan behålla en hög upplevd kvalitet även för kunder utanför Kalmar län. 

Hemsidan är därför viktig för Plain Capital, eftersom att de med begränsade resurser 

kan hävda sig i konkurrensen med andra större företag.  
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6.3 Teoretiska implikationer  

Vi anser att studien har bidragit till att fylla det forskningsgap som tidigare identifierats 

inom studien valda forskningsområde. Som vi tidigare nämnt har vi identifierat ett 

forskningsgap då vi inte lyckats identifiera någon tidigare forskning kring 

tjänstekvalitetsfaktorer kopplade till tjänsten pensionssparande i Sverige. Studien har 

identifierat helt nya tjänstekvalitetsfaktorer för tjänsten pensionssparande i Sverige som 

tillsammans bildar den totala tjänstekvaliteten. Vi har genom denna studie även kunnat 

mäta dessa faktorer genom en kvantitativ studie, där vi fått fram den relativa styrkan 

mellan de identifierade tjänstekvalitetsfaktorerna. Vi har genom hypoteserna även 

kunnat säkerställa samband mellan konsumentbeteendevariablerna i form av kön, 

inkomst och ålder och de identifierade tjänstekvalitetsfaktorerna. Vi anser därigenom att 

studien ger ett värdefullt tillskott till dagens forskning inom tjänstekvalitet kopplat till 

den finansiella tjänsten pensionssparande. 

 

6.4 Vidare forskning 
Vi har i vår kvalitativa del av studien funnit åtta faktorer som påverkar privatpersoners 

upplevda kvalitet gällande tjänsten pensionssparande. Genom den kvantitativa studien 

kunde vi fastställa vikten av varje faktor, dock har vi inte undersökt vad exakt som bör 

ingå i varje faktor. Det vore jätteintressant att få en ökad förståelse om vad varje faktor 

bör innehålla och hur ska företagen bör förhålla sig till detta för att kunna leverera hög 

tjänstekvalitet. Även om vi kan fastställa att vissa faktorer är viktigare än andra så har vi 

inte kunnat svara på frågan hur finansiella institut bör jobba inom varje dimension för 

att leverera högre tjänstekvalitet.  

 

På grund av begränsade resurser har vi i denna studie endast samlat in enkäter från 110 

respondenter. Det låga antalet har förmodligen lett till att vi endast fått signifikans för 

ett fåtal hypoteser. En mer omfattande enkätundersökning skulle förmodligen leda till 

flera signifikanta samband samt komplettera vår studies resultat. 
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Bilagor 

Bilaga A) Intervjufrågor till Plain Capital  
 

Intervju med Plain Capital 2013-03-15  

1. Vad är Plain Capital? (Hur/när skapades Plain, omsättning, antal anställda)  

2. Vad gör Plain Capital? (vision, hur konkurrerar ni, vad får kunden)  

3. Vilka ser ni som era största konkurrenter?  

4. Vad har ni för kunder? (vad efterfrågas, vad vet ni)  

5. Vad har ni för marknadsföringsaktiviteter?  

6. Vad vill Plain Capital i framtiden? (var vill ni vara om fem år?)  
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Bilaga B) Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Här skrivs de teman som ska behandlas upp samt några förberedda klargörande frågor för varje 

tema. Vi har få teman med längre diskussion, så att tid för mättnad finns. Riktvärde är ungefär 15 

min per tema.   

Tema 1- Var? 
 Egna upplevelser av 

platsen för 
pensionssparande  

 

Tema 2- Vad? 
 Egna upplevelser kring 

resultatet av 
pensionssparandet  

 

Tema 3- Hur? 
 Den ultimata 

pensionsförvaltaren  

Syfte 
 Få en förståelse för 

vilka processer 
skapar värde i 
servicelandskap  

 Få en förståelse för 
vilka faktorer 
uppmärksammas av 
kunder gällande plats  
 

Syfte 
 Få en förståelse för vad 

konsumenter ser som 
resultat gällande 
pensionssparande  
 

Syfte 
 Få en förståelse för 

vilka faktorer skapar 
mervärde från 
pensionsrådgivare 

 Få en inblick för vad 
intervjupersoner anser 
deras finansiella 
institut kunde bli 
bättre på   

 

Klargörande frågor 
 Är det viktigt hur 

kontoret ser ut? 
 Hur kommer ni i kontakt 

med pensionsförvaltare? 
 Lägger ni märke till 

klädsel på personal? 
 Öppettider? 
 Hemsida? 
 Grafisk profil? 
 Annonser/erbjudanden? 
 

Klargörande frågor 
 Är avkastning eller 

bemötandet viktigast?  
 Är avkastningen viktig?  
 Tillgängligheten, 

öppettider, webbsida, 
kundtjänst? 

 Personliga kontakten med 
rådgivare? 
 

Klargörande frågor 
 Vad är det som är negativt 

med din nuvarande 
förvaltare av 
pensionskapital?  

 Vad får dig att komma 
stanna kvar som kund? 

 Standardlösning eller 
specialanpassning? 

 Rågivarens kompetens – 
tillräcklig/överlägsen? 
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Bilaga C) Kodningsmall 

 

Tema 1 – Var? 

Fysisk miljö 

- Bank eller försäkringsbolag  

- Kontorsmiljö  

- Lokala bankkontoret  

- Fysisk miljö  

- Lättare att få information via 

fysisk kontakt  

- Får inte vara för uppklädd  

- Anpassningsbara och 

pedagogiska rådgivare   

- Kontor ska finnas runt om i 

landet 

- Lokal förankring 

- Få råd av personalen  

- Öppettider  

- Komplettera internet med fysisk 

kontakt 

- Rådgivare  

- Viktigt med kontor där man bor  

- Klädd på ett propert sätt  

- Loggan spelar roll för intrycket  

- Komplicerade ärenden via fysisk 

kontakt 

- Måste inte vara rikstäckande 

Internetmiljö 

- Lättillgänglig info 

- Sparande via internet  

- Initial kontakt via internet 

- Internetmiljön 

- Den virtuella miljön 

- Lättare saker via internet 

- Tillgänglig dygnet runt  

- Internet och öppettider 

kompletterar varandra  

- Enkelhet  

- Chatt -tjänster värkar oseriöst 

- Nätmäklare 

- Kollar främst upp företag via 

internet 

Telefonmiljö 

- Telefonsvarare och telefonkö  

- Ringer gärna 

- Personlig kontakt över telefonen 

- Långa köer 

- Vidarekoppling 

- Växel 

- Öppettider 

- Möjlighet att nå rätt person 

 

Tema 2 – Vad? 
Finansiell avkastning 

- Skitdåligt resultat 

- Finansiella resultatet  

- Avkastning i form av finansiell 

avkastning  

- Finansiell avkastning 

- Engagemang 

- Eftersom man ingen service eller 

info får 

- Kronor och procent 

- Årlig mätning 

- Mäta från början till slut 

- Ett engagemang från banken kan 

uppväga att det finansiella 

resultatet inte är det förväntade 

- Beredd att betala för säkerhet 

- Vill ha det större beloppet säkrat  

- Tillräcklig avkastning, säkrare 

sparande 

Personlig service 

- Dålig kontakt med finansiella 

institut 

- De hör inte av sig 

- Övergiven 

- Kontinuerlig kontakt önskas 

- Känsla av att vara för liten 

jämfört med banken 

- Konstant kontakt från 

rådgivaren, ger trygghet 

- Resultatet ska ses årsvis, endast 

finansiellt resultat 

- Förklaringar från rådgivare 

positivt 

- Förklaringar i nedgångar 

Tema 3 – Hur? 
Rådgivarens karaktär 

- Rådgivarens kompetens 

- Lyhörda 

- Skapa förtroende 
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- Förtroendeingivande 

- Utbildad 

- Väl påläst 

- Intresserad 

- Informativa 

- Tala i tekniska termer 

- Pedagogisk 

- Anpassningsbar 

- Ärliga 

- Ärlighet kring kostnader 

Individualiseringsgrad 

- Inga standardlösningar 

- Det som är bäst för den enskilda 

individen 

- Vill se alla valbara alternativ, för 

att inte gå miste om något 

- Dialog är viktigt 

- Verktygslåda, med kostnader 

redovisade 

- Företag döljer kostnader 

- Vi veta hur mycket sparandet 

kostar 

- Individuella alternativ dyrare än 

standard 

- Prata om kostnader 

- Veta vilken lösning som kostar 

vad 

Återkopplingsgrad 

- Kontinuerliga fysiska möten 

- Ses en gång i halvåret 

- Fysiskt möte 

- Kontakt varje kvartal 

- Bemötandet över telefonen är 

bristfälligt 

- Vill undvika väntetid i telefonen 

- Fast punkt 

- Kontinuitet 

- Dålig information 

- Visa intresse 

- Någon slags återkoppling 

Image 
- Stora och små företag 

- Hur stort företaget är spelar 

ingen roll 

- Det lokala är viktigast 

- Föredrar mindre företag, mer tid 

- Slarvig logga valde jag bort 

- Bluestep logga gav oseriöst 

intryck, valde bort 

- Misstänksamhet mot 

nyetablerade företag 
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Bilaga D) Frågeformulär 

 

Pensionssparande  

Denna enkät handlar om dina erfarenheter och åsikter kring ämnet pensionssparande. 

Med begreppet pensionssparande syftar vi på alla typer av pensionssparande som du 

själv har kontroll över. Begreppet innefattar därmed den allmänna pensionen (PPM 

sparandet), tjänstepensionen (pension från arbetsgivaren) samt ditt privata sparande 

till pensionen. Enkäten besvaras helt anonymt. 
 

1. Kön: 

Man Kvinna  

2. Ålder:___________________ 

 

3. Årsinkomst:______________ 

 

4. Hur aktiv är du i ditt pensionssparande?  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls aktiv        Väldigt aktiv 

5. Om jag väljer eller ska välja pensionsförvaltare är avståndet till företagets 

närmaste kontor avgörande för mig 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls        Instämmer helt  

6. Om jag väljer eller ska välja pensionsförvaltare är kontorets öppettider 

avgörande för mig 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls        Instämmer helt  

7. Om jag väljer eller ska välja pensionsförvaltare är kontorets utvändiga utseende 

avgörande för mig*t.ex. skyltar, skyltfönster 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

8. Om jag väljer eller ska välja pensionsförvaltare är kontorets invändiga utseende 

avgörande för mig *t.ex. belysning, inredning  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls        Instämmer helt  

9. Om jag väljer eller ska välja pensionsförvaltare är företagets hemsida 

avgörande för mig*t.ex. användarvänlighet, design, funktioner 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls        Instämmer helt  

 

10. Om jag väljer eller ska välja pensionsförvaltare är företagets telefonsupport 

avgörande för mig*t.ex. kötider, öppettider, direktnummer till handläggaren 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls        Instämmer helt  

11. Jag letar ständigt efter nya placeringsalternativ som kan ge mig högre 

avkastning 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls        Instämmer helt  

12. Jag föredrar att sköta mitt sparande utan inblandning av någon som ger mig 

råd kring mitt pensionssparande 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls        Instämmer helt  

13. Om jag väljer eller ska välja pensionsförvaltare är bemötandet jag får 

avgörande för att jag ska vara kund  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls        Instämmer helt  

14. Jag upplever att det idag finns för många olika placeringsalternativ att välja 

mellan gällande mitt pensionssparande 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls        Instämmer helt  

15. Hur många placeringsalternativ vill du bli erbjuden gällande ditt 

pensionssparande?  

 

Antal alternativ:_________st 

 

16. Hur ofta följer du avkastningen för ditt pensionssparande?  

Minst en gång i veckan Minst en gång i månaden Minst en gång per halvår 

Minst en gång per år Minst en gång vartannat år  Aldrig  

17. Hur ofta önskar du att institutionen för ditt pensionssparande tar kontakt med 

dig för en nulägesanalys?  

Minst en gång i veckan Minst en gång i månaden Minst en gång per halvår 

Minst en gång per år Minst en gång vartannat år  Aldrig  
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Tack för din medverkan! 
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