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Abstract 
 
The aim of this thesis was to illuminate the relationship between image and service quality 
within the insurance industry. To be able to answer our aim of this thesis we examined 
differences between expected and experienced service in the insurance industry. We also 
examined to what extent different factors influence the experienced service quality. Finally 
we examined what influence image has on customers who are buying services. An inquiry 
among the customers of an insurance company was conducted. We investigated 
SERVQUAL´s six dimensions, as well as the influence of image. Our empirical investigation 
showed that there was a clear connection between image and service quality. The result also 
showed that in the insurance industry all six dimensions are equally important if a company 
wants to accomplish good service quality.  
 
 



 

  

Förord 
 
Vårt examensarbete har utförts på C-nivå och omfattar 10 poäng. Vårt val av ämne grundar 
sig i ett intresse för tjänsters komplexa natur. Vi var speciellt intresserade av tjänstekvalitet 
och fick genom Uminova kontakt med Piteortens försäkringsbolag. Vi fick i uppdrag att 
undersöka i vilken grad Piteortens försäkringsbolags kunder värdesätter kvaliteten på 
företagets tjänster. 
 
Vi vill gärna tacka Piteortens försäkringsbolag för vänligt tillmötesgående och hjälpsamhet. 
Vi vill även tacka alla respondenter för att de tog sig tid att besvara enkäten. Slutligen vill vi 
tacka alla som på något sätt hjälpt oss under arbetets gång.  
 
Maj, 2003 
 
Caroline Bergström och Charlotte Johansson



Innehållsförteckning 

  

Innehållsförteckning 
 

1 Problemområde ......................................................................................... 1 
 
1.1 Problembakgrund ............................................................................................. 1 
 
1.2 Problemdiskussion ............................................................................................ 2 

 
1.3 Syfte och forskningsfrågor................................................................................ 4 

 
2 Teori ........................................................................................................... 5 

 
2.1 Skillnader mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet................................ 5 

2.1.1 Gap-modellen.....................................................................................................5 
 
2.2 Olika faktorers påverkan på den upplevda tjänstekvaliteten ......................... 6 

2.2.1 Påtaglighet .........................................................................................................7 
2.2.2 Pålitlighet ...........................................................................................................7 
2.2.3 Reaktionssnabbhet..............................................................................................7 
2.2.4 Tillförsikt ...........................................................................................................8 
2.2.5 Förståelse ...........................................................................................................8 
2.2.6 Tillgänglighet .....................................................................................................8 

 
2.3 Imagens påverkan vid köp av tjänst................................................................ 8 
 

3 Metod ....................................................................................................... 11 
 

3.1 Förstudie.......................................................................................................... 11 
 
3.2 Litteraturstudie............................................................................................... 11 
 
3.3 Forskningsstrategi........................................................................................... 11 
 
3.4 Datainsamlingsmetod...................................................................................... 12 

 
3.5 Analysmetod.................................................................................................... 13 
 
3.6 Metodproblem................................................................................................. 13 
 

4 Empiri ...................................................................................................... 15 
 

4.1 Dimensioner .................................................................................................... 15 
4.1.1 Påtaglighet .......................................................................................................15 
4.1.2 Pålitlighet .........................................................................................................17 
4.1.3 Reaktionssnabbhet............................................................................................18 
4.1.4 Tillgänglighet ...................................................................................................20 
4.1.5 Tillförsikt .........................................................................................................22 
4.1.6 Förståelse .........................................................................................................23 

 
4.2 Image ............................................................................................................... 25 

 



Innehållsförteckning 

  

5 Analys ...................................................................................................... 27 
 

5.1 Skillnader mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet.............................. 27  
 
5.2 Olika faktorers påverkan på den upplevda tjänstekvaliteten ....................... 27 

5.2.1 Påtaglighet .......................................................................................................27 
5.2.2 Pålitlighet .........................................................................................................28 
5.2.3 Reaktionssnabbhet............................................................................................28 
5.2.4 Tillförsikt .........................................................................................................28 
5.2.5 Förståelse .........................................................................................................29 
5.2.6 Tillgänglighet ...................................................................................................29 
 

5.3 Imagens påverkan vid köp av tjänst............................................................... 29 
 

6 Slutdiskussion .......................................................................................... 30 
 

6.1 Svar på forskningsfrågor................................................................................ 30 
6.1.1 Skillnader mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet ....................................30 
6.1.2 Olika faktorers påverkan på den upplevda tjänstekvaliteten...............................30 
6.1.3 Imagens påverkan vid köp av tjänst ..................................................................32 

 
6.2 Återkoppling till syftet .................................................................................... 32 
 
6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag...................................................................... 33 

6.3.1 Teoretiskt bidrag ..............................................................................................33 
6.3.2 Praktiskt bidrag ................................................................................................33 
 

6.4 Förslag till vidare forskning ........................................................................... 33 
 
Referenser................................................................................................... 34 
 
 
Bilaga 1: Följebrev 
Bilaga 2: Enkät 
 
 
Figurförteckning 
 
Figur 1.2 Två dimensioner av tjänstekvalitet (modifierad modell). Från Service management (s 41), av C. 
Grönroos, 1990, Göteborg: ISL Förlag. .......................................................................................................3 
 
Figur 2.1 Upplevd totalkvalitet (del av figur). Från Service management (s 41), av C. Grönroos, 1990, 
Göteborg: ISL Förlag. ..................................................................................................................................5 
 
Figur 4.1 Sammanställning, i procent, av kundernas uppfattning om Piteortens försäkringsbolags 
fysiska omgivning .................................................................................................................................... 15 
 
Figur 4.2 Företagets lokaler för kundmottagning .................................................................................. 16 
 
Figur 4.3 Personalens uppträdande ........................................................................................................ 16 
 
Figur 4.4 Kundmottagningens intryck ................................................................................................... 16 
 
Figur 4.5 Försäkringsbolagets övriga kunder ......................................................................................... 16 



Innehållsförteckning 

  

 
Figur 4.6 Sammanställning, i procent, av i vilken utsträckning kunderna anser att de kan lita på  
företaget ................................................................................................................................................... 17 
 
Figur 4.7 Företagets förmåga att hålla det man lovat inom utsatt tid .................................................... 17 
 
Figur 4.8 Företagets intresse av att hjälpa kunden ................................................................................. 17 
 
Figur 4.9 Kundernas tillit till försäkringsbolaget.................................................................................... 18 
 
Figur 4.10 Korrekts fakta ligger till grund för beräkningen av försäkringspremien............................. 18 
 
Figur 4.11 Företagets förmåga att förklara hur försäkringspremien räknas ut..................................... 18 
 
Figur 4.12 Sammanställning, i procent, av i vilken utsträckning kunderna anser att företaget har  
viljan och beredskapen att utföra en tjänst............................................................................................. 19 
 
Figur 4.13 Företagets förmåga att tillhandahålla snabb service............................................................. 19 
 
Figur 4.14 Företagets förmåga att snabbt ringa tillbaka ........................................................................ 19 
 
Figur 4.15 Företagets förmåga att snabbt betala ut skadeersättning efter skadetillfälle ....................... 20 
 
Figur 4.16 Tiden företagets tar sig för kunden........................................................................................ 20 
 
Figur 4.17 Sammanställning, i procent, av i vilken utsträckning kunderna anser att företaget är lätta  
att komma i kontakt med......................................................................................................................... 20 
 
Figur 4. 18 Företagets telefontider........................................................................................................... 21 
 
Figur 4.19 Företagets telefonköer............................................................................................................ 21 
 
Figur 4.20 Företagets öppettider ............................................................................................................. 21 
 
Figur 4.21 Sammanställning, i procent, av i vilken utsträckning kunderna anser att företaget har  
kunskap och förmåga att utföra tjänsten ................................................................................................ 22 
 
Figur 4.22 Tillit till företaget ................................................................................................................... 22 
 
Figur 4.23 Trygghet i kontakt med företaget .......................................................................................... 22 
 
Figur 4.24 Bra bemötande oavsett vem på företaget man har kontakt med........................................... 23 
 
Figur 4.25 Företagets kunskaper............................................................................................................. 23 
 
Figur 4.26 Sammanställning, i procent, av i vilken utsträckning kunderna anser att företaget  
förstår kundens behov och önskemål ...................................................................................................... 23 
 
Figur 4.27 Företagets förmåga att ge personlig service........................................................................... 24 
 
Figur 4.28 Företagets förmåga att se till kundens bästa ......................................................................... 24 
 
Figur 4.29 Företaget har respekt för kunden .......................................................................................... 24 
 
Figur 4.30 Företagets visar förståelse för kunden i händelse av skada................................................... 24 
 
Figur 4.31 Kundernas helhetsintryck av företaget.................................................................................. 25 
 
Figur 4.32 Sammanställning, i procent, av kundernas uppfattning av företagets image och i  
vilken utsträckning image påverkar kunden........................................................................................... 25 



Innehållsförteckning 

  

 
Figur 4.33 Kundernas uppfattning om företagets image ........................................................................ 26 
 
Figur 4.34 Imagens roll vid val av försäkringsbolag ............................................................................... 26 
 
Figur 4.35 Imagens skyddande roll vid eventuella misstag..................................................................... 26 
 
 



 Problemområde 

1 

1 Problemområde 
 
I detta kapitel kommer vi att först ge en kort bakgrund till vad som gör tjänster så speciella. 
Vår problemdiskussion kommer att behandla tjänstekvalitet och image. Detta leder fram till 
vårt syfte med denna undersökning och slutligen våra forskningsfrågor. 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Nationalencyklopedin (tjänst, 1995) definierar en tjänst som en kedja av händelser eller 
aktiviteter i vilken en kund interagerar med ett tjänsteföretags medarbetare (eller tekniska 
hjälpmedel i form av t.ex. bankautomater) i syfte att tillgodose vissa behov. I sin ordlista över 
marknadsföringstermer beskriver Feurst och Flodhammar (1995) en tjänst som en abstrakt 
produkt. En tjänst är något som individen inte kan se eller prova innan den anskaffas. En 
tjänst menar Feurst och Flodhammar produceras, distribueras och konsumeras samtidigt och 
kan alltså inte lagras någonstans. Grönroos (1990, s 29) definition av en tjänst är:  
 

En aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag som normalt, 
men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan kunden och tjänste-
företagets medarbetare och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller system som 
tillhör tjänsteleverantören.  

 
Flera författare, till exempel Hoffman och Bateson (1997, s 24), är eniga om att en tjänst har 
fyra egenskaper: 
 

1. Intangibility 
2. Inseparability  
3. Heterogeneity  
4. Perishability  

 
När Hoffman och Bateson (1997, s 25 ff) beskriver en tjänst som intangible menar de att den 
är abstrakt. Detta skapar problem eftersom tjänsten inte kan lagras, är svår att visa upp och är 
svår att prissätta. Producenten av tjänsten kan inte heller söka patent och produkten blir därför 
lätt att kopiera. Enligt Hoffman och Bateson gäller det för producenten att göra tjänsten mer 
påtaglig. Ett sätt är att framhålla den fysiska omgivningen genom att till exempel ha fina och 
fräscha lokaler. Ett annat bra sätt menar författarna är att skapa en bra företagsimage det vill 
säga ge en bra bild av företaget och på så sätt skapa förtroende. 
 
Precis som Feurst och Flodhammar (1995) menar Hoffman och Bateson (1997, s 28 ff) att en 
tjänst är inseparable; att den produceras, distribueras, levereras och konsumeras samtidigt. 
Problemet med detta är, enligt författarna, att tjänsteleverantören måste vara närvarande och 
att det är svårt att massproducera och sprida tjänsten över ett stort geografiskt område. Att 
även kunden deltar i processen har sina för- och nackdelar. Hoffman och Bateson anser även 
att kundens upplevelse av tjänsten påverkas av att andra kunder är närvarande. Vidare menar 
författarna att för att komma till rätta med dessa problem gäller det för tjänsteföretaget att 
välja rätt och kompetent personal och att kontinuerligt utbilda dessa. Det är även viktigt att 
försöka styra kunderna genom att till exempel försöka skilja rökare från icke-rökare på 
restauranger.  
 
Den tredje egenskapen som Hoffman och Bateson (1997, s 33 ff) presenterar är heterogeneity. 
Detta innebär att tjänsterna varierar från gång till gång, vilket till exempel kan bero på 
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dagsformen hos tjänsteleverantören eller kunden. Det uppstår, enligt Hoffman och Bateson, 
svårigheter med kvalitetskontroll och att standardisera tjänsten. Tjänsteföretaget blir även 
beroende av enskilda anställda i företaget. Hoffman och Bateson föreslår att tjänsteföretagen 
bör sträva mot kundanpassning eller mot att standardisera tjänsterna.  
 
Den fjärde egenskapen som Hoffman och Bateson (1997, s 35 ff) beskriver är perishability, 
vilket innebär att tjänster inte går att lagra. Även med avseende på denna egenskap är det 
enligt Hoffman och Bateson svårt att kontrollera kvaliteten på tjänsten. Vidare finner 
författarna att det vid tjänstproduktion är svårt att matcha utbud och efterfrågan. Hoffman och 
Bateson hävdar att lösningen till dessa problem är att försöka jämna ut efterfrågan med 
varierande prissättning. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Dotchin och Oakland (1994) menar att tjänsters olika egenskaper gör att köparen inte kan 
undersöka dem på samma sätt som en fysisk vara innan ett eventuellt köp. Istället anser 
författarna att köparen måste lita på erfarenhet, rykten och andras uppfattningar om kvaliteten 
på tjänsten. Eftersom det är viktigt att tjänsteföretag satsar på kvalitet för att kunna 
differentiera sig och vara konkurrenskraftiga tycker vi att det vore intressant att titta närmare 
på tjänstekvalitet.  
 
Ordet kvalitet har sitt ursprung i latinets qualitas skriver Jönson (1995, s 6) och dess grund-
betydelse är egenskap eller karaktärsdrag. I faktarapporten �Vad är kvalitet?�, utgiven av 
Sveriges Verkstadsindustrier, står det skrivet att kvalitet är svårt att definiera. Vidare står det 
att anledningen till att kvalitet är svårt att definiera är att experterna lägger in olika betydelser 
i termen. En definition som finns i faktarapporten är att kvalitet är produkter eller tjänster som 
tillfredställer kundbehov till ett pris som kunden anser rimligt. Även Grönroos (1990, s 39) 
anser att kvalitet är svårt att definiera. Han menar att företaget måste definiera kvalitet på 
samma sätt som deras kunder gör, annars är det lätt att göra felaktiga investeringar. Enligt 
Grönroos är det viktigt att komma ihåg att det som räknas är den kundupplevda kvaliteten. En 
annan definition är Bergman och Klefsjös (1995) �En vara eller en tjänsts kvalitet är dess 
förmåga att tillfredställa kundernas behov och förväntningar.� Det är denna definition som vi 
kommer att använda oss av när vi fortsättningsvis talar om kvalitet.  
 
Grönroos (1990, s 40) delar in tjänstekvalitet i två dimensioner, nämligen en teknisk samt en 
funktionell dimension. Den tekniska kvaliteten är enligt Grönroos det grundläggande tjänste-
paketet det vill säga vad kunden får i sin interaktion med företaget. Den funktionella 
dimensionen handlar om hur kunden får tjänsten och hur han eller hon upplever den 
samtidiga produktions- och konsumtionsprocessen (se figur 1.2). Grönroos menar att det 
gäller för tjänsteföretaget att vara medvetet om hur tjänstepaketet ska bli tillgängligt, hur 
interaktionerna ska utvecklas och hur kunden skall förberedas för att delta.  
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Figur 1.2 Två dimensioner av tjänstekvalitet (modifierad modell av Grönroos, 1990, s 41). 
 
Grönroos (1990, s 41 ff) poängterar att ett företag inte får glömma att även företagsimage 
eller dess lokala image påverkar upplevelsen av kvaliteten. Nationalencyklopedin (image, 
1992) definierar image som marknadens uppfattning av ett företag eller en produkt. Imagens 
roll är enligt Grönroos trefaldig. För det första kommunicerar imagen förväntningar. Den 
fungerar även som ett filter. Grönroos påpekar att både teknisk- och funktionell kvalitet ses 
genom detta filter. Avslutningsvis skriver Grönroos att imagen är ett resultat av såväl 
kundernas erfarenheter som deras förväntningar. 
 
Grönroos (1990) påpekar att det vid tjänsteleveransen kan uppstå en rad olika problem och 
missförstånd. Han skriver vidare att ett antal personer har försökt att förklara dessa så kallade 
gap. Parasuraman, Zeithaml och Berrys (1985) gap-modell används för att analysera orsaker 
till kvalitetsproblem och för att hjälpa företagsledare att förstå hur tjänstekvaliteten kan för-
bättras. Enligt upphovsmakarna till denna gap-modell finns det fem gap där den förväntade 
tjänsten inte stämmer överens med den faktiskt levererade. Även Hoffman och Bateson 
(1997) har försökt förklara varför skillnader uppstår mellan den förväntade och upplevda 
tjänsten. Vi har valt att titta närmare på dessa skillnader mellan den förväntade tjänsten och 
den upplevda tjänsten. 
 
Hoffman och Bateson (1997, s 306) skriver att en välanvänd och mycket omdiskuterad metod 
för att mäta tjänstekvalitet är SERVQUAL. Denna metod används för att ta reda på 
tjänsteföretags styrkor och svagheter när det gäller dess tjänstekvalitet. Vidare skriver 
Hoffman och Bateson att SERVQUAL är baserad på fem dimensioner som alla behandlar 
tjänstekvalitet. De fem dimensionerna är: 
 

1. Påtaglighet 
2. Pålitlighet 
3. Reaktionssnabbhet 
4. Tillförsikt 
5. Förståelse 

 
Dessa dimensioner används sedan, enligt Hoffman och Bateson (1990) för att identifiera 
gapen inom tjänsteerbjudandet. Modellen är ganska enkel och det kan vara nödvändigt att 
lägga till fler indikationer till varje dimension för att anpassa den till specifika branscher 
tillägger Carman (1990), eftersom vissa dimensioner i vissa fall är mer eller mindre giltiga för 
branschen. Carman anser även att modellen bör utökas från fem dimensioner till sju eller 
kanske till och med åtta. Till exempel kan tillgänglighet, pris och tjänsteportföljen vara 
viktiga dimensioner. Även Grönroos (1990, s 50) förespråkar en utökning av modellen och 
föreslår en sjätte dimension, nämligen tillgänglighet.  
 

Totalkvalitet 

Image 

Teknisk kvalitet 
Vad? 

Funktionell kvalitet 
Hur?
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Tjänstekvalitet har enligt Stafford, Stafford och Wells (1998) blivit en viktig fråga inom 
tjänstesektorn och speciellt inom försäkringsbranschen. Försäkringsbolagen erbjuder en 
standardiserad produkt och måste därför försöka differentiera sig från konkurrenterna genom 
att erbjuda bra kvalitet. Stafford et al påpekar att det är framförallt före och efter ett köp som 
det är viktigt med bra service. Vi väljer att titta närmare på de fem ursprungliga dimen-
sionerna samt tillgängligheten eftersom vi anser att dessa är faktorer som kan påverka den 
upplevda tjänstekvaliteten inom den bransch vi valt att studera närmare, nämligen 
försäkringsbranschen. Vi kommer att utesluta dimensionerna pris och tjänsteportfölj eftersom 
dessa blivit undersökta i en tidigare uppsats skriven av Nilsson och Gunnarsson (2003). 
 
Vid studier kring tjänstekvalitet är det viktigt att undersöka skillnader mellan den förväntade 
och upplevda tjänsten. SERVQUAL är ett erkänt verktyg för att mäta tjänstekvalitet. Detta 
verktyg består av sex dimensioner som alla, enligt Nilsson och Gunnarsson (2003), har 
betydelse för den upplevda kvaliteten inom försäkringsbranschen. Eftersom även image 
påverkar kundens förväntningar väljer vi att titta närmare på huruvida försäkringsbolagens 
image någon betydelse vid köp av tjänst.   
 
1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa förhållandet mellan image och tjänstekvalitet inom 
försäkringsbranschen. För att kunna besvara vårt syfte har vi ställt upp följande 
forskningsfrågor: 

 
1. Vilka skillnader finns mellan kunders förväntade och upplevda tjänstekvalitet inom 

försäkringsbranschen?  
 
2. I vilken utsträckning påverkar olika faktorer den upplevda tjänstekvaliteten inom 

försäkringsbranschen? 
 

3. Vilken påverkan har ett försäkringsbolags image vid köp av tjänst? 
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2 Teori 
 
Under detta kapitel kommer vi att studera skillnader mellan den förväntade och upplevda 
tjänstekvaliteten. Detta kommer vi främst att göra genom att titta närmare på SERVQUAL-
modellen där de kvalitetsfaktorer som är viktiga för kunden beskrivs. Därefter kommer vi att 
behandla imagens påverkan vid köp av tjänst. 
 
2.1 Skillnader mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet 
 
Bra totalkvalitet erhålls enligt Grönroos (1990, s 44) när den upplevda kvaliteten är som 
kunden tänkt sig, det vill säga motsvarar kundens förväntningar. Kundens förväntningar är 
resultatet av kundens tidigare erfarenheter, personliga behov och tjänsteföretagets rykte. 
Vidare skriver Grönroos att om förväntningarna är orealistiska blir den sammanlagda 
upplevda kvaliteten låg, även om den upplevda kvaliteten mätt med objektiva mått är bra. 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Upplevd totalkvalitet (del av figur av Grönroos, 1990, s 44) 
 
Sternhufvud (1998, s 16 ff) menar att hög kvalitet förutsätter att man som företag lyckas med 
fyra saker. För det första måste kunden och tjänsteföretaget ha samma uppfattning om 
kundens verkliga behov och förväntningar. Sternhufvud menar att många företag generellt 
lägger ner alldeles för lite tid för att skaffa sig en djupare insikt om kundernas behov och 
förväntningar. För det andra påpekar Sternhufvud måste man som företag ha förmågan att 
transformera kunskapen om kundens behov och förväntningar till ett attraktivt tjänsteutbud. 
Vid detta arbete är det viktigt med kreativitet och lyhördhet. För det tredje måste man få alla 
anställda att uppträda i linje med företagets uttalade förväntningar poängterar Sternhufvud. I 
just tjänsteföretag är varje medarbetares agerande särskilt viktigt eftersom tjänsten ofta skapas 
i direkt kontakt med kunden. För det fjärde måste alla medarbetare enligt Sternhufvud inse 
och leva upp till företagets åtagande gentemot kunden. Med detta avses att alla medarbetare 
måste inse att kunden baserar sina affärer med ett företag på förtroende, att man som 
leverantör verkligen lever upp till kundens uttalade och ibland outtalade förväntningar och 
krav. Sternhufvud (s 28) räknar upp ett antal kriterier över vad god tjänstekvalitet är: 
 

• Leverantören har alltid ambitionen att överträffa kundens förväntningar. 
• Kunden anser sig ha fått sitt behov tillfredställt. 
• Kunden anser sig ha fått sina förväntningar uppfyllda. 
• Kunden anser sig ha fått �value for money�, det vill säga priset kunden betalat känns 

rimligt. 
• Kunden finner det naturligt att efter avslutad affär återvända till leverantören nästa 

gång ett liknande tjänstebehov uppstår.  
 
2.1.1 Gap-modellen 
 
Vid tjänsteleveransen kan det enligt Grönroos (1990, s 62) uppstå en rad olika problem och 
missförstånd. Grönroos menar att detta kan liknas vid fem gap:  
 

Förväntad 
kvalitet Sammanlagd upplevd kvalitet

Upplevd 
kvalitet 
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Gap 1: Består av skillnaden mellan kundens förväntningar och det 
företagsledningen tror sig vara kundens förväntningar. 
 
Gap 2: Ledningens uppfattning och specifikationen av den önskade tjänsten 
stämmer inte överens. 
 
Gap 3: Skillnad mellan specifikationen av tjänstekvaliteten och kvaliteten på 
tjänsteleveransen. 
 
Gap 4: Tjänsten som levereras skiljer sig från den tjänsten som företaget utlovat i 
den externa kommunikationen. 
 
Gap 5: Skillnaden mellan den förväntade och upplevda kvaliteten på en tjänst, 
vilket är en funktion av de fyra första gapen. 

 
Det största problemet enligt Hoffman och Bateson (1997, s 300) är skillnader mellan den 
förväntade och den upplevda tjänsten, det så kallade gap 5. Vidare menar författarna att målet 
för ett tjänsteföretag är att eliminera detta problem eller åtminstone göra det så litet som 
möjligt. För att lyckas med detta måste företaget till att börja med åtgärda de fyra mindre 
gapen. 
 
2.2 Olika faktorers påverkan på den upplevda tjänstekvaliteten 
 
Hoffman och Bateson (1997, s 306) menar att SERVQUAL är ett verktyg för att hitta ett 
tjänsteföretags styrkor och svagheter. Lindqvist och Persson (1997, s 7) skriver att SERV-
QUAL ska mäta gapet mellan förväntad och upplevd tjänst. Först mäts kunders förväntningar 
med påståenden om hur det bör vara i en viss typ av tjänsteföretag och därefter jämförs dessa 
med hur kunderna uppfattar ett särskilt företag, förklarar Lindqvist och Persson. Upphovs-
mannen till denna metod är Parasuraman.  Hoffman och Bateson skriver att ursprungligen 
bestod SERVQUAL av tio dimensioner, men efter ett antal analyser och tester minskade han 
ner dessa till fem. Dessa fem dimensioner är; påtaglighet, pålitlighet, reaktionssnabbhet, 
tillförsikt och förståelse. Grönroos (1990, s 50) förespråkar även en sjätte dimension nämligen 
tillgänglighet. Modellen får därför följande utseende: 
 

1. Påtaglighet  
2. Pålitlighet. 
3. Reaktionssnabbhet  
4. Tillförsikt  
5. Förståelse  
6. Tillgänglighet 
 

En av de sex dimensionerna, påtaglighet, är resultatinriktat och alltså en teknisk kvalitets-
dimension menar Grönroos (1990). Vidare skriver Grönroos att dimensionen tillförsikt har att 
göra med image och fungerar alltså som ett filter. De övriga fyra dimensionerna är helt klart 
processrelaterade och representerar således den funktionella kvalitetsdimensionen påpekar 
Grönroos.   
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2.2.1 Påtaglighet 
 
Hoffman och Bateson (1997, s 307) menar att eftersom det saknas en fysisk produkt blir den 
fysiska omgivningen betydelsefull i tjänsteleveransen. Exempel på den fysiska omgivningen 
är inredning, hur rena och fräscha lokalerna är, utrustning och personalens uppträdande. 
Vidare menar Hoffman och Bateson att denna dimension är uppdelad i två olika delar. En del 
fokuserar på utrustning och faciliteter och den andra fokuserar på personal och kommunika-
tionsmaterial. Grönroos (1990, s 51) anser att denna dimension innefattar hur kunderna upp-
fattar tjänsteleverantören, hans medarbetare och de fysiska resurserna och huruvida dessa har 
de kunskaper och den yrkesskicklighet som krävs för att lösa problem på ett professionellt 
sätt. Nilsson och Gunnarsson (2003) har gjort en undersökning bland kunder till ett 
försäkringsbolag för att ta reda på vilka aspekter kunder värderar högt vid val av 
försäkringsbolag. Dimensionen påtaglighet ansågs av en majoritet kunder vara viktig. 
Kunderna ansåg att personalens uppträdande och att kundmottagningen gav ett seriöst intryck 
var av betydelse. Att det var rent och fräscht i lokalerna var också av vikt.  
 
2.2.2 Pålitlighet 
 
Denna dimension återspeglar enligt Hoffman och Bateson (1997, s 307) hur konsekvent och 
pålitligt ett tjänsteföretag är vid köp av tjänst. Till exempel kan det undersökas huruvida 
kvaliteten på tjänsten är lika från gång till gång eller om det är stora variationer och om 
företaget håller de löften de utlovat. Hoffman och Bateson poängterar att ingenting är mer 
frustrerande för en kund än opålitliga tjänsteleverantörer. Grönroos (1990, s 51) skriver att det 
är viktigt att kunderna vet att vad som än händer eller vad man än kommit överens om kan de 
lita på att tjänsteleverantören, hans medarbetare och system håller sina löften och arbetar för 
kundens bästa. Hoffman och Bateson hävdar att pålitlighet är den viktigaste av de fem 
SERVQUAL-dimensionerna, eftersom om kunder uppfattar ett företag som opålitligt kommer 
de inte att göra affärer med dem. Nilsson och Gunnarssons (2003) undersökning visade att en 
klar majoritet av respondenterna ansåg att dimensionen påtaglighet hade stor inverkan vid val 
av försäkringsbolag. Här betonas vikten av att hålla vad man lovat inom utsatt tid, personalens 
intresse av att hjälpa kunden och tillit till personen som sålt försäkringen.   
 
2.2.3 Reaktionssnabbhet 
 
Hoffman och Bateson (1997, s 308) framhåller att dimensionen reaktionssnabbhet handlar om 
personalens vilja och beredskap att utföra en tjänst. Lewis och Mitchell (1990) menar att 
denna dimension innefattar tjänsteföretagets vilja att hjälpa kunderna och förse dessa med den 
exakta servicen de efterfrågar. Grönroos (1990, s 51) menar att det är viktigt att kunden vet att 
när något går snett eller när något oväntat inträffar kommer tjänsteleverantören att aktivt och 
omedelbart vidta åtgärder för att kunden ska kunna behålla kontrollen över situationen. 
Tjänsteleverantören kommer också att försöka hitta en ny acceptabel lösning. Även denna 
dimension ansågs enligt Nilsson och Gunnarsson (2003) vara av betydelse vid val av 
försäkringsbolag. Kunderna värdesatte snabb service, att försäkringsbolaget snabbt ringde 
tillbaka samt snabb utbetalning vid skadetillfälle. Det var även viktigt att försäkringsbolaget 
tog sig tid för varje enskild kund. 
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2.2.4 Tillförsikt 
 
Hoffman och Bateson (1997, s 309) skriver att till dimensionen tillförsikt hör tjänsteföretagets 
kunskap och förmåga att utföra tjänsten. Den syftar också till interaktionerna mellan personal 
och kunder. Hoffman och Bateson menar att det handlar om att personalen måste skapa 
förtroende och tillit så att kunderna känner sig trygga. Grönroos (1990, s 51) anser att kunden 
måste känna sig övertygad om att de kan lita på tjänsteleverantörens verksamhet och att den är 
prisvärd, samt att den står för ett väl utfört arbete och värderingar som kunden och 
leverantören delar. Nilsson och Gunnarsson (2003) menar att denna dimension är av stor vikt 
vid val av försäkringsbolag. Tillit till försäkringsbolaget, trygghet i kontakten med 
försäkringsbolaget, bra bemötande av personalen och att kunden får den ersättning och hjälp 
som behövs var betydelsefullt enligt kunderna. 
 
2.2.5 Förståelse 
 
Hoffman och Bateson (1997, s 310) hävdar att det gäller för tjänsteföretaget att förstå kundens 
behov och önskemål och därefter anpassa tjänsten efter dessa. Grönroos (1990, s 51) tillägger 
att det är viktigt att kunderna känner att tjänsteföretagets medarbetare bryr sig om dem och är 
intresserade av att lösa deras problem på ett vänligt och spontant sätt. Parasuraman, Zeithaml 
och Berrys (1985) menar att denna dimension handlar om i hur stor utsträckning tjänste-
leverantören anstränger sig för att ta reda på och försöka förstå kundernas behov. Vidare 
menar de att tjänstekvaliteten kan öka genom att företaget ger kunden en individuell 
behandling. Företaget bör även vara flexibelt och försöka anpassa sig till kundens möjligheter 
att vara närvarande vid tjänsteutförandet. Vidare anser Parasuraman et al att företagets 
förståelse för kunden är avgörande för hur relationen mellan kund och företag utvecklas. 
Nilsson och Gunnarsson (2003) framhäver att även denna dimension är av stor vikt vid val av 
försäkringsbolag. Här har en stor del av respondenterna visat att det är viktigt med personlig 
service, att försäkringsbolaget ser till kundens bästa, att man blir respekterad som kund och att 
försäkringsbolaget visar förståelse för kundens situation. 
 
2.2.6 Tillgänglighet 
 
Lindquist och Persson (1997) menar att denna dimension innefattar tillgängligheten för 
kunden att få kontakt med tjänsteföretaget. Grönroos (1990, s 51) hävdar att det är viktigt att 
kunderna känner att tjänsteleverantören, geografiska belägenheten, öppethållandetider, med-
arbetare och produktionssystem passar och är väl utformade så att det är lätt att få tag på 
tjänsten och att tjänsteleverantören är beredd att anpassa sig till kundens behov och önskemål 
på ett flexibelt sätt.  Tillgängligheten anses enligt Nilsson och Gunnarsson (2003) också vara 
viktig vid val av försäkringsbolag, men inte i lika stor utsträckning som de tidigare nämnda 
dimensionerna. Försäkringsbolagets öppettider och telefontider ansågs inte ha någon vidare 
stor betydelse, däremot var det viktigare med korta telefonköer. 
 
2.3 Imagens påverkan vid köp av tjänst 
 
Hur kunden upplever kvalitet styrs av tre mycket subtila faktorer skriver Sternhufvud (1998, s 
18). Dessa tre faktorer är företagets image, kundens förväntningar och tidigare erfarenheter av 
företaget och dess tjänsteutbud. Sternhufvuds definierar image som den bild omgivningen har 
av ett företag. Zimmer och Golden (1988, s 265) beskriver image som �the overall impression 
left on the minds of customers�. Nguyen och Le Blanc (1998) konstaterar att det finns få 
studier gjorda på hur kunder värderar imagens betydelse.  
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Grönroos (1990, s 179) betonar att image är av yttersta vikt när det kommer till tjänsteföretag. 
Vidare menar han att en organisations image, antingen den är internationell, nationell eller 
lokal, representerar de värderingar som kunder, potentiella kunder, förlorade kunder och 
andra grupper av människor som finns kring organisationen har. Grönroos poängterar att 
imagen kan variera beroende på vilken grupp människor det gäller och den kan till och med 
variera mellan olika individer. Det finns emellertid någon sorts allmän uppfattning av en 
organisations image som antigen kan vara mycket klar och välkänd för en grupp eller diffus 
och inte alls känd för en annan. Grönroos anser att image finns på olika nivåer. En 
organisation som finns spridd över ett stort geografiskt område har en gemensam 
företagsimage. Samtidigt kan de mindre lokala delarna av organisationen ha sin egna lokala 
image förklarar Grönroos. Dessa två typer av image påverkar och är beroende av varandra. 
 
Imagen har enligt Grönroos (1990, s 181) tre roller. För det första kommunicerar imagen för-
väntningar. En positiv image gör det lättare för företag att kommunicera effektivt och gör 
också människor mer mottagliga för positiv word of mouth skriver Grönroos. Naturligtvis har 
negativ word of mouth liknande effekt fast tvärtom. En obefintlig eller neutral image kanske 
inte orsakar någon skada, men den gör inte effekterna av kommunikationen och word of 
mouth mer effektiva heller. Vidare skriver Grönroos att image även fungerar som ett filter. 
Den influerar uppfattningen av företagets verksamhet.  Grönroos påpekar att både teknisk och 
funktionell kvalitet ses genom detta filter. Om imagen är bra blir den till ett skydd. Mindre 
problem, till och med enstaka större besvär, av teknisk eller funktionell natur uppfattas av 
kunden som mindre negativt om företagets image är bra. Detta fungerar bara tillfälligtvis, 
poängterar Grönroos, om sådana problem förekommer ofta minskar skyddseffekten. Vilket får 
till följd att imagen förändras. Grönroos anser att filtret också kan få en motsatt effekt. En 
negativ image får kunden att känna sig mer missbelåten och arg över dålig service än den 
annars skulle ha gjort. I detta avseende orsakar en neutral eller obefintligt image ingen skada 
men det ger inget skydd heller. Imagens tredje roll är enligt Grönroos ett resultat av såväl 
kundernas erfarenheter som deras förväntningar. När kunderna bygger upp förväntningar och 
upplever verkligheten i form av teknisk och funktionell tjänstekvalitet förändrar den upplevda 
kvaliteten imagen. Om den upplevda kvaliteten motsvarar imagen eller överträffar den 
förstärks, eller till och med förbättras, imagen.  Grönroos nämner även en fjärde effekt av 
imagen som innebär att den också ger en intern effekt. Imagen kan påverka medarbetarnas 
attityd till organisationen. Detta kan i sin tur ha en inverkan på medarbetarnas arbetsinsats och 
därmed på kundrelationer och kvalitet.  Om till exempel ett företag har en stark image kan det 
medföra att medarbetarna får en mer positiv attityd till företaget och det har i sin tur positiv 
inverkan på arbetsinsatser, kundrelationer och kvalitet. 
 
Kennedy (1977) menar image är uppdelad i två olika komponenter; en funktionell och en 
emotionell. Den funktionella komponenten kan kopplas samman med fysiska attribut inom 
tjänsteproduktionen och är därför relativt enkla att mäta. Den emotionella komponenten hör 
däremot samman med kunders känslor och attityder och är därför svårare att mäta. 
 
Imagen påverkar enligt Sternhufvud (1998, s 18) kundens förväntningar på kvalitet på de 
tjänster som kunden står i begrepp att konsumera. Imagen påverkar även kundens förmåga att 
tolka och summera sina erfarenheter av ett företags tjänster. Precis som Grönroos (1990) 
menar Sternhufvud att företag med en tydlig och positiv image medför till att kunden till viss 
del omedvetet gör en mer positiv tolkning av sina erfarenheter av företagets tjänster. 
Sternhufvud anser att en positiv image reducerar risken för inre konflikt och besvikelse för 
kunden. Den positiva imagen skapar följaktligen förväntan hos kunden och minimerar 
samtidigt risken för att en känsla av besvikelse ska infinna sig. En tydlig negativ image har 
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motsatt effekt skriver Sternhufvud och det är svårt för företag att bryta en negativ imagespiral. 
Nguyen och LeBlanc (1998) hävdar att kunder som får hög tjänstekvalitet vid upprepade 
tillfällen får en positiv bild av företaget. Det gäller för tjänsteföretaget att alltid hålla en hög 
tjänstekvalitet eftersom kundens uppfattning om företagets image uppdateras vid varje 
köptillfälle. 
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3 Metod 
 
Under kapitlet metod kommer vi att presentera hur vi genomfört vår undersökning. Vi 
kommer att inleda med vår förstudie och sedan visa vilken forskningsstrategi och data-
insamlingsmetod vi använt oss av. Vi kommer även att beskriva de metodproblem vi stött på.  
 
3.1 Förstudie 
 
Vi hade intresse av att undersöka tjänstekvalitet och fick genom Uminova kontakt med 
Piteortens försäkringsbolag. Piteortens försäkringsbolag hade tidigare gjort en marknads-
undersökning för att ta reda på vilka delar i tjänstepaketet som deras kunder värderade högt. 
Tyvärr framkom det inte i den undersökningen i vilken utsträckning Piteortens försäkrings-
bolag uppfyllde dessa delar. Vi fick därför i uppdrag att med den tidigare undersökning som 
utgångspunkt undersöka i vilken grad Piteortens försäkringsbolags kunder värdesätter 
kvaliteten på företagets tjänster.  
 
För att skapa oss en bild av vad Piteortens försäkringsbolag ville att vi skulle undersöka 
ordnade vi ett möte med marknadschefen Robert Lidström. Under mötet fick vi en bild av hur 
försäkringsbranschen fungerar och vi fick även ta del av den tidigare undersökningen. Genom 
detta samtal fick vi bra underlag inför utformandet av vårt undersökningsmaterial.  
 
3.2 Litteraturstudier 
 
Vi fortsatte vårt arbete med att söka efter litteratur och artiklar som berörde vårt problem-
område. Vi började med att söka material på Skerias bibliotek Skeribi. Vi har även använt oss 
av sökverktygen Lucia, Libris, Ebsco och Emerald. Exempel på sökord vi använde var olika 
kombinationer av orden: kvalitet, tjänstekvalitet, SERVQUAL, försäkringar, kundtill-
fredställelse och image. Vi sökte även på de engelska motsvarigheterna till dessa ord för att 
finna artiklar från hela världen: quality, servicequality, insurance och customer satisfaction. 
 
3.3 Forskningsstrategi  
 
Enligt Denscombe (1998) finns det fem olika forskningsstrategier: surveyundersökning, fall-
studie, experiment, aktionsforskning och etnografi.  
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) framhåller att surveyundersökning är en statistisk 
undersökning och innebär att forskaren, utifrån ett stort antal undersökningsenheter drar 
slutsatser om hela populationen. Vidare menar författarna att dessa skall väljas slumpmässigt 
för att behålla forskarens och därmed undersökningens objektivitet. Denscombe (1998) anser 
att forskare som väljer denna strategi kan välja en rad olika metoder; frågeformulär, 
intervjuer, skriftliga källor och observationer. Denscombe menar att det som utmärker 
surveyundersökning som tillvägagångssätt är dess kombination av bred täckning, fokus på 
ögonblicksbilden vid en given tidpunkt och beroendet av empiriska data. 
 
Vårt val av forskningsstrategi påverkades av det faktum att vi hade begränsad tid och 
begränsade resurser. Vi ville trots detta ha en bred täckning och enkelt nå ut till ett stort antal 
människor och valde därför att använda oss av en surveyundersökning.  
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3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Surveyundersökningar förekommer i en mängd olika former (enkäter, intervjuer, telefon-
intervjuer, skriftliga källor och observationer), och används av forskare med mycket olika mål 
och forskningsbakgrund menar Denscombe (1998, s 13).   
 
Enligt Dahmström (2000, s 60) betyder ordet enkät, eller det tidigare använda franska ordet 
enquête, ursprungligen (vittnes) förhör. Det finns fyra olika typer av enkäter: postenkät, 
Internetenkät, gruppenkät och besöksenkät. Denscombe (1998, s 13) menar att postenkäter är 
den mest välkända typen av surveyundersökningar och detta medför vanligtvis många 
försändelser som täcker ett stort geografiskt område. Dahmström skriver att enkäter gör det 
möjligt att ställa många olika slags frågor som respondenten kan besvara vid den tidpunkt han 
eller hon tycker passar. Vi valde därför att använda oss av postenkäter eftersom vi ville nå ut 
till en stor grupp människor till en relativt låg kostnad. Vi ansåg även att enkäter var lämpligt 
då våra frågor var enkla och okomplicerade. Vi kunde också använda oss av fasta 
svarsalternativ vilket underlättade för respondenten och även vid vår analys. 
 
Denscombe (1998, s 118 ff) menar att det är viktigt att ta hänsyn till en rad faktorer vid 
utformning av enkäter. Det gäller att utforma enkla och okomplicerade frågor för att inte 
skapa missförstånd. Denscombe skriver vidare att det är viktigt att endast ta med frågor som 
är nödvändiga för studien och att tänka på att placera de mest okomplicerade och minst 
kontroversiella frågorna först i enkäten. Vid utformningen av vår enkät försökte vi att ha 
dessa riktlinjer i åtanke. 
 
Vid utformandet av vår enkät utgick vi efter de sex olika dimensionerna och formulerade 
frågor som byggde på dessa. Vi hade även tillgång till Nilsson och Gunnarssons undersökning 
och eftersom vår uppsats i stora drag bygger på deras arbete hade vi stor hjälp av deras 
enkätfrågor. Dahmström (2000, s 62) menar att det i regel är nödvändigt, speciellt vid 
postenkäter, att testa sitt frågeformulär till exempel genom en mindre provundersökning. Vi 
testade därför vår enkät på ett antal personer innan vi utarbetade den slutgiltiga enkäten.  
 
Vi bifogade ett följebrev med enkäten där vi förklarade vilka vi var och enkätens syfte. För att 
underlätta för våra respondenter lämnade vi i följbrevet ut telefonnummer och mejladresser 
till oss båda och till vår handledare för att de lätt skulle kunna kontakta oss vid eventuella 
frågor. För att inte påverka resultatet valde försäkringsbolaget att hålla en låg profil och därför 
fanns inte företagets telefonnummer eller mejladress med i följebrevet.  
 
När man skickar ut en postenkät finns det enligt Dahmström (2000, s 62) vissa praktiska 
åtgärder man måste tänka på. Svaren måste kunna skickas tillbaka i portofria svarskuvert. 
Belöningar eller presenter kan utlovas till dem som svarar i tid. Vi försökte att följa dessa råd 
och skickade därför med ett frankerat svarskuvert. För att ytterligare försöka höja 
svarsfrekvensen utlovade vi en utlottning av tre stycken presentcheckar på vardera 500 
kronor, 300 kronor och 200 kronor till ett totalt värde av 1000 kronor. Respondenterna hade 
även en möjlighet att vara anonyma men deltog då inte i utlottningen.  
 
Zikmund (2000, s 350) menar att man vid urval kan göra ett sannolikhetsurval eller ett icke-
sannolikhetsurval. Vid sannolikhetsurval har alla i populationen lika stor chans att bli utvalda 
som respondenter. Vidare skriver Zikmund att vid icke-sannolikhetsurval har inte alla i 
populationen samma chans att bli valda. Piteortens försäkringsbolag har en rad olika typer av 
försäkringar. Vårt urval har vi gjort med utgångspunkt från Piteortens försäkringsbolags hem- 
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och villaförsäkringskunder. Denna urvalsgrupp valdes eftersom det var just denna grupp som 
Piteortens försäkringsbolag var intresserade av att undersöka. Detta innebar att vårt urval blev 
ett icke-sannolikhetsurval. Inom denna grupp hade sedan alla kunder samma chans att bli 
utvalda som respondenter. Våra respondenter valdes slumpmässigt ut med hjälp av Piteortens 
försäkringsbolags kundregister. Vi valde att skicka ut 400 stycken enkäter och fick i slutändan 
in 131 antal svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på cirka 33 procent. Det kan vara värt att 
notera att 84 procent av respondenterna lämnat egna kommentarer i enkäterna.   
 
3.6 Analysmetod 
 
Vid sammanställningen av våra enkäter började vi med att föra in alla data på papper för att 
lättare få en överblick över resultatet. Därefter förde vi över alla data till grafer i Excel som 
visade var respondenterna lagt sina svar. Utifrån detta skapade vi sedan diagram, både till 
varje enskild fråga och till sammanställningen av varje dimension. Dessa diagram 
presenterades sedan i empirin och som underlag till analysen.  
 
3.5 Metodproblem 
 
Enligt Denscombe (1998, s 14) är ett problem med postenkäter att en ganska liten andel 
personer svarar på dessa. Svarsfrekvensen beror bland annat på ämnets natur och postenkätens 
längd. En tumregel kan vara att forskaren får vara nöjd om 20 procent svarar på 
frågeformuläret. För att försöka höja svarsfrekvensen använde vi oss av ekonomiska 
incitament. Nackdelen med detta kan vara att det har större effekt på en viss typ av människa, 
vilket kan få till följd att vårt resultat blir aningen missvisande. Det kan även medföra att vissa 
respondenter bara slumpmässigt fyller i enkäten för att delta i utlottningen. Vi misstänker att 
några av våra enkäter kommer från denna typ av respondent, eftersom vissa svarat vet ej rakt 
igenom. För att höja svarsfrekvensen ytterligare kunde respondenterna välja att vara anonyma. 
En nackdel med detta kan vara att det är svårt att veta vem som egentligen svarat på enkäten.  
 
Denscombe (1998, s 14) påpekar att postenkäter oftast bara används vid mycket stora utskick, 
där en låg svarsfrekvens ändå ger tillräcklig data för analys. Vi valde att skicka ut 400 stycken 
enkäter i förhoppning att svarsfrekvensen skulle bli tillräckligt hög för att räcka som underlag 
för vår undersökning. Vi fick i slutändan in 131 antal svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens 
på cirka 33 procent. Dahmström (2000, s 63) menar att det kan vara nödvändigt att planera för 
att ett visst antal påminnelser ska sändas ut vid olika tidpunkter efter det första utskicket. 
Detta var på grund av begränsad tid tyvärr inte möjligt. Vi anser dock att vi trots detta fick in 
ett tillräckligt stort antal svar för att resultatet ska anses vara representativt. 
 
En fördel med postenkäter är enligt Dahmström (2000, s 63) att det inte förekommer någon 
påverkan, medvetet eller ej, från olika intervjuare, man brukar säga att det inte förekommer 
någon intervjueffekt. Det finns dock en nackdel och det är att det inte finns någon person 
tillgänglig om frågor eller problem uppstår kring enkäten. I vår undersökning kan detta ha fått 
till följd att frågorna kring image blev lite svårtolkade. Trots vår förklaring om vad image 
innebär är det svårt att veta vad respondenterna räknat in i betydelsen image. För att 
respondenterna lätt skulle få svar på eventuella funderingar kring enkäten var telefonnummer 
och mejladresser till oss samt vår handledare bifogat i följebrevet. 
 
Vi är medvetna om att det finns en risk att resultatet kan bli missvisande på grund av 
utformningen av våra enkätfrågor. Coolican (1999) menar att människan har en förmåga att 
svara positivt på positivt ledande frågor. Det bästa sättet enligt författaren är att varva positivt 
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och negativt ledande frågor för att inte styra respondenterna. Eftersom vår undersökning var 
på uppdrag av ett företag hade de åsikter om enkätfrågornas utformning och detta medförde 
att vi inte kunde följa Coolicans rekommendationer. 
 
I vår enkät använde vi oss av fasta svarsalternativ, vilket kan upplevas som frustrerande för 
vissa respondenter. För att ge respondenterna möjligheten att förtydliga sina svar fanns det 
efter varje fråga plats för kommentarer. Denna möjlighet till kommentarer var även till för att 
försäkringsbolaget lättare skulle kunna ta till sig av kundens uppfattning om tjänste-
erbjudandet och företagets tjänstekvalitet.  För att undvika missförstånd och alltför svåra 
frågor testade vi även våra frågor på ett antal personer innan vi skickade ut enkäterna. 
 
I vår första forskningsfråga undersöker vi skillnaden mellan förväntad och upplevd tjänst. Vi 
har i vår enkätundersökning bara undersökt den upplevda tjänsten och kommer, för att kunna 
undersöka skillnader, därför att använda oss av Nilsson och Gunnarssons resultat av den 
förväntade tjänsten. Anledningen till att vi valt denna undersökning beror på att Nilsson och 
Gunnarsson har undersökt den förväntade tjänsten hos just Piteortens försäkringsbolags 
kunder. Detta medför att olika personer har undersökts vid det båda enkättillfällena och 
resultatet kan därför bli aningen missvisande. 
 
  
 
 



 Empiri 

15 

4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av respondenternas svar på enkäterna. Först redovisas 
en sammanställning, i procent, av de sex dimensionerna och därefter behandlas varje fråga 
separat. Detta är kopplat till forskningsfråga ett och två och dessa frågor kommer att 
redovisas i absoluta tal. Vidare behandlas image på liknande sätt, vilket är kopplat till 
forskningsfråga tre.  
 
4.1 Dimensioner 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet för varje dimension inom SERVQUAL. Svaren vi erhöll i 
enkäten påverkas i olika stor utsträckning av huruvida respondenten någon gång nyttjat sin 
försäkring eller inte. Av sammanlagt 131 respondenter hade 75 stycken nyttjat sin försäkring. 
På 84 procent av enkäterna hade respondenternas skrivit egna kommentarer.  
 
För att kunna undersöka skillnader mellan den förväntade och upplevda kvaliteten kommer vi 
att vid redovisningen av förväntade kvaliteten att använda oss av sekundära data från Nilsson 
och Gunnarssons (2003) undersökning av Piteortens försäkringsbolag. 
 
4.1.1 Påtaglighet 
 
Påtaglighet syftar till tjänsteproduktens fysiska omgivning. Nilsson och Gunnarssons (2003) 
undersökning visar att kunderna förväntar sig att ett försäkringsbolag ska ha rena och fräscha 
lokaler och att personalens uppträdande och kundmottagningen ska ge ett seriöst intryck. 
Enkätens fyra första frågor handlar om i vilken utsträckning Piteortens försäkringsbolag 
uppfyller kundernas krav på den fysiska omgivningen (se figur 4.1). 
 

Påtaglighet - sammanställning

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Instämmer helt

Instämmer i huvudsak

Instämmer till viss del

Instämmer till liten del

Instämmer inte alls

Vet ej

 
Figur 4.1 Sammanställning, i procent, av kundernas uppfattning om Piteortens försäkringsbolags fysiska 
omgivning. 
 
Svarsalternativet instämmer helt representeras av drygt femtio procent av respondenterna. 
Den stora majoriteten var alltså nöjda med Piteortens försäkringsbolags fysiska omgivning. 
En tredjedel av kunderna svarade vet ej. Av kommentarerna gjorda på detta avsnitt kan vi dra 
slutsatsen att detta beror på att de inte besökt företaget någon gång. Nedan följer en 
uppdelning på hur svaren fördelat sig på respektive fråga. 
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1. Piteortens försäkringsbolags lokaler för 
kundmottagning upplevs som fräscha och 

fina.
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2. Personalens uppträdande på Piteortens 
försäkringsbolag stämmer överens med dina 

förväntningar.
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Figur 4.2 Företagets lokaler för kundmottagning.            Figur 4.3  Personalens uppträdande. 
 
Figur 4.2 visar att kunderna instämmer helt eller i huvudsak att Piteortens försäkringsbolags 
lokaler för kundmottagning upplevs som fräscha och fina. Ett sjuttiotal respondenter svarade 
vet ej och detta beror på att de inte hade besökt försäkringsbolaget. Av figur 4.3 framgår att 
en klar majoritet av respondenterna anser att personalens uppträdande stämmer överens med 
deras förväntningar. Att andelen som här svarade vet ej var avsevärt lägre tycks enligt 
kommentarerna bero på att många kunnat bilda sig en uppfattning genom telefonkontakt med 
företaget. 
 

3. Piteortens försäkringsbolags 
kundmottagning ger ett seriöst intryck.
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4. Försäkringsbolagets övriga kunder 
påverkar din uppfattning om företagets 

service på ett positivt sätt.
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Figur 4.4  Kundmottagningens intryck.                              Figur 4.5  Försäkringsbolagets övriga kunder. 
 
I figur 4.4 är det en stor del av respondenterna som tycker att Piteortens försäkringsbolags 
kundmottagning ger ett seriöst intryck. Andelen som svarat vet ej är även här relativt stor på 
grund av att de inte besökt företaget. Figur 4.5 visar i vilken utsträckning företagets kunder 
påverkas av övriga kunder. Till skillnad från de tre övriga frågorna om den fysiska 
omgivningen var svaren här mer varierade. Enligt kommentarerna till denna fråga kan detta 
ha två orsaker. En orsak kan vara att kunderna har lite kontakt med de övriga kunderna på 
grund av att de sällan besöker företaget. Den andra orsaken kan vara att de har påverkats av 
andra kunder genom positiv eller negativ word of mouth.   
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4.1.2 Pålitlighet 
 
Dimensionen pålitlighet handlar om i vilken utsträckning kunderna anser att de har förtroende 
för Piteortens försäkringsbolag. Nilssons och Gunnarssons (2003) undersökning visar att 
kunderna förväntar sig att försäkringsbolaget håller det man lovat inom utsatt tid och att man 
är intresserad av att hjälpa kunden. Kunderna förväntar sig även att de ska kunna lita på 
försäkringsförsäljaren och att korrekt fakta ligger till grund för beräkningen av 
försäkringspremien. Figur 4.6 visar i vilken utsträckning respondenterna anser att de kan lita 
på försäkringsbolaget. Denna dimension behandlas i frågorna fem till nio. 
 
 

Pålitlighet - sammanställning
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Figur 4.6  Sammanställning, i procent, av i vilken utsträckning kunderna anser att de kan lita på företaget. 
 
En klar majoritet av respondenterna instämmer helt eller i huvudsak att de har förtroende 
för Piteortens försäkringsbolag. Enligt kommentarerna kan vi dra slutsatsen att de som svarat 
vet ej oftast inte haft någon skada och därmed inte haft någon frekvent kontakt med företaget. 
Nedan följer en uppdelning på hur svaren fördelat sig på respektive fråga. 
 

5. Piteortens försäkringsbolag håller det 
man lovat inom utsatt tid.
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6. Piteortens försäkringsbolag är intresserad 
av att hjälpa dig som kund.
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Figur 4.7  Företagets förmåga att hålla det man lovat  Figur 4.8  Företagets intresse av att hjälpa kunden. 
inom utsatt tid.      
 
Figur 4.7 och 4.8 fastställer att majoriteten av respondenterna instämmer helt eller i 
huvudsak att Piteortens försäkringsbolags håller det man lovat inom utsatt tid samt att 
företaget är intresserade av att hjälpa kunden. De som svarat vet ej kan man av 
kommentarerna utläsa att de inte haft någon skada och därmed inte behövt nyttja företagets 
tjänster. 
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7. Du känner att du kan lita på den person på 
Piteortens försäkringsbolag som sålde 

försäkringen till dig.
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8. Piteortens försäkringsbolag baserar din 
premie på korrekta fakta.
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Figur 4.9  Kundernas tillit till försäkringsförsäljaren.      Figur 4.10  Korrekta fakta ligger till grund för            

beräkningen av försäkringspremien. 
 
Figur 4.9 förmedlar att respondenterna i stor utsträckning instämmer helt eller i huvudsak 
på frågan om de anser att de kan lita på Piteortens försäkringsbolag. Figur 4.10 visar att 
majoriteten anser att företaget baserar premien på korrekta fakta. Enligt kommentarerna 
framgår det att många tar båda dessa påståenden som en självklarhet. Att antalet respondenter 
som svarat vet ej ändå är så pass högt kan bero på att de inte har kontakt med försäkrings-
bolaget i någon vidare utsträckning. 
 

9. Personalen på Piteortens 
försäkringsbolag är duktiga på att förklara 

hur försäkringspremien räknas ut.
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Figur 4.11  Företagets förmåga att förklarar hur  
försäkringspremien räknas ut.  
 
På frågan om personalen på Piteortens försäkringsbolag är duktig på att förklara hur 
försäkringspremien räknas ut svarade en betydande del av respondenterna vet ej, se figur 
4.11. Enligt kommentarerna tycks detta bero på att många inte har för vana att ifrågasätta hur 
premien räknas ut. Majoriteten av de övriga instämde helt eller i huvudsak i denna fråga. 
 
4.1.3 Reaktionssnabbhet 
 
Dimensionen reaktionssnabbhet handlar om viljan och beredskapen att utföra en tjänst. 
Nilsson och Gunnarssons (2003) undersökning visar att kunden förväntar sig snabb service, 
att försäkringsbolaget snabbt ringer tillbaka, snabb utbetalning vid inträffad skada och att 
försäkringsbolaget tar sig tid för kunden. Figur 4.12 visar en sammanställning av i vilken 
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utsträckning kunderna anser att Piteortens försäkringsbolag har viljan och beredskapen att 
utföra en tjänst. Denna dimension behandlas i frågorna tio till tretton. 
 
 

Reaktionssnabbhet - sammanställning
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Figur 4.12 Sammanställning, i procent, av i vilken utsträckning kunderna anser att företaget har viljan och 
beredskapen att utföra en tjänst. 
 
Enligt kommentarerna kan vi utläsa att de som har varit i behov av att få hjälp av Piteortens 
försäkringsbolag instämmer helt eller i huvudsak att de snabbt fått den service eller 
ersättning de fordrat.  Att andelen respondenter som svarat vet ej är relativt stor beror enligt 
kommentarerna på att dessa kunder aldrig behövt nyttja företagets tjänster. Nedan följer en 
uppdelning på hur svaren fördelat sig på respektive fråga. 
 

10. Piteortens försäkringsbolag 
tillhandahåller service snabbt.
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11. Piteortens försäkringsbolag ringer 
snabbt tillbaka.
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Figur 4.13 Företagets förmåga att tillhandahålla            Figur 4.14 Företagets förmåga att snabbt 
snabb service.                ringa tillbaka.   
 
En övervägande andel av respondenterna anser enligt figur 4.13 att Piteortens försäkrings-
bolag tillhandahåller service snabbt. Figur 4.14 visar att majoriteten instämmer helt eller i 
huvudsak att företaget snabbt ringer tillbaka. Båda diagrammen visar att en stor andel 
respondenter svarat vet ej på dessa påståenden. Kommentarerna visar att detta beror på att de 
inte behövt bruka försäkringsbolagets tjänster.   
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12. Piteortens försäkringsbolag betalar 
snabbt ut skadeersättning efter 

skadetillfälle.
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13. Piteortens försäkringsbolag tar sig tid 
för dig som kund.
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Figur 4.15 Företagets förmåga att snabbt betala ut Figur 4.16 Tiden företaget tar sig  för kunden. 
skadeersättning efter skadetillfälle. 
 
Ur figur 4.15 framgår att nästan hälften av alla respondenter svarat vet ej på frågan huruvida 
Piteortens försäkringsbolag snabbt betalar ut skadeersättning efter skadetillfälle. Kommen-
tarerna visar att orsaken till detta är att många av dessa inte haft någon skada och därmed inte 
skaffat sig någon uppfattning om detta. I övrigt instämmer respondenterna helt eller i 
huvudsak att ersättning betalas ut snabbt. I figur 4.16 kan vi urskilja att andelen respondenter 
som svarat vet ej är här mindre än i de övriga inom denna dimension. Detta beror enligt 
kommentarerna på att dessa inte har behövt nyttja sin försäkring för att kunna bilda sig en 
uppfattning om detta. En klar majoritet instämmer helt eller i huvudsak att företaget tar sig 
tid för kunden. 
 
4.1.4 Tillgänglighet 
 
Dimensionen tillgänglighet handlar om i vilken utsträckning kunderna anser att 
försäkringsbolaget är lätta att komma i kontakt med. Nilsson och Gunnarssons (2003) 
undersökning visar att kunderna förväntar sig att försäkringsbolaget har lämpliga öppet- och 
telefontider samt att de inte ska behöva vänta i telefonkö. Figur 4.17 visar en sammanställning 
av i vilken utsträckning Piteortens försäkringsbolag är tillgängligt. Denna dimension 
behandlas i frågorna fjorton till sexton. 
 

Tillgänglighet - sammanställning
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Figur 4.17 Sammanställning, i procent, av i vilken utsträckning kunderna anser att företaget är lätta att  
komma i kontakt med. 
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En klar majoritet av respondenterna instämmer helt eller i huvudsak att det är lätt att komma 
i kontakt med Piteortens försäkringsbolag. Vi kan emellertid se att ett antal respondenter 
enbart instämmer till viss del. Kommentarerna säger att detta beror på att en majoritet av 
dessa förespråkar kvällsöppet en kväll i veckan.  Nedan följer en uppdelning på hur svaren 
fördelat sig på respektive fråga. 
 

14. Du anser att Piteortens 
försäkringsbolags telefontider är lämpliga. 

(måndag - fredag kl 8-16.45)
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15. När du ringer till Piteortens 
försäkringsbolag behöver du inte vänta i 

telefonkö för att komma fram.
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Figur 4.18 Företagets telefontider.  Figur 4.19  Företagets telefonköer. 
 
En övervägande andel av respondenterna instämmer helt eller i huvudsak att Piteortens 
försäkringsbolag har lämpliga telefontider, se figur 4.18. Figur 4.19 visar att majoriteten anser 
att de inte behöver vänta i telefonkö för att komma fram till företaget. Att andelen 
respondenter som svarat vet ej är relativt hög beror enligt kommentarerna på att dessa sällan 
ringer till försäkringsbolaget och har därför ingen uppfattning om detta. 
 

16. Piteortens försäkringsbolag har lämpliga 
öppentider. (måndag - fredag 8-16.45)
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Figur 4.20 Företagets öppettider. 
 
Även figur 4.20 visar att majoriteten av respondenterna instämmer helt eller i huvudsak att 
Piteortens försäkringsbolags öppettider är lämpliga. Bland kommentarerna kan man dock läsa 
att vissa skulle föredra att företaget hade kvällsöppet en kväll i veckan eftersom många 
arbetar dagtid. 
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4.1.5 Tillförsikt 
 
Dimensionen tillförsikt handlar om i vilken utsträckning kunderna anser att 
försäkringsbolaget har kunskap och förmåga att utföra tjänsten. Nilsson och Gunnarssons 
(2003) undersökning visar att kunderna förväntar sig att de kan lita på och känna sig trygg i 
sin kontakt med försäkringsbolaget. Kunderna förväntar sig även att de ska bli bra bemötta 
och att personalen har tillräckligt med kunskap. Figur 4.21 visar en sammanställning av i 
vilken utsträckning Piteortens försäkringsbolag har den kunskap och den förmåga som krävs 
för att utföra tjänsten. Denna dimension behandlas i frågorna sjutton till tjugo. 
 

Tillförsikt - sammanställning
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Figur 4.21 Sammanställning, i procent, av i vilken utsträckning kunderna anser att företaget har 
 kunskap och förmåga att utföra tjänsten. 
 
En klar majoritet av respondenterna instämmer helt eller i huvudsak om att Piteortens 
försäkringsbolag har tillräckligt med kunskap och förmåga att utföra tjänsten. Nedan följer en 
uppdelning på hur svaren fördelat sig på respektive fråga. 
 
 

17. Du upplever att du kan lita på Piteortens 
försäkringsbolag.
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18. Du känner dig trygg i din kontakt med 
Piteortens försäkringsbolag.
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Figur 4.22 Tillit till företaget. Figur 4.23 Trygghet i kontakt med företaget. 
 
Figur 4.22 och 4.23 förmedlar att en klar majoritet av respondenterna instämmer helt eller i 
huvudsak när det gäller att känna tillit och trygghet i kontakten med Piteortens försäkrings-
bolag. Den lilla andel som svarat vet ej och instämmer till viss del hör till den kategori 
kunder som inte nyttjat sin försäkring och därför inte skapat sig någon uppfattning.  
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19. Du blir alltid bra bemött oavsett vem på 
Piteortens försäkringsbolag du kontaktar.
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20. Du upplever att personalen på piteortens 
försäkringsbolag har tillräckligt med 
kunskap för att svara på dina frågor.
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Figur 4.24 Bra bemötande oavsett vem på företaget    Figur 4.25 Företagets kunskaper. 
man har kontakt med. 
 
Ur figurerna 4.24 och 4.25 framgår att en huvudpart av respondenterna anser att de alltid blir 
bra bemött och att personalen på Piteortens försäkringsbolag har tillräckligt med kunskap för 
att svara på deras frågor. Den förhållandevis höga andel som svarat vet ej beror återigen på att 
flertalet av dessa aldrig behövt använda sin försäkring och sällan varit i kontakt med 
försäkringsbolaget. 
 
4.1.6 Förståelse 
 
Dimensionen förståelse handlar om i vilken utsträckning kunderna anser att 
försäkringsbolaget förstår kundens behov och önskemål och deras förmåga att därefter 
anpassa tjänsten efter dessa. Nilsson och Gunnarssons (2003) undersökning visar att kunderna 
förväntar sig att försäkringsbolaget ger god personlig service, har respekt för kunden och visar 
förståelse för kunden i händelse av skada. Figur 4.26 visaren sammanställning av i vilken 
utsträckning Piteortens försäkringsbolag förstår kundens behov och önskemål. Denna 
dimension behandlas i frågorna tjugoett till tjugofem. 
 

Förståelse - sammanställning
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Figur 4.26 Sammanställning, i procent, av i vilken utsträckning kunder anser att  företaget förstår kundens 
behov och önskemål.  
 
En stor majoritet av respondenterna instämmer helt eller i huvudsak om att Piteortens 
försäkringsbolag förstår kundens behov och önskemål. Nedan följer en uppdelning på hur 
svaren fördelat sig på respektive fråga. 
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21. Piteortens försäkringsbolag ger god 
personlig service.
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22. Piteortens försäkringsbolag ser till 
kundens bästa och inte bara till eget 

vinstintresse.
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Figur 4.27 Företagets förmåga att ge personlig  Figur 4.28 Företagets förmåga att se till kundens  
service.   bästa. 
 
Ur figur 4.27 framgår att flertalet respondenter instämmer helt eller i huvudsak på 
påståendet om att Piteortens försäkringsbolag ger god personlig service. Av de som svarat vet 
ej visar kommentarerna att många har svårt att ta ställning till detta eftersom det var länge 
sedan de tecknade sin försäkring och de har därför inte mycket kontakt med företaget. På 
frågan om företaget ser till kundens bästa och inte bara till eget vinstintresse kan man i figur 
4.28 läsa att svaren är fördelade över alla svarsalternativ. Övervikten ligger dock på 
instämmer helt och i huvudsak.  Även svarsalternativet vet ej har en ganska stor andel. 
 

23. Piteortens försäkringsbolag har respekt 
för dig som kund.
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24. Piteortens försäkringsbolag visar 
förståelse för din situation i händelse av 

skada.
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Figur 4.29 Företaget har respekt för kunden. Figur 4.30 Företaget visar förståelse för kunden i 

händelse av skada. 
 
Figur 4.29 visar att en stor andel av respondenterna instämmer helt eller i huvudsak på 
påståendet att Piteortens försäkringsbolag har respekt för kunden. Knappt en fjärdedel svarade 
vet ej. På påståendet om att företaget visar förståelse för kundens situation vid händelse av 
skada är alla svarsalternativ representerade, se figur 4.30. Även här har instämmer helt fått 
flest svar. Svarsalternativet vet ej har nästan lika många svar och kommentarerna visar att 
majoriteten av dessa inte haft någon skada. 
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25. Piteortens försäkringsbolag ger ett 
positiv helhetsintryck.
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Figur 4.31  Kundernas helhetsintryck av företaget. 
 
Påståendet om att Piteortens försäkringsbolag ger ett positivt helhetsintryck är av en mer 
allmän karaktär. Ur figur 4.31 kan man utläsa att en klar majoritet av respondenterna svarat 
instämmer helt eller i huvudsak. 
 
4.2 Image 
 
De tre sista frågorna i enkäten handlade om hur Piteortens försäkringsbolags kunder 
uppfattade företagets image och dess påverkan på kunden. Även i detta avsnitt måste man ha i 
åtanke att 75 av 131 respondenterna har nyttjat sin försäkring. Det sammanställda resultatet 
framgår av figur 4.32. Denna dimension behandlas i fråga tjugosex till tjugoåtta. 
 

Image - sammanställning
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Figur 4.32 Sammanställning, i procent, av kundernas uppfattning av företagets image och i vilken 
 utsträckning image påverkar kunden. 
 
Det sammanlagda resultatet i figur 4.32 är i viss mån missvisande eftersom frågornas karaktär 
är skilda åt. Nedan följer en uppdelning på hur svaren fördelat sig på respektive fråga. 
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26. Piteortens försäkringsbolag har en 
positiv image enligt dig.
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27. Piteortens försäkringsbolags image 
spelade roll vid ditt val av försäkringsbolag.
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Figur 4.33 Kundernas uppfattning om företagets  Figur 4.34  Imagens roll vid val av försäkringsbolag. 
 image. 
 
Figur 4.33 visar tydligt att på påståendet om Piteortens försäkringsbolag har en positiv image 
är det svarsalternativen instämmer helt och i huvudsak som dominerar. I figur 4.34 kan man 
läsa att respondenterna generellt instämmer helt eller i huvudsak att image spelade roll vid 
val av försäkringsbolag. En icke försumbar del av svaren visar dock att respondenterna bara 
instämmer till liten del eller inte alls.  
 

28. Piteortens försäkringsbolags image gör 
dig mer tolerant till eventuella misstag.
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Figur 4.35 Imagens skyddande roll vid eventuella 
 misstag. 
 
Figur 4.35 visar huruvida Piteortens försäkringsbolags image gör kunden mer tolerant till 
eventuella misstag. Återigen var det en relativt jämn fördelning mellan svarsalternativen. Flest  
svar fick dock svarsalternativet instämmer till viss del.  
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5 Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att jämföra våra empiriska data med teorierna. Den första delen av 
empirin handlar om tjänstekvalitet och kommer att jämföras med de två första delarna av 
teorin. Den andra delen av empirin behandlar image och jämförs med den tredje delen av 
teorin.     
 
5.1 Skillnader mellan förväntad och upplevd kvalitet 
 
Enligt Hoffman och Bateson (1997) är det största problemet inom tjänstekvalitet skillnader 
mellan förväntad och upplevd tjänst, vilket motsvarar gap fem i gap-modellen. Sternhufvud 
(1998) påpekar att det är viktigt att kunden och tjänsteföretaget har samma uppfattning om 
kundens behov och förväntningar. Vidare menar Sternhufvud att personalen spelar en viktig 
roll. För det första måste alla anställda uppträda i linje med företagets uttalade förväntningar 
och för det andra måste alla inse och leva upp till företagets åtagande gentemot kunden. 
Hoffman och Bateson hävdar att ett tjänsteföretag måste sträva efter att minska gapet mellan 
förväntad och upplevd tjänst. 
 
Nilsson och Gunnarssons (2003) undersökning av Piteortens försäkringsbolag visar att deras 
kunder har höga förväntningar på alla dimensionerna inom SERVQUAL. Vår undersökning 
visar att majoriteten av Piteortens försäkringsbolags kunder är nöjda med den tjänstekvalitet 
som bolaget levererar. Resultatet tyder på att försäkringsbolaget och dess kunder har samma 
uppfattning om kundens behov och förväntningar. Utifrån svaren i enkäten kan det till 
exempel utläsas att respondenterna upplever att de kan lita på försäkringsbolagets personal, att 
de blir bra bemött och att personalen har tillräckligt med kunskap. Fråga tjugofem i enkäten 
behandlade huruvida Piteortens försäkringsbolag ger ett positivt helhetsintryck och cirka 92 
procent instämde helt eller i huvudsak. Eftersom Piteortens försäkringsbolag genomgående 
fick positiva svar visar detta att gapet mellan förväntad och upplevd tjänst inte är särskilt stor. 
 
5.2 Olika faktorers påverkan på den upplevda kvaliteten 
 
5.2.1 Påtaglighet 
 
Eftersom det i tjänsteleveransen saknas en fysisk produkt blir enligt Hoffman och Bateson 
(1997) den fysiska omgivningen mer betydelsefull.  Ett tjänsteföretag bör därför lägga stor 
vikt vid till exempel inredning, hur rena och fräscha lokalerna är och personalens upp-
trädande. Nilsson och Gunnarssons (2003) studie av försäkringsbranschen visar att dess 
kunder värderade personalens uppträdande högt. Det var även viktigt att kundmottagningen 
gav ett seriöst intryck och att det var rent och fräscht i lokalerna. 
 
Vi ville undersöka i vilken utsträckning Piteortens försäkringsbolag uppfyllde kundernas krav 
på den fysiska omgivningen. Det sammanlagda resultatet visade att en klar majoritet av 
försäkringsbolagets kunder var nöjda med företagets fysiska omgivning. Ungefär trettio 
procent av kunderna valde svarsalternativet vet ej. Fråga två behandlade huruvida 
försäkringsbolagets personals uppträdande motsvarade kundens förväntningar och resultatet 
blev att 84 procent av kunderna ansåg att personalen levde upp till deras förväntningar. 
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5.2.2 Pålitlighet 
 
Hoffman och Bateson (1997) menar att dimensionen pålitlighet handlar om vikten av att som 
tjänsteföretag vara konsekvent och pålitlig. Grönroos (1990) poängterar att det är viktigt att 
tjänsteföretaget gör det som krävs för att hålla det man lovat. Hoffman och Bateson anser att 
pålitlighet är den viktigaste dimensionen, detta på grund av att om man som företag 
missbrukar en kunds förtroende kommer kunden inte att komma tillbaka. Vid Nilsson och 
Gunnarsson (2003) studie av försäkringsbranschen konstaterade de vikten av att hålla det man 
som företag lovat inom utsatt tid. Även personalens intresse av att hjälpa kunden samt att 
kunden kände förtroende för personen som sålde försäkringen var av betydelse. 
 
Vi ville undersöka i vilken utsträckning Piteortens försäkringsbolags kunder ansåg att de hade 
förtroende för företaget. Det sammanlagda resultatet visade att över sjuttio procent av 
kunderna kände förtroende för försäkringsbolaget. Detta syns tydligt i till exempel fråga fem, 
där cirka 76 procent av respondenterna svarade att de instämde helt eller i huvudsak på 
påståendet att försäkringsbolaget höll det man lovat inom utsatt tid.  
 
5.2.3 Reaktionssnabbhet 
 
Dimension reaktionssnabbhet handlar enligt Hoffman och Bateson (1997) om personalens 
vilja och beredskap att utföra en tjänst. Lewis och Mitchell (1990) tillägger att det även 
handlar om att förse kunderna med den exakta tjänsten de efterfrågar. Nilsson och 
Gunnarssons (2003) menar att kunder värdesätter snabb service det vill säga att 
försäkringsbolaget snabbt ringer tillbaka samt snabb utbetalning vid skadetillfälle. En annan 
slutsats var att det är viktigt att försäkringsbolag tar sig tid för varje enskild kund.  
 
I vår undersökning hade vi bland annat för avsikt att undersöka i vilken utsträckning kunderna 
ansåg att Piteortens försäkringsbolag har viljan och beredskapen att utföra en tjänst. Det 
sammanlagda resultatet visade att fyrtiofem procent av respondenterna instämde helt och 
cirka tjugo procent instämde i huvudsak. Svarsalternativet vet ej representerades av trettio 
procent. Denna fördelning av svarsalternativen syns tydligt i fråga tio där 56 procent  personer 
svarat att de instämde helt på att försäkringsbolaget tillhandahåller snabb service.  
 
5.2.4 Tillförsikt 
 
Tillförsikt handlar enligt Hoffman och Bateson (1997) om tjänsteföretagets kunskap och 
förmåga att utföra en tjänst. Författarna pekar också på att det är viktigt att tjänsteföretaget 
skapar förtroende och tillit så att kunderna känner sig trygga. Nilsson och Gunnarson (2003) 
konstaterar att denna dimension är av betydande vid val av försäkringsbolag. Kunderna 
värdesätter tillit, trygghet i kontakten och bra bemötande av personalen på försäkringsbolaget. 
Att kunden får den ersättning och hjälp som behövs var också av betydelse. 
 
Vår studie visar i vilken utsträckning kunderna ansåg att Piteortens försäkringsbolag har 
kunskap och förmåga att utföra en tjänst. Det sammanlagda resultatet visade att närmare åttio 
procent av respondenterna instämde helt eller i huvudsak på detta påstående. Som exempel 
kan nämnas fråga arton där 82 procent instämde helt eller i huvudsak om att de kände sig 
trygga sin kontakt med försäkringsbolaget.  
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5.2.5 Förståelse 
 
Parasuraman, Zeithaml och Berrys (1985) menar att dimensionen förståelse handlar om i hur 
stor utsträckning tjänsteleverantören anstränger sig för att ta reda på och försöka förstå 
kundernas behov. Nilsson och Gunnarsson (2003) framhåller att kunder till försäkringsbolag 
anser att det är viktigt med personlig service, att företaget ser till kundens bästa och att man 
blir respekterad som kund. 
 
Med vår undersökning ville vi undersöka i vilken utsträckning kunderna anser att Piteortens 
försäkringsbolag förstår kundens behov och önskemål. I det sammanlagda resultatet instämde 
närmare åttio procent av respondenterna, helt eller i huvudsak, om att försäkringsbolaget 
hade förståelse för kundens behov och önskemål. Fråga tjugoett behandlade huruvida 
försäkringsbolaget ger god personlig service. Resultatet visade att 76 procent instämde helt 
eller i huvudsak att service var god och 19 procent svarade vet ej. 
 
5.2.6 Tillgänglighet 
 
Grönroos (1990) poängterar vikten av att kunna få tag på tjänsteleverantören på ett lätt och 
smidigt sätt. Enligt Nilsson och Gunnarsson (2003) anses dimensionen tillgänglighet inte ha 
lika stor betydelse som de övriga dimensionerna vid val av försäkringsbolag. Att 
försäkringsbolaget hade bra öppettider och telefontider var inte lika viktigt som korta 
telefonköer.  
 
Vi hade även i vår studie för avsikt att undersöka i vilken utsträckning Piteortens 
försäkringsbolag är lätta att komma i kontakt med. Det sammanlagda resultatet visade att 
cirka sjuttio procent av respondenterna instämde helt eller i huvudsak om försäkrings-
bolagets tillgänglighet. Närmare tjugotvå procent svarade vet ej, vilket beror på fråga femton 
som handlade om telefonköer. Här svarade 29 procent vet ej. I de övriga två frågorna var 
antalet respondenterna som valt detta svarsalternativ så lågt att det saknade betydelse. 
 
5.3 Imagens påverkan vid köp av tjänst 
 
Grönroos (1990) betonar att image har en betydande roll när det kommer till tjänsteföretag. 
Vidare skriver författaren att en bra image kan fungera som ett skydd. Mindre problem eller 
misstag kan lättare accepteras av kunden. Sternhufvud (1998) menar att imagen påverkar 
kundens förväntningar på tjänstekvaliteten. Dessutom har imagen en inverkan på kundens 
förmåga att tolka och summera sin erfarenheter av ett företags tjänster. 
 
Avslutningsvis ville vi i vår studie undersöka kundernas uppfattning av Piteortens 
försäkringsbolags image och vilken utsträckning den påverkar kunden. Det sammanlagda 
resultatet av frågorna som rör image kan på grund av frågornas karaktär vara lite vilseledande. 
Fråga tjugosex visar att 89 procent instämde helt eller i huvudsak om att försäkringsbolaget 
har en positiv image. Fråga tjugosju behandlade i vilken utsträckning försäkringsbolagets 
image spelade roll vid kundens val av försäkringsbolag. På denna fråga svarade 63 procent att 
de instämde helt eller i huvudsak. Här var 25 procent mer tveksamma till imagens roll. 
Enkätens sista fråga handlade om huruvida försäkringsbolagets image gör kunden mer 
tolerant till eventuella misstag. Denna fråga hade en förhållandevis jämn fördelning mellan 
alla svarsalternativ. Värt att notera är att 19 procent valde svarsalternativet instämmer inte 
alls.  
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6 Slutdiskussion 
 
I detta kapitel kommer de slutsatser och rekommendationer som dragits av analysen i 
föregående kapitel att presenteras. Vi kommer att behandla våra forskningsfrågor i 
turordning. Därefter kommer vi att ge en återkoppling till vårt syfte samt belysa det praktiska 
och teoretiska bidraget. Kapitlet avslutas med rekommendationer till fortsatt forskning.  
 
6.1 Svar på forskningsfrågor 
 

1. Vilka skillnader finns mellan kunders förväntade och upplevda tjänstekvalitet inom 
försäkringsbranschen?  

 
2. I vilken utsträckning påverkar olika faktorer den upplevda tjänstekvaliteten inom 

försäkringsbranschen? 
 

3. Vilken påverkan har ett försäkringsbolags image vid köp av tjänst? 
 
Vi har i vår studie undersökt tjänstekvalitet och image ur kundens perspektiv. Vi valde att 
göra vår undersökning på ett specifikt företag, vilket tillsammans med undersökningens 
karaktär gjorde det omöjligt att generalisera. 
 
6.1.1 Skillnader mellan förväntad och upplevd kvalitet 
 
Vår studie av Piteortens försäkringsbolag visar att deras kunder inte i någon större 
utsträckning upplever några skillnader mellan den förväntade och upplevda tjänstekvaliteten.  
I vår undersökning använde vi oss av faktorer som vid en tidigare undersökning visat sig vara 
viktig vid val av försäkringsbolag. I stora drag kan man dela upp respondenterna i två 
grupper; de som var positivt inställda och de som inte visste. Att andelen som svarade vet ej 
blev så pass hög kan bero på tjänsteföretagets karaktär. Det kan som kund vara svårt att bilda 
sig en uppfattning om företaget och dess tjänstekvalitet om man aldrig behövt nyttja sin 
försäkring. De respondenter som har nyttjat sin försäkring verkar i överlag mycket nöjda.   
 
6.1.2 Olika faktorers påverkan på den upplevda kvaliteten 
 
Den första dimensionen vi undersökte var påtaglighet. Nilsson och Gunnarssons (2003) 
undersökning av försäkringsbolag visade att en majoritet av kunderna ansåg att den fysiska 
omgivningen var viktig. Utifrån vår undersökning kunde vi konstatera att den fysiska 
omgivningen har betydelse, men inte i lika stor utsträckning som Nilsson och Gunnarson vill 
påvisa. Denna slutsats grundade vi på att respondenterna trots att de svarat vet ej i stor 
utsträckning när det gäller frågorna kring den fysiska miljön har en genomgående positiv 
helhetssyn på Piteortens försäkringsbolag. Eftersom kontakten med ett försäkringsbolag till 
största delen sker genom brev eller telefon och kunden sällan besöker företaget har den 
fysiska miljön mindre betydelse. Inom dimensionen påtaglighet behandlades även personalens 
uppträdande. Denna aspekt var av större betydelse eftersom kunden kan bilda sig en 
uppfattning om personalen genom telefonkontakt. 
 
Den andra dimensionen vi undersökte var pålitlighet. De svar vi fick i vår undersökning av 
Piteortens försäkringsbolag visade att över sjuttio procent av kunderna kände förtroende för 
företaget. Denna siffra kan kännas aningen låg eftersom det i så fall betyder att 30 procent inte 
känner förtroende för företaget. Att resultatet ser ut som det går beror troligtvis på att fråga 
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nio, som handlar om försäkringspremien, hade så hög andel svar på svarsalternativet vet ej. 
En anledning till detta kan vara att kunderna inte har för vana att ifrågasätta hur försäkrings-
premien räknas ut. Även på de övriga frågorna hade en relativt stor andel respondenter svarat 
vet ej, vilket kan bero på att dessa respondenter hör till kategorin som inte nyttjat sin 
försäkring eller inte haft någon större kontakt med försäkringsbolaget. 
 
Den tredje dimensionen vi undersökte var reaktionssnabbhet. Utfallet kring dimensionen 
byggde helt och hållet på om respondenten hade haft en skada eller inte. De som hade haft en 
skada ansåg att Piteortens försäkringsbolag hade viljan och beredskapen att utföra en tjänst 
snabbt. Ungefär sextiofem procent av respondenterna instämde helt eller i huvudsak, medan 
över trettio procent svarade vet ej. Inom denna dimension var det bara fråga tretton som 
skiljer sig från de övriga. Denna fråga handlade om huruvida försäkringsbolaget tar sig tid för 
kunden. Här har respondenten haft en möjlighet att bilda sig en uppfattning utifrån kontakt via 
till exempel telefon angående allmänna förfrågningar och de behöver inte ha haft någon 
skada.  
  
Vi undersökte även dimensionen tillförsikt. Resultatet visade att cirka åttio procent av 
respondenterna ansåg att Piteortens försäkringsbolag hade den kunskap och förmåga som 
krävs för att utföra en tjänst. Respondenterna var i överlag överens om att de kan lita på 
försäkringsbolaget och känner sig trygga i deras kontakt med företaget. Att andelen som 
svarat vet ej var så pass liten i dessa frågor visar på att försäkringsbolaget har lyckats bildat en 
positiv uppfattning av företaget, även hos de kunder som inte nyttjat sin försäkring. En stor 
del av respondenterna var överens om att de alltid blir bra bemött oavsett vem de kontaktar på 
försäkringsbolaget samt att personalen har tillräckligt med kunskap för att besvara frågor. Att 
andel vet ej var aningen större i båda dessa frågor beror återigen på att många kunder sällan 
kontaktar försäkringsbolaget.  
 
Därefter undersökte vi dimensionen förståelse. Vår studie visade att ungefär åttio procent av 
respondenterna ansåg att Piteortens försäkringsbolag förstår kundens behov och önskemål. 
Precis som i de föregående dimensionerna visade resultatet att majoriteten av respondenterna 
var nöjda med försäkringsbolaget. Att antalet respondenter som valde svarsalternativet vet ej 
blev så pass högt beror i första hand på fråga tjugofyra som helt och hållet bygger på om 
kunden nyttjat sin försäkring eller inte. En bidragande orsak till att svarsalternativet vet ej 
blev så högt i de övriga frågorna kan bero på att det var länge sedan respondenterna  tecknade 
sin försäkring och att de numera har lite kontakt med försäkringsbolaget. 
 
Avslutningsvis valde vi att undersöka dimensionen tillgänglighet. Nilsson och Gunnarsson 
(2003) anser att denna dimension inte är av lika stor betydelse som de övriga när det gäller 
försäkringsbolag. Deras undersökning visade att försäkringsbolagets öppettider och 
telefontider inte var av särskilt stor vikt. Däremot ansåg kunderna att det var viktigare med 
korta telefonköer. Att dessa aspekter inte har så stor betydelse vid val av försäkringsbolag har 
vi full förståelse för. Vi tror trots allt att det är viktigt med bra öppettider och telefontider 
eftersom det kan vara oerhört frustrerande om man som kund inte kan få tag på sitt 
försäkringsbolag. Vårt resultat visade att respondenterna generellt var ganska nöjda med 
Piteortens försäkringsbolags öppettider och telefontider. Det fanns dock bland många en 
önskan om kvällsöppet en kväll i veckan. Detta för att underlätta för dem som arbetar dagtid. 
När det gällde telefonköer på Piteortens försäkringsbolag var de flesta respondenter nöjda. Att 
antalet som svarat vet ej var så pass stort beror på att många respondenters telefonkontakt med 
försäkringsbolaget inte är särskilt frekvent. 
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6.1.3 Imagens påverkan vid köp av tjänst 
 
Att Piteortens försäkringsbolag har en bra image hos sina kunder visade vår undersökning 
klart och tydligt. Imagens roll vid val av försäkringsbolag var inte lika självklar. Omkring 
sextio procent ansåg att image inverkade på valet av försäkringsbolag. Vår förklaring av 
image var i enkäten kunders uppfattning av ett företag eller en produkt. Alltså den bild som 
omgivningen har av ett företag och att denna bild kan vara antingen positiv eller negativ. Med 
tanke på denna definition av image upplever vi det konstigt att så pass många respondenter 
inte ansåg att imagen påverkade valet av försäkringsbolag nämnvärt. En tanke kan vara att 
priset är en viktigare aspekt vid val av försäkringsbolag, vilket i så fall är precis tvärtom mot 
det resultat som Nilsson och Gunnarsson (2003) visat i sin studie. Vi anser dock att image har 
stor betydelse vid val av försäkringsbolag, eftersom man som kund sällan besöker eller ens 
nyttjar sin försäkring blir image och word of mouth av stor vikt. Vid frågan huruvida imagen 
gör kunden mer tolerant mot misstag visar resultatet i vår undersökning en mer spridd 
svarsfrekvens. Många av respondenterna är osäkra på imagens skydd och detta borde bero på 
vilket typ av misstag företaget gör. Man måste dock komma ihåg att varje misstag bidrar till 
att imagen försämras. 
 
6.2 Återkoppling till syftet 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa förhållandet mellan image och tjänstekvalitet inom 
försäkringsbranschen. 
 
Tjänstekvalitet handlar om kunders förväntningar och erfarenheter och de skillnader som kan 
uppstå mellan dessa. Även image handlar till stor del om förväntningar och erfarenheter. Man 
kan därför konstatera att image och tjänstekvalitet är beroende av varandra. Enligt 
Sternhuvfud (1998) påverkar imagen kundens förmåga att tolka och summera sina 
erfarenheter av ett företags tjänster. Vidare menar författaren att en positiv image medför att 
kunden omedvetet gör en mer positiv tolkning av sina erfarenheter samt att den minskar 
risken för konflikt och besvikelse för kunden. Vår undersökning visar att respondenterna 
generellt har en positiv bild av företaget. I och med denna positiva bild hävdar vi att 
respondenterna har gjort en mer positiv tolkning av sina erfarenheter.  
 
En bra image gör att kundens förväntningar på tjänstekvaliteten höjs, vilket innebär att 
företaget måste uppfylla dessa förväntningar annars kommer kunden att uppleva en sämre 
kvalitet.  I och med att det undersökta företaget har fått sådana genomgående positiva svar 
kan man dra slutsatsen att de uppfyller sina kunders förväntningar. 
 
Som vi tidigare nämnt är SERVQUAL ett vanligt sätt att mäta tjänstekvalitet. En av de 
viktigaste dimensionerna man mäter är tillförsikt. Denna dimension fungerar som ett filter och 
kan därmed kopplas ihop med image. I vår undersökning har vi kunnat konstatera att 
respondenterna ansåg att det undersökta företaget hade en positiv image. Dimensionen 
tillförsikt visade också på en positiv helhetsbild av företaget. Även de respondenter som inte 
hade nyttjat sin försäkring gav företaget bra betyg inom dimensionen tillförsikt. Detta anser vi 
har att göra med den positiva imagen som företaget har bland sina kunder. 
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6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 
6.3.1 Teoretiskt bidrag 
 
Karaktären på vår undersökning bidrar till svårigheter med det teoretiska bidraget. Det vi kan 
konstatera är att SERVQUAL är ett användbart verktyg för att mäta tjänstekvaliteten inom 
försäkringsbranschen. Vi kan även ge ett visst stöd åt Sternhuvfuds teori om att ett företags 
positiva image gör att kunden gör en mer positiv tolkning av sina erfarenheter av företaget. 
 
6.3.2 Praktiskt bidrag 
 
Vi kan utifrån vår undersökning konstatera att Piteortens försäkringsbolag ger ett positivt 
helhetsintryck och har en positiv image. Det är dock viktigt att försäkringsbolaget har i åtanke 
att det trots det goda resultatet gäller att fortsätta upprätthålla en god tjänstekvalitet. Det går 
fortare att rasera ett gott rykte än vad det gör att bygga upp ett.  Eftersom kunden sällan har 
kontakt med sitt försäkringsbolag gäller det för företaget att vid varje kontakttillfälle visa sin 
bästa sida. Det enda konkreta förslag vi kan ge utifrån vår undersökning är att 
försäkringsbolaget bör överväga att hålla kvällsöppet en kväll i veckan, då flertalet 
respondenter utryckte denna önskan. Avslutningsvis kan vi rekommendera att försäkrings-
bolaget gör kontinuerliga undersökningar angående sin tjänstekvalitet. 
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
 

• Utföra en liknande studie med fokusgrupper för att på så sätt få en annan infallsvinkel. 
• Utföra en djupare studie av imagens påverkan vid köp av tjänst. 
• Undersöka konkurrerande försäkringsbolags styrkor och svagheter. 
• Undersöka hur viktig den lokala förankringen är vid val av försäkringsbolag. 
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Hej!  
 
Vi heter Caroline och Charlotte och studerar tredje året på Företagsekonomi och Fritids-
vetenskapsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Som avslutning på utbildningen ingår 
det att skriva ett examensarbete, vilket vi gör i samarbete med Piteortens Försäkringsbolag. 
De har tillhandahållit ett slumpmässigt urval av adresser till kunder. Du har blivit utvald som 
en av respondenterna. Piteortens Försäkringsbolag gjorde även i höstas en liknande under-
sökning. Detta är en uppföljning på den undersökningen. I och med att vi har gjort ett 
slumpmässigt urval bland Piteortens Försäkringsbolags kunder ber vi Dig ha överseende om 
du blivit utvald vid båda tillfällena. Det är av yttersta vikt för vårt examensarbete att Du 
besvarar enkäten då den kommer att ligga till grund för hela vårt examensarbete.  
 
Alla uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt och Du kommer inte att kunna 
kopplas till någon av slutsatserna eller att Du har deltagit i enkäten. För att kunna följa upp 
enkäten ser vi gärna att du skriver ditt namn, för att vi på så sätt ska kunna se om du besvarat 
den eller inte. Du som väljer att skriva ditt namn kommer dessutom att vara med i en 
utlottning av presentkort från Pite Köpmannaförening, med tre stycken vinster på vardera 500 
kr, 300 kr och 200 kr. Givetvis går det bra att svara anonymt, det vill säga utan att skriva Ditt 
namn, dock kommer Du då inte att deltaga i utlottningen av presentkorten.  
 
Vi hoppas att Du har möjligheten att besvara enkäten. 
 
Vi vill att du skickar in enkäten så snabbt som möjligt för att vi ska hinna bli klara med vårt 
examensarbete behöver vi Ditt svar senast måndagen den 12:e maj. 
 
Har Du några frågor om enkäten är Du välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post 
enligt nedanstående uppgifter. För frågor av mer allmän karaktär kan Du även kontakta vår 
handledare Rickard Wahlberg. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Caroline Bergström   Charlotte Johansson 
bercar-0@student.luth.se    chajoh-6@sudent.luth.se  
070-3188431    070-6260607 
 
 
Rickard Wahlberg  
Universitetslektor 
rickard.wahlberg@ies.luth.se 
0920-492046 
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Enkätundersökning Piteortens Försäkringsbolag 
 
 

Namn (valfritt men nödvändigt om Du vill delta i utlottning av present-
checkar) : ...........................................................................................................  
 
Adress (valfritt men nödvändigt om Du vill delta i utlottning av 
presentcheckar): ................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
 
Ålder: ��.. 
 
Hur länge har Du varit kund hos Piteortens Försäkringsbolag? ���. 

 
Har Du vid något tillfälle nyttjat någon av dina försäkringar hos Piteortens 
Försäkringsbolag? 
   

! Ja  
! Nej 

 
 
Här följer en rad påståenden angående Piteortens Försäkringsbolag. 
Kryssa för det svarsalternativ som stämmer bäst överens med Din åsikt. 
(OBS! Endast ett svarsalternativ per fråga) 
Kommentera gärna Dina svar. 
 
 

1. Piteortens Försäkringsbolags lokaler för kundmottagning upplevs 
som fräscha och fina. 

 
! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: ............................................................................................  
...................................................................................................................  
...................................................................................................................  

 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 
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2. Personalens uppträdande på Piteortens Försäkringsbolag stämmer 
överens med dina förväntningar. 

 
! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: ............................................................................................  
...................................................................................................................  
...................................................................................................................  

 
3. Piteortens Försäkringsbolags  kundmottagning ger ett seriöst intryck. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................   
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

 
4. Piteortens Försäkringsbolags övriga kunder påverkar din 

uppfattning om företagets service på ett positivt sätt. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

  
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
 
5. Piteortens Försäkringsbolag håller det man lovat inom utsatt tid. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 
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6. Piteortens Försäkringsbolag är intresserad av att hjälpa dig som 
kund. 

 
! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

 
7. Du känner att du kan lita på den person på Piteortens Försäkrings-

bolag som sålde försäkringen till dig. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

 
8. Piteortens Försäkringsbolag baserar din premie på korrekta fakta. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

 
9. Personalen på Piteortens Försäkringsbolag är duktiga på att förklara 

hur försäkringspremien räknas ut. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 
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10.  Piteortens Försäkringsbolag tillhandahåller service snabbt. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
 
11.  Piteortens Försäkringsbolag ringer snabbt tillbaka. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

 
12.  Piteortens Försäkringsbolag betalar snabbt ut skadeersättning efter 

skadetillfälle.  
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

 
13.  Piteortens Försäkringsbolag tar sig tid för dig som kund. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

 
 
 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 
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14.  Du anser att Piteortens Försäkringsbolags telefontider är lämpliga.  
(måndag � fredag kl 8-16.45)  

 
! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

 
15.  När du ringer till Piteortens Försäkringsbolag behöver du inte vänta 

i telefonkö för att komma fram. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

   
16.  Piteortens Försäkringsbolag har lämpliga öppentider. 

(Öppentider: måndag � fredag kl 8-16.45) 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

  
 
17.  Du upplever att du kan lita på Piteortens Försäkringsbolag. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 
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18.  Du känner dig trygg i din kontakt med Piteortens Försäkringsbolag. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

  
19.  Du blir alltid bra bemött oavsett vem på Piteortens Försäkringsbolag 

du kontaktar. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

  
20.  Du upplever att personalen på Piteortens Försäkringsbolag har 

tillräckligt med kunskap för att svara på dina frågor. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

  
21.  Piteortens Försäkringsbolag ger god personlig service. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

  

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 
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22.  Piteortens Försäkringsbolag ser till kundens bästa och inte bara till 
eget vinstintresse. 

 
! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

  
23.  Piteortens Försäkringsbolag har respekt för dig som kund. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

  
24.  Piteortens Försäkringsbolag visar förståelse för din situation i 

händelse av skada. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

  
25.  Piteortens Försäkringsbolag ger ett positivt helhetsintryck 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

  
 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 



Bilaga 2 

 

 
Avslutningsvis följer några frågor om image. Image är kunders uppfattning 
av ett företag eller en produkt. Alltså den bild som omgivningen har av ett 
företag. Denna bild kan vara antingen positiv eller negativ. 

 
26.  Piteortens Försäkringsbolag har en positiv image enligt dig. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

  
27.  Piteortens Försäkringsbolag image spelade roll vid ditt val av 

försäkringsbolag 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

  
28.  Piteortens Försäkringsbolag image gör dig mer tolerant till 

eventuella misstag. 
 

! Instämmer helt   
! Instämmer i huvudsak 
! Instämmer till viss del  

 
 

Kommentar: .................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 

! Instämmer till liten del 
! Instämmer inte alls 
! Vet ej 




