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Abstract  
 
The aim of this thesis is to see if there are any differences between expected and received service 
quality among companies, that buy services from companies that, for the most part, has 
employees that have some kind of dysfunctional problem. We also wanted to see the results of 
SERVQUAL:s five dimensions among these companies and compare the results to the theory. 
We finally wanted to examine which dimension that is the most and the least important to the 
customers. To be able to do this and write our thesis, we contacted a Swedish company, Samhall 
AB, which works with and helps people who have a physical or some kind of psychological 
problem. After this contact, and with their approval, we sent out questionnaires to Samhalls 
customers. The questionnaire was based on SERVQUAL. Our empirical investigation showed 
that the most important dimension for the companies is reliability. We also found that the gap 
was not so big between the expected and the received service quality delivered by Samhall to 
their customers.  



 
 
Förord 
 
Den här uppsatsen är utförd på C-nivå och omfattar 10 poäng. Vi har med hjälp av Internet 
platsen Ex-pool tagit kontakt med Samhall på Gotland som var intresserat av att samarbeta med 
oss. Uppsatsen handlar om tjänstekvalitet hos företag inom begreppet ”skyddat arbete”. Vi har 
gjort en enkätundersökning med Samhalls kunder på Gotland.  
 
Vi vill ta tillfälle i akt att tacka Samhall för vänligt tillmötesgående och hjälpsamhet. Vi vill även 
tacka Samhalls kunder som har tagit sig tid till att besvara vår enkät och slutligen alla som på 
något sätt har hjälpt oss att genomföra den här C-uppsatsen.    
 
Luleå tekniska universitet, maj 2004 
 
Mia Engberg och Ida Johansson 
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1. Problemområde 
 
I detta kapitel kommer vi först att ge en kort bakgrund till funktionshindrades roll i samhället. 
I problemdiskussionen kommer vi att behandla tjänsters natur, kvalitetsbegreppet och varför 
tjänstekvalitet är viktigt. Detta leder fram till vårt syfte med denna undersökning och slutligen 
våra forskningsfrågor. 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Enligt Magnus Tideman (1996, s 11) har människor som betraktats som annorlunda alltid 
funnits och kommer alltid att finnas. Han menar att funktionshindrade tillhör dem som alltid 
har blivit sedda som avvikande jämte personer utan funktionshinder. Men idag lever, till 
skillnad från förr i tiden, funktionshindrade bland andra i samhället. De är delaktiga i det 
vanliga samhällslivet. Tideman skriver att normalisering och integrering förekommer i 
handikappslagstiftningen, där målet är att skapa förutsättningar för den funktionshindrade till 
ett självständigt och värdigt liv. Enligt Tideman tillhör personer med funktionshinder 
låginkomsttagarna och deras möjlighet till att försörja sig genom med vanligt arbete är 
betydligt mindre än för den övriga befolkningen. Under 1970-talet introducerades dock nya 
arbetsrättsregler som syftade till att förbättra de handikappades ställning i arbetslivet. Han 
menar att personer med funktionshinder också är undersysselsatta eller står nästan helt utanför 
arbetsmarknaden och har dessutom lägre utbildningsnivå, färre sociala relationer, färre 
transportmöjligheter trots den förbättring som har skett under 1900-talets senare hälft. Dock 
har enligt Tideman (1997, s 47) välfärdssamhället utvidgats och inställningen till handkapp 
har gått mot en positiv riktning. 
 
På många håll i världen finns det företag som har som syfte att hjälpa funktionshindrade 
människor till ett meningsfullt yrkesliv. Ett sådant företag är exempelvis Goodwill Industries i 
Florida, USA, Remploy i Storbritannien och Samhall i Sverige. Många av de företagen verkar 
inom tjänstesektorn och vi kommer i det här arbetet att behandla tjänster producerade av 
sådana företag, vilka verkar på business to business-marknaden. 
 
  
1.2 Problemdiskussion  
 
1.2.1 Tjänst 
 
Det är svårt att definiera vad en tjänst är. Enligt Grönroos (1990, s 27) kan ordet ha många 
betydelser, från en personlig tjänst till tjänst som produkt. Han menar att en maskin, eller 
vilken produkt som helst, kan förvandlas till en tjänst för en kund, om säljaren anstränger sig 
att skräddarsy lösningen så att den motsvarar kundens mest detaljerade krav. Sättet att 
konstruera en maskin eller produkt för just den speciella kunden, är en tjänst.  
 
Enligt Grönroos (1990, s 30) kan man identifiera fyra grundläggande särdrag för flertalet 
tjänster: 
 

1) Tjänster är mer eller mindre abstrakta. När kunder beskriver tjänster brukar de använda ord som 
upplevelse, förtroende, känsla och trygghet. Just på grund av denna ogripbarhet är det svårt för kunden att 
värdera tjänsten, man föreslår ofta i litteraturen att man ska försöka göra tjänsten mer påtaglig för kunden. 
2) Tjänster är aktiviteter eller en serie aktiviteter snarare än föremål. 
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3) Tjänster är åtminstone i viss grad producerade och konsumerade samtidigt. Detta gör det svårt att 
upprätthålla kvalitetskontrollen och sköta marknadsföringen på vanligt sätt. Det finns ingen kvalitet som kan 
kontrolleras i förväg, innan tjänsten sålts och konsumerats. 
4) Kunden deltar i produktionsprocessen, åtminstone i viss grad. Med detta menar man att kunden inte bara 
är en mottagare av tjänsten utan också deltar som en del av produktionsprocessen. På grund av detta och de 
tidigare nämnda grundegenskaperna är det inte möjligt att hålla tjänster i lager på samma sätt som varor. 

 
Utöver dessa fyra särdrag skriver Grönroos (1990, s 32) och Doyle (2002, s 344) om den 
heterogena aspekten som yttrar sig genom att en tjänst till en kund är inte precis likadan som 
”samma” tjänst till nästa kund. Detta beror enligt Doyle (2002 s 344) på att tjänster 
produceras, levereras och konsumeras av människor. Vanligtvis är vi inte förutsägbara och 
konsekventa i våra attityder och beteenden, till skillnad från maskiner. Enligt Doyle (2002, s 
344) finns det tre sätt att reducera effekterna från den heterogena aspekten: 
 

– få rätt person på rätt plats, motiverad och utbildad personal. Detta ger en personal som lättare klarar av 
rutinjobb och oförutsägbara behov från kunden 
– industriell tjänst. Ibland kan maskiner vara substitut för personal. När inte det är möjligt kan jämnheten i 
arbetarnas prestation förbättras av detaljerade arbetsbeskrivningar, närmare kontroll och granskning. 
– skräddarsydd tjänst. Heterogeniteten kan omvandlas till en fördel genom att man betonar hur personalen 
skräddarsyr tjänsten till de individuella behov som kunden har. 

 
Tjänstesektorn är den mest växande marknaden och enligt Bergman och Klefsjö (1995, s 281) 
är tjänster en allt större del av Sveriges samlade bruttonationalprodukt, BNP. De menar också 
att kostnaderna för en bristande kvalitet inom tjänster är högre än för varor och att det därför 
är viktigt att fokusera på hantering och förbättring av tjänstekvaliteten.  
 
1.2.2 Kvalitet 
 
Kvalitet är ett vanligt mått på kundtillfredsställelse enligt Bergman och Klefsjö (1995, s 15) 
och de skriver att kvalitet har blivit en viktig konkurrensfaktor på världsmarknaden. De menar 
att ständiga kvalitetsförbättringar bör mer allmänt utnyttjas bättre och mer systematiskt av 
svenska företag för att kunna konkurrera på världsmarknaden. De säger att definitionen av 
begreppet kvalitet måste grundas ur kundernas behov och förväntningar. Det finns dock flera 
olika definitioner av kvalitet, men den som används av Bergman och Klefsjö (1995, s 17) är: 
 

  Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att 
  tillfredställa, eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. 
 

Det förekommer att en del organisationer har skapat egna definitioner av kvalitet för att det 
ska matcha företagets. Exempelvis kan företag, enligt Bergman och Klefsjö (1995, s 17), 
skriva: 
 

Allt vad vi gör skall utföras på ett sådant sätt att kunderna tycker väl om oss och gärna 
kommer tillbaka (Gunnar Wivardsson & Stena Line).  

 
       Kvalitet är när kunden kommer tillbaka och inte produkten (VD i småföretag).  
 
Bergman och Klefsjö (1995, s 17) skriver att kvalitet på en tjänst har flera dimensioner och 
några av dem är: 
 

• Omgivning  – den fysiska miljön där tjänsten presenteras som exempelvis lokal. 
• Pålitlighet  – säkerheten vid utförandet av tjänst. 
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• Tillgänglighet  – hur lätt man kan få kontakt med leverantören med hjälp av exempelvis 
telefon och andra tekniska hjälpmedel. 

• Tjänstvillighet  – viljan att hjälpa kunden. 
• Artighet  – leverantörers uppförande genom artighet och vänlighet. 
• Kommunikationsförmåga – förmåga att kunna tala på ett sätt så att kunden förstår. 

 
Flera av dessa dimensioner är, enligt Bergman och Klefsjö (1995, s 21), sammankopplade till 
kundernas förtroende till leverantören av tjänsten. Se figur 1.1 nedan som visar dimensionerna 
i samband med olika faktorer som påverkar tjänstekvaliteten och kundernas val av tjänst. 
    
1.2.3 Tjänstekvalitet 
 
Efter att ha definierat begreppet tjänst och kvalitet tidigare, vad som påverkar och formar 
dessa, har vi här satt ihop de båda till tjänstekvalitet som är det som vi kommer att sätta fokus 
på i arbetet. 
 
Enligt Danielsson (1995, s 5) är tjänstekvalitet ett tvärvetenskapligt begrepp som inte kan 
enkelt förklaras med traditionella kvalitetstermer. Han menar att det finns tre viktiga 
beståndsdelar i tjänstekvalitet som samspelar för att tjänsten ska få rätt kvalitet. 
Tjänstemarkandsföringen är den första, den andra är affärsidébegreppet och den tredje är 
nätverkssynen. Danielsson (1995, s 5) skriver att tjänstekvalitet kan liknas vid en balansakt 
mellan olika kundkrav, organisationer och samhällsnytta. Han menar också att värdet hänger 
intimt samman med kundens uppfattning av kvalitet relativt det pris som betalas för tjänsten. 
 

 
 
Figur 1.1 Faktorer som påverkar tjänstekvalitet. (Bergman och Klefsjö, 1995, s 285)  
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Danielson menar att värdet är något som hänger samman med kundens uppfattning och det 
pris som han eller hon betalar för tjänsten. Zeithaml, Parasuraman och Berry ser också dessa 
samband mellan värdet, kundens uppfattning av tjänst relativt priset som betalas för tjänsten. 
Enligt Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990, s 16) är tjänstekvalitet svårare för kunder att 
värdera än kvaliteten på varor. Det är exempelvis svårare att värdera kvaliteten på en 
bilförsäljares service än själva bilen. Kunden värderar inte heller endast utifrån resultatet från 
en tjänst, utan tar även hänsyn till hur tjänsten utfördes. En kund dömer inte bara hur man ser 
ut när man kommer från frisören, utan tar även hänsyn till själva utförandet av tjänsten. Det 
enda kriteriet som räknas när man mäter tjänstekvalitet är kundens värde. All annan 
bedömning är mer eller mindre irrelevant. Man ställer oftast utförd tjänst mot kunders 
förväntade tjänstekvalitet.  

 
Enligt Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990, s 19) definieras tjänstekvalitet som: “The 
extent of discrepancy between customers´ expectations or desires and their perceptions”. 
  
Bergman och Klefsjö (1995, s 283) skriver att i många fall värderas den största delen av 
kvaliteten i det ögonblick där leverantören av tjänsten och kunden möts, det vill säga i 
sanningens ögonblick. Där har leverantören, enligt Normann (1992), möjlighet att höja 
kundtillfredsställelsen på tjänsten. Normann menar att det inte spelar någon roll om det är den 
mest perfekta systemet för leverans av tjänsten; det är inte är värt något om det inte fungerar 
precis vid sanningens ögonblick. Enligt Robinson (1999) är SERVQUAL det instrument som 
har använts mest det senaste decenniet och har visats sig vara det mest användbara vid 
mätning av tjänstekvalitet.  Zeithaml, Parasuraman och Berry har utvecklat en modell som 
illustrerar hur ett negativt gap mellan upplevd tjänst och förväntad tjänst kan ha uppkommit 
som en följd av ett antal olika gap i samband med framtagande av tjänsten. Man har senare 
utvecklat gapanalysmodellen till en utökad tjänstekvalitetsmodell kallad SERVQUAL. Enligt 
Zeithaml et al. (1990) inkluderar SERVQUAL en uppsättning standardfrågor som skall kunna 
användas i en given situation. Syftet med SERVQUAL är att mäta gapet mellan förväntad och 
upplevd kvalitet. Tjänstekvalitet ses utifrån Zeithaml et al. (1990) som en funktion av detta 
gap. 
 
SERVQUAL, som nämnts ovan, är en användbar mätmetod när man ska mäta tjänstekvalitet 
och med hjälp av den kommer vi att försöka mäta kvaliteten på ett utvalt tjänsteföretag. 
Utifrån de olika kvalitetsfaktorerna finns det faktorer som är viktigare än andra faktorer inom 
olika företag. Vilka faktorer som gäller inom tjänsteföretag och tjänstesektorn kommer vi att 
undersöka i den här uppsatsen.   
 
Tjänstekvalitet är viktig för alla företag inom tjänstesektorn och speciellt för de företag som 
konkurrerar med lite annorlunda förutsättningar. Därför bör de företagen satsa på kvaliteten 
på tjänsten för att kunna konkurrera om kunder mot andra företag inom samma bransch. Ett 
sådant företag är Samhall AB som erbjuder tjänster utförda av funktionshindrade. Samhalls 
liknande företag finns i andra länder som exempelvis Goodwill Industries i USA och 
Remploy i Storbritannien. De är oftast privat finansierade genom donationer, frivillig 
arbetskraft, försäljning av produkter och tjänster och grundas snarare på välgörenhet än 
generell välfärd. Enligt SOU (2 003:56, s 53) finns det många olika programtyper riktade till 
personer med funktionshinder. Det finns skyddad sysselsättning, subventionerade 
anställningar och arbetsmarknadsutbildning, men även yrkesmässig rehabilitering, praktik, 
offentlig sysselsättning, kvoteringssystem, reserverade befattningar, förmånsrätt till vissa 
tjänster, arbete med stödperson, starta eget eller starta tillsammans program. De traditionellt 
mest omfattande insatserna i de västeuropeiska länderna har varit olika former av skyddat 
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arbete och kvotlagstiftning. Enligt SOU (2003: 56, s 57-59) är ”särskilt organiserade 
arbetstillfällen” eller annan ”skyddad sysselsättning” en av de vanligaste förekommande 
verksamheterna för personer med funktionshinder. Organisationsformerna varierar mellan 
länderna, som kan vara företag, kooperativ, föreningar (”non-profit organisations”), stiftelser, 
religiösa samfund. Finansieringen kan ske via intäkter från försäljning av producerade varor 
och tjänster, via ersättning från staten eller via donationer. Variationer finns även inom 
exempelvis målsättningar, målgrupper, anställnings- och löneformer och affärsinriktning. 
Skyddat arbete finns i två former: offentligt skyddat arbete och skyddat arbete hos Samhall. 
Enligt SOU (2003: 56, s 44-45) menas begreppet skyddat arbete att de anställda är skyddade 
mot konkurrens från personer utan arbetshinder när det gäller att få och behålla ett arbete. 
Med skyddat arbete avses arbete för personer med arbetshandikapp vars arbetsförmåga är så 
nedsatt att de inte kan få annat arbete och vars behov inte kan tillgodoses genom andra 
insatser. Skyddade arbeten är endast förbehållna personer med arbetshandikapp.  
 
Tjänstekvalitet är alltså något som är viktigt för alla företag, men vår studie är som tidigare 
nämnts inriktad mot de tjänster som produceras av företag med syfte att hjälpa 
funktionshindrade.  
 
1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa kvalitetsbegreppets och kvalitetsbetydelse hos 
företag som anlitar tjänsteleverantörer, som sysselsätter personer inom begreppet ”skyddat 
arbete”. Vi kommer också att studera i vilken utsträckning kvalitetsfaktorer påverkar och är 
viktiga för kunderna. 
 
Forskningsfrågorna: 

 
1. Vilken är den förväntade och upplevda kvaliteten hos kunderna när tjänsteleverantören 

är ett företag som sysselsätter personer inom begreppet ”skyddat arbete” 
 

2. Vilka kvalitetsfaktorer anser kunderna vara viktigast när tjänsteleverantörerna är ett 
företag som sysselsätter personer inom begreppet ”skyddat arbete”.  

 
Avgränsning 
Vi har begränsat vår undersökning genom att se på ”skyddat arbete hos Samhall” inom 
begreppet ”skyddat arbete”.  
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2. Teori 
 
Under detta kapitel kommer vi att studera förväntad och upplevd tjänstekvalitet och vilka 
faktorer som kan påverka dessa. Vi kommer också att gå igenom gap-analysen samt viktiga 
kvalitetsfaktorer enligt SERVQUAL.  
 
 
2.1 Förväntad tjänstekvalitet 
 
Det finns enligt Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990, s 19) faktorer som påverkar den 
förväntade kvaliteten. Dessa faktorer grundas på en undersökning som gjordes av författarna 
ovan för att kunna definiera tjänstekvalitet. Några av dessa faktorer är: 
 

- ”Word-of-mouth”-kommunikation. En undersökning som har gjorts av ovanstående författare, 
visar på att anledning till att en kund väljer en tjänst före en annan är på grund av att denne har 
fått höga och goda förväntningar från vänner och familj. Det sägs att en nöjd kund delger sin 
missnöjdhet till 10-15 personer i sin omgivning och att en nöjd kund tenderar att sprida till 
endast 5-7 personer.  

- ”Personligt behov.” Denna faktor varierar då varje kund är olika. Respondenterna i den gjorda 
undersökningen anser och föreslår att vid mätning av tjänstekvalitet borde kunders 
förväntningar endast gå till en viss grad. Ett företag borde alltså inte ta risker bara för att höja 
kunders förväntningar, då kunden kan råka illa ut.  

- ”Föregående erfarenhet” – Denna faktor kan också påverka kundens nivå på tjänstekvaliteten. 
Erfarenhet av tidigare tjänst kan vara både positivt och negativt eftersom tidigare nämnts att 
en tjänst varierar för varje gång. Har man en hög förväntan från föregående tjänst kan man bli 
besviken om tjänsten inte utförs lika bra eller bättre. Om man inte har så höga förväntningar 
från en tidigare tjänst kan man bli positivt överraskad då samma tjänst utförs bättre än första 
gången, och därmed höjs nivån på tjänstekvaliteten.  

- ”Extern kommunikation” – från den person som producerar tjänsten! Har en huvudroll att 
skapa kundens förväntningar. Extern kommunikation innehåller en variation av både direkt- & 
indirekt budskap, från tjänsteföretag till kunden. Detta kan ske genom bl.a. tv-reklam, 
broschyrer, affischer, flygblad osv.  

 
 
2.2 Upplevd tjänstekvalitet 
 
Enligt Danielsson (1995, s 83) finns det fem faktorer som påverkar kundens upplevelse av 
tjänstekvalitet. Dessa är: ärlighet/pålitlighet/ansvar, personkontakt, beredskap, bemötande och 
kompetens. De är även kopplade till kundens förtroende för tjänsteleverantören.  
 

– ”Ärlighet/pålitlighet/ansvar” - är en av de faktorer som kan påverka den upplevda 
tjänstekvaliteten hos kunderna. Danielsson (1995, s 83) menar att kvalitet är för 
kunden hur mycket denne kan lita på företaget samt vad arbetet kostar. Frågor som 
exempelvis: håller företaget de löften som lovats, finns det möjlighet att få problem 
lösta om något går fel? kan uppkomma hos kunden.  

– ”Personkontakten” – är enligt Danielsson (1995, s 83) ett annat kriterium som kan 
påverka kundens upplevda tjänstekvalitet. Kvalitet är under den här faktorn, någon 
som har kontakt med en person på företaget och har förmågan att överta och lösa 
kundens problem.   
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– ”Beredskapen” – Enligt Danielsson (1995, s 83) skapas kvalitet genom att ha hög 
tillgänglighet när kunder kommer till företaget i tid och otid. Danielsson menar att 
företaget ska ha förmågan och viljan att ställa upp för kunden när det behövs.  

– ”Bemötandet” – I den här faktorn menar Danielsson (1995, s 84) att kvalitet är att 
som kund bli bemött på ett sätt som man förväntar sig av tjänsteföretaget. Ett bra 
bemötande motsvarar kundens förväntningar och gör så att kunderna oftast kommer 
tillbaka. Ett dåligt bemötande gör att kunderna sällan kommer tillbaka, utan istället 
går till någon annan.  

– ”Kompetens” – Kvalitet för kunden inom den här faktorn är enligt Danielsson (1995, 
s 84) medarbetarnas kompetens att utföra och underhålla tjänsten på rätt sätt samt att 
hantera kundrelationer på ett bra sätt. 

  
Danielsson (1995, s 84) menar att om serviceförmågan ska fungera och uppnås hos ett 
tjänsteföretag måste medarbetarna ha förmåga att kunna kombinera alla fem kategorierna.   
  
När förväntad och upplevd tjänstekvalitet skiljer sig uppstår; enligt Zeithaml, Parasuraman 
och Berry (1990), ett gap, därför bör tjänsteföretag sträva efter att eliminera eller åtminstone 
hålla det negativa gapet så litet som möjligt.  
 
 
2.3 Skillnaden mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet  
 
Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990) har utvecklat en modell som illustrerar hur negativa 
gap mellan upplevd tjänst och förväntad tjänst kan ha uppkommit i samband med tjänsten. 
Bergman och Klefsjö (1995) beskriver gapen nedan.  
 
Gap 1 är mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och den förväntade 
tjänsten 

Gap kan uppstå för att man i ett företag inte förstår vad som är betydelsefullt för 
kunden och vad som är avgörande när kunden upplever kvalitet. Gap 1 är ett 
kritiskt steg för att om man ska kunna utföra en tjänst som kunden kommer att 
uppleva som utomordentlig krävs det att producenten av tjänsten förstår kunden 
och ska kunna sätta sig in i dennes behov och förväntningar. Eftersom tjänster 
som tidigare nämnts är mer abstrakta än varor är Gap 1 för det mesta mycket 
större i tjänsteföretag än i tillverkningsindustrin. (Bergman och Klefsjö, 1995, s 
288)  

 
 
Gap 2 är mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och den utformade tjänsten 
 

Många företag har stora problem med detta gap. De kända kundförväntningarna 
kan inte nås eller överträffas på grund av ledningens bristande förståelse för 
tjänstekvalitet och för att kommunikationen inom företaget antagligen är dålig. 
(Bergman och Klefsjö, 1995, s 289) 
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Gap 3 mellan den utformade och den utförda tjänsten 
 

I Gap 3 kan företaget som producerar tjänsten få negativa resultat fastän man har 
förstått vad som är viktigt för kunden och har försökt utforma eller överträffa 
kundens förväntningar. Personalen lyckas alltså inte utföra tjänsten så som den 
har blivit utarbetad på grund av att den inte vill eller kan. Man måste vara 
medveten om att även om det finns goda instruktioner på hur en tjänst ska 
utföras, kan det vara stor skillnad mellan vad olika individer kan åstadkomma. 
Den personal som möter kunden har därför en avgörande betydelse. (Bergman 
och Klefsjö, 1995, s 289-290) 

 
 
Gap 4 mellan den utförda tjänsten och marknadskommunikationen 
 

Detta gap kan uppträda då företaget har lovat eller antytt något som man sen inte 
lever upp till. Detta kan förekomma i annonser och övrig PR-verksamhet och det 
är därför viktigt att man inte överdriver företagets förmåga eller tjänstens 
egenskaper och därmed inte skapar orealistiska förväntningar. (Bergman och 
Klefsjö, 1995, s 290) 

 
 
           Resultaten från de fyra tidigare gapen presenteras i Gap 5: 
 
Gap 5 mellan kundens förväntningar och erhållna tjänsten 

 
Gap 5 är en följd av de fyra föregående gapen. Man kan säga att det är en 
sammanfattning av de övriga gapen. Hög tjänstekvalitet är att tillfredställa, helst 
överträffa, kundens förväntningar. Kundens bedömning av en tjänst om 
kvaliteten är låg eller hög beror på hur kunden upplever tjänsten i förhållande till 
vad denne förväntar sig. (Bergman och Klefsjö, 1995, s 290) 
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Figur 2.1 
 

 
 

        Figur 2.1 Gap-modellen. (Bergman och Klefsjö, 1995, s 288)  
 

 
2.4 Kvalitetsfaktorer 
 
Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990) har senare utvecklat gapanalysmodellen till en 
utökad tjänstekvalitetsmodell kallad SERVQUAL. I sin undersökning kom de först fram till 
tio kvalitetsdimensioner som i en senare undersökning kortades ner till fem. SERVQUAL har 
utvecklats från gap-analysens definition att tjänstekvalitet är en funktion av gapet mellan 
utförd och förväntad kvalitet. Metoden avser att mäta och övervaka tjänstekvalitet. 
 
De fem kvalitetsfaktorerna är enligt Zeithaml et al: 
 

Påtaglighet rör sig om fysiska element i tjänsten. Här kan dessa element avse 
exempelvis personalens yttre (det vill säga klädsel, fysiskt utseende), lokalerna, 
andra kunder i lokaler, affischering och broschyrer.  

 
Pålitlighet är förmågan att kunna fungera på ett enhetligt sätt och vara  
tillförlitlig. Detta innebär att tjänsten borde utföras riktigt första gången som 
exempelvis korrekt fakturering och rätt utförlig tjänst. 

 
Reaktionssnabbhet avser personalens vilja och förmåga att betjäna kunderna. 
Detta inkluderar att tjänsterna levereras i tid, att hanteringen av kundens ärende 
sker så snart personalen har mottagit kundens önskemål och även att personalen 
är flexibel mot kunden. 
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Tillförsikt avser personalens kunskap om exempelvis deras företag och tjänster. 
Vänlighet och förmåga att inge tillit och förtroende är också något som ingår i 
tillförsikt.   

 
Empati gäller omsorgen och den individuella uppmärksamheten som företaget 
ger sina kunder.  

 
Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990, s 27) gjorde med hjälp av SERVQUAL en 
undersökning där de frågade 2000 kunder från vardera fem kända företag: två var banker, två 
var försäkringsbolag och ett var ett telefonbolag. 1,936 personer från dessa fem företag 
svarade. I figur 2.4.1 presenteras resultaten från SERVQUAL-undersökningen utifrån de fem 
dimensionerna.  
 
                

                  

De fem dimensionerna, enligt Servqual

3 
Reaktions-
snabbhet

22%

4 Tillförsikt
19%

1 Påtaglighet
11%

5 Empati
16%

   2 Pålitlighet
32%

 
Figur 2.2 Resultatet av Zeithaml, Parasuraman och Berrys SERVQUAL-undersökning 1990  

 
Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990, s 28) är medvetna om att dessa siffror troligen 
kommer att förändras i framtiden, men de är ändå säkra på att den dimension som är viktigast 
för kunderna är pålitlighet, oavsett vilken tjänst det är. De är också säkra på att påtaglighet är 
den dimension som är minst viktig för kunderna, även om annorlunda eller nya siffror 
uppkommer i framtiden.  
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3. Metod 
 
3.1 Litteratursökning 
 
Vi har sökt litteratur inom vårt problemområde genom framför allt Emerald, Google, Libris 
och Lucia. De sökord vi har använt oss av är exempelvis de engelska orden gap-analasys, 
quality, dimensions, quality dimensions/factors, dysfunctional, service och service quality. 
Sedan slog vi på de motsvarande svenska orden: gap-analys, SERVQUAL, kvalitet, 
kvalitetsdimensioner, kvalitetsfaktorer, tjänstekvalitet, Samhall, funktionshindrade, ”skyddat 
arbete”, Christian Grönroos, Gummesson, Zeithaml, Parasuraman, Berry. 
 
3.2 Forskningsstrategi  
 
Det finns enligt Denscombe (1998, s 3) fem olika forskningsstrategier: surveyundersökningar, 
fallstudier, experiment, aktionsforskning och etnografi. 
 
Denscombe (1998, s 41) menar att det har blivit allt mer vanligt att använda sig av fallstudier i 
samhällsforskning och i synnerhet i småskaliga undersökningar. För honom kännetecknas en 
fallstudie av dess inriktning på en undersökningsenhet. Det kan hända att forskare använder 
sig av två eller fler undersökningsenheter, men själva principen med sökarljuset är att man 
inriktar sig mot enskilda enheter istället för på ett mer brett spektrum.  Huvudskillnaden 
mellan en surveyundersökning och en fallstudie är, enligt Denscombe (1998, s 41-42), att en 
survey vanligtvis inte kan studera saker i detalj, vilket däremot en fallstudie kan och han 
menar att när en forskare väljer fallstudie och därmed inriktar sig på ett begränsat antal 
undersökningsenheter finns det mycket större möjligheter att få mer djupgående information 
vilket man inte skulle få vid en mer ytlig undersökning. Denscombe (1998, s 43) menar att en 
stark sida hos fallstudien är att den tillåter forskaren att använda sig av flera olika källor, olika 
typer av data och en rad olika typer av forskningsmetoder. Han skriver att observationer av 
händelser kan kombineras med insamling av dokument från officiella möten och informella 
intervjuer med involverade.  
 
 
3.3 Val av fall 
 
Vi valde att undersöka Samhall AB som är ett statligt aktiebolag som riktar sig mot 
funktionshindrade. Företaget har ungefär 27 000 anställda år 2004, varav 93 % är 
funktionshindrade medan resten jobbar med administration och arbetsledning. Samhall arbetar 
både inom tjänstesektorn och inom industrisektorn. Idag är dock tjänstesektorn störst och den 
mest växande marknaden. Samhall erbjuder sju olika tjänster: bemanning, städning, 
fastighetsservice, informationsteknik, hjälpmedelsservice, hemservice och restaurang-
verksamhet. Företagets huvuduppgift är att skapa meningsfulla jobb och utveckla arbete åt 
personer med funktionshindrade där behoven finns. Samhall bedriver verksamhet på 300 orter 
över hela landet och har 800 arbetsställen och är verksamma i en rad olika branscher. Deras 
största kunder är exempelvis IKEA, Sony Ericsson, Kodak, Volvo, Husqvarna, Astra Tech, H 
& M, Telia, skattemyndigheter, försäkringskassor och kommuner. Av alla Samhalls anställda 
går varje år cirka fem procent, 1 250 personer, ut på den övriga arbetsmarknaden. Vi ville 
undersöka hur Samhalls kunder uppfattar de tjänster som de köper in av Samhall, om den 
upplevda tjänsten uppnår och matchar den förväntade tjänsten eller om det finns skillnader 
mellan dessa.  
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3.4 Datainsamlingsmetod  
 
Vårt val av forskningsstrategi är en fallstudie i form av enkätundersökning och påverkas av 
det faktum att vi hade begränsat med tid för att hinna få tillbaka så många enkäter som möjligt 
och resurser då vi inte hade någon möjlighet att åka ner till Gotland och göra besöksintervjuer 
istället.  
 
Vi har gått via Samhall på Gotland för att försöka höja svarsfrekvensen. I 
enkätundersökningen har relativt enkla och slutna frågor att ställts. Det blev i form av 
postenkäter där vi med hjälp av Samhall på Gotland listade de företag som de har samverkan 
med. Anledning till valet av postenkäter var att vi ekonomiskt inte hade möjlighet att göra 
vare sig besöksenkäter eller besöksintervjuer. Postenkäter är enligt Dahmström (1991, s 61-
64) ett vanligt sätt att samla information och data om man satsar på mer kvantitativa data. 
Detta kan även göras med hjälp av elektronisk post (e-post) där man bifogar enkäten i form av 
”attachment”. Detta känner vi är mer opersonligt än postenkäter där vi även skrev en 
introduktion och tackbrev med våra och Samhalls telefonnummer, mailadresser och 
underskrifter. Respondenterna var anonyma i vår undersökning. Dahmström menar också att 
det är nödvändigt att testa sitt frågeformulär på en mindre förundersökning för att se om 
frågorna vi kommer att ställa blir besvarade och förstådda på rätt sätt innan man gör det 
huvudsakliga utskicket av enkäter. Men eftersom SERVQUAL-frågorna redan är 
kontrollerade och testade så anser vi att ytterligare test inte var nödvändigt. Dessutom har 
SERVQUAL-frågorna seminariebehandlats efter att vi har översatt dem till svenska. För att 
öka svarsfrekvensen skickade vi med portofria kuvert till företagen. Vi anser även att enkäter 
var lämpliga då våra frågor var relativt enkla och okomplicerade och vi använde oss av fasta 
svarsalternativ genom SERVQUAL. Förutom SERVQUAL-formuläret ställde vi ytterligare 
frågor i samarbete med Samhall som var viktiga både för dem, men också för oss inför 
analysen av resultaten. Dessa tilläggsfrågor presenteras i bilaga 2 tillsammans med 
SERVQUAL-frågorna.  
 
3.4.1 SERVQUAL 
 
Zeithaml et al. (1990) har senare utvecklat gap-analysmodellen till en utökad 
tjänstekvalitetsmodell kallad SERVQUAL. Modellen inkluderar en uppsättning standard-
frågor som skall kunna användas i en given situation, vilken som helst. Enligt Grönroos 
(1990) bör man komma ihåg att alla situationer i viss utsträckning är unika och frågorna i 
SERVQUAL kanske måste omprövas i vissa fall. I sin undersökning kom Zeithaml et al. först 
fram till tio kvalitetsdimensioner som i en senare undersökning kortades ner till fem. 
FÅR INTE BORT  
SERVQUAL har utvecklats från gap-analysens definition att tjänstekvalitet är en funktion av 
gapet mellan utförd och förväntad kvalitet. Metoden avser att mäta och övervaka 
tjänstekvalitet. SERVQUAL är en generell undersökningsmetod som kan anpassas för att 
användas i en rad olika sammanhang. Mätningarna görs i två delar om 22 frågor i varje. Den 
första delen mäter den förväntade kvaliteten hos kunden och vad kunden anser att en ideal 
tjänst bör vara. Den andra delen som är en matchande del till de första 22 frågorna mäter 
kunders uppfattning och bedömning av företagets tjänster. I en sjupoängsskala kan man 
rangordna från sju där man starkt samtycker med påståendet till ett där man starkt misstycker 
med påståendet. Exempelvis kan SERVQUAL formulera frågor så här: 
 

� Förväntad påstående, SERVQUALs första del: ”När förstaklassiga företag lovar att 
utföra en tjänst vid en viss tidpunkt, ska de hålla det” 
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� Upplevd påstående, SERVQUALs andra del: ”När Samhall lovar att utföra en tjänst 
vid en viss tidpunkt håller Samhall det.” 

 
Dessa 44 SERVQUAL-frågor ställdes till Samhalls kunder, presenteras i bilaga 2. 
 
 
3.4.2 Kritik mot SERVQUAL 
 
Kritiken mot SERVQUAL sammanfattas till viss del av Robinson (1999). Debatten runt 
tjänstekvalitet har mest handlat om hur man bäst mäter kvalitet på en tjänst och hur effektivt 
SERVQUAL är som instrument i detta sammanhang. Cronin och Taylor (1992) kom i sin 
undersökning, som gjordes bland fyra olika typer av tjänsteföretag, fram till att det var 
onödigt att mäta kundens förväntningar vid en undersökning av kvalitet. Man hänvisar till sin 
egen modell SERVPERF som bara mäter tjänstekvalitet utifrån den erhållna tjänsten. 
Eftersom man kan dela upp SERVQUAL i dessa två delar gjorde Parasuraman et. al (1994) 
detta och jämförde resultaten från en undersökning gjord 1991 med hur resultatet skulle ha 
sett ut om man isolerat ser på variablerna. Man kom fram till att bara undersöka en variabel 
kunde leda till helt andra handlingar än om man valt att undersöka den andra. Parasuraman et 
al (1994) hänvisar till sin undersökning gjord 1990 där de kom fram till att undersökningar 
som inkluderar kundens förväntningar ger mer information och har ett bättre diagnostiskt 
värde för företaget. Teas (1993) kom fram till att ”Evaluated performance model (EP)” som 
mäter tjänstekvalitet genom gapet mellan iakttagen prestation och den ideala prestationen, 
istället för kundens förväntningar, överträffar SERVQUAL. Trots att EP verkar vara bättre 
menar Parasuraman et. al (1994) att den har flera nackdelar. Den största menar de är att EP 
modellen förutsätter att alla tjänster är klassiska ”ideala punkten” fall. De hävdar att en mixad 
modell där en del tjänster behandlas i en vektormodell vore att föredra. En sådan modell är 
ännu inte utarbetad. Enligt Bergman och Klefsjö (1995, s 439) kräver många företag att deras 
leverantörer ska ha ett dokumenterat kvalitetssystem. Ett sådant är ISO 9000 som ska fungera 
som en bas för att kunna styra och förbättra kvaliteten på organisationens produkter och 
processer. Samhall använder sig av ett sådant kvalitetssystem.  
 
3.5 Framställning av undersökningen 
 
Vi sammanställde alla enkäter och förde in i tabeller i Excel. Med hjälp av det programmet 
skapade vi grafer för att lättare kunna få en överblick var respondenterna hade lagt sina svar. 
Vi har sedan fört över dessa till olika typer av diagram för varje dimension inom både 
förväntad och upplevd tjänstekvalitet, samt lagt in frågorna under tillhörande dimension.  
Dessa diagram presenteras i empirin samt används till grund för slutdiskussionen.  
 
3.6 Metodproblem  
 
Den största nackdelen med postenkäter är att bortfallet i dessa kan vara relativt högt. Enligt 
Dahmström (1991) kan därför ett ”för stort” urval vara nödvändigt. Vi kommer inte att 
använda oss av detta då vi skickar ut till alla Samhalls kunder inom tjänstesektorn på Gotland. 
Om det handlar om frågor som är känsliga och/eller privata kan det också vara en fördel för 
respondenten att känna anonymitet då man inte behöver ”bekänna” inför en intervjuare i 
exempelvis direktkommunikation. En annan fördel med postenkäter är att det inte 
förekommer någon så kallad intervjuareffekt, det vill säga där intervjuaren kan påverka 
respondentens svar. En nackdel vid eventuella oklarheter hos respondenten är att det inte finns 
någon person tillgänglig att fråga.  Det blir då lätt att denne ”struntar” i att svara på frågorna 
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eller ”slarvar” med att fylla i. För att lätt få svar på eventuella funderingar runt omkring 
enkäten har våra telefonnummer och mailadresser funnits tillgängliga på följebrevet. 
 
Ett metodproblem som vi har stött på är den tidsbegränsning som vi har haft. Eftersom vi har 
använt oss av postenkäter hade respondenterna endast en vecka på sig att svara på våra frågor, 
vilket kan ha påverkat de som inte har haft tid under den här veckan. Ett annat metodproblem 
är att respondenterna kan ha uppfattat enkätundersökningen som för stor. Vi har använt oss av 
SERVQUAL-frågorna som består av 44 frågor, samt så kallade poängfrågor och dessutom 
våra egna frågor i samarbete med Samhall som var sex stycken. Detta kan ha lett till att 
respondenterna kanske inte fyllde i alla frågor eller slarvade med att fylla i. Vi tror detta 
mildrades av att undersökningen gjordes på Samhalls kunder och det var ett sätt för dem att 
tala om vad som är positivt med Samhall, samt vad som är negativt och föreslå 
rekommendationer. På grund av anonymiteten kunde vi inte påverka vår svarsfrekvens genom 
att ringa eller på annat sätt kontakta de respondenter som vi inte fick tillbaka enkäterna ifrån. . 
Vi anser dock att detta inte blev något problem i vår undersökning då vi fick en svarsfrekvens 
på 53 %, en hög siffra i jämförelse med andra SERVQUAL-undersökningar. Anledningen till 
det bortfall som vi fick anser vi bero på den korta tiden respondenterna fick på sig att svara.  
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av respondenternas svar på enkäten. Vi kommer att 
presentera de fem kvalitetsfaktorerna utifrån den förväntade och upplevda kvaliteten som är 
kopplat till forskningsfråga ett. Därefter redovisas vilka faktorer respondenterna anser 
viktiga, som är kopplat till forskningsfråga två. 
 
 
4.1 Den förväntade och upplevda tjänstekvaliteten 
I detta avsnitt presenteras resultatet för varje dimension inom SERVQUAL, utifrån den 
förväntade och den upplevda tjänstekvaliteten. Rangordningen är från ett, där man starkt 
misstycker med påståendet, till sju där man starkt samtycker med påståendet.  
 
 
4.1.1 Påtaglighet  
 
Påtaglighet handlar om de fysiska elementen i tjänsten. Här avses till exempel personalens 
klädsel, lokalerna, andra kunder i lokalerna. Enkätens första fyra frågor handlar om den 
förväntade kvaliteten på den fysiska omgivningen. 
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 Figur 4.1 Sammanställning av kundernas förväntningar på den fysiska omgivningen. 
 
Fråga: 
1. Förstklassiga tjänsteleverantörer har utrustning, som ser ut att vara av senaste modell 
2. Förstklassiga tjänsteleverantörers lokaler ska vara visuellt tilltalande 
3. Anställda ska ha vårdad klädsel 
4. Material som beskriver företagets tjänster, som broschyrer och andra utfästelser och publikationer, ska vara 
visuellt tilltalande/lockande 
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Upplevd Påtaglighet
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Figur 4.2 Sammanställning av den upplevda påtagligheten 
 
Fråga: 
1. Samhall har modern utrustning 
2. Samhalls lokaler är visuellt tilltalande 
3. Samhalls anställda har vårdad klädsel   
4. Material som beskriver Samhalls tjänster, som broschyrer och andra utfästelser/publikationer, är visuellt 
tilltalande/lockande 
   
 
4.1.2 Pålitlighet  
 
Dimensionen pålitlighet gäller förmågan att fungera på ett enhetligt sätt och vara tillförlitlig. 
Detta innebär till exempel att tjänsten utförs riktigt första gången. 
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Figur 4.3  Sammanställning av kundernas förväntningar på pålitlighet 

 
Fråga: 
5. När förstklassiga tjänsteleverantörer lovar att utföra ett arbete vid en viss tidpunkt, blir det som man sagt 
6. När en kund har problem, ska förstklassiga tjänsteleverantörer visa intresse för att hitta en lösning 
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7. Förstklassiga tjänsteleverantörer utför jobbet rätt vid första försöket 
8. Förstklassiga tjänsteleverantörers tjänster, finns tillhands, vid den tidpunkt de lovat  
9. Förstklassiga tjänsteleverantörer accepterar inte kvalitetsbrister i arbetet 
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Figur 4.4 Sammanställning av den upplevda pålitligheten 

Fråga: 
5. När Samhall lovar att utföra ett arbete vid en viss tidpunkt, blir det som man sagt 
6. När Ni har problem, visar Samhall intresse för att hitta en lösning 
7. Samhall utför jobbet rätt vid första försöket 
8. Samhalls tjänster, finns tillhands, vid den tidpunkt de lovat    
9. Samhall accepterar inte kvalitetsbrister i arbetet 
 
4.1.3 Reaktionssnabbhet  
 
Reaktionssnabbhet avser personalens vilja och förmåga att betjäna. Detta inkluderar till 
exempel att tjänsten levereras i tid, att hanteringen av kundens ärende genast sker när 
personalen har mottagit den. 

Förväntad reaktionssnabbhet
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Figur 4.5 Sammanställning av kundernas förväntningar på reaktionssnabbhet 
 
 



 
 
 

 18 

Fråga: 
10. Anställda hos förstklassiga tjänsteleverantörer berättar alltid precis vid vilken tidpunkt, tjänsterna kommer att 
utföras 
11. Anställda hos förstklassiga tjänsteleverantörer ska tillhandahålla rätt tjänst vid rätt tidpunkt 
12. Anställda hos förstklassiga tjänsteleverantörer ska alltid vara villiga att hjälpa kunden 
13. Anställda hos förstklassiga tjänsteleverantörer är aldrig för upptagna för att kunna svara på kundens 
önskemål 
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Figur 4.6 Sammanställning av den upplevda reaktionssnabbheten 
Fråga: 
10. Anställda vid Samhall berättar alltid precis vid vilken tidpunkt, tjänsterna kommer att utföras 
11. Anställda vid Samhall tillhandahåller rätt tjänst, vid rätt tidpunkt 
12. Anställda vid Samhall är alltid villiga att hjälpa Er 
13. Anställda inom Samhall är inte så upptagna att de inte kan svara på Era önskemål 
 
4.1.4 Tillförsikt  
 
Tillförsikt avser personalens kunskap, vänlighet och förmåga att inge tillit och förtroende 

Förväntad tillförsikt
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Figur 4.7 Sammanställning av kundernas förväntningar på tillförsikt 
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Fråga: 
14. Anställdas uppträdande ska ingjuta förtroende hos kunden 
15. Kunder till förstklassiga tjänsteleverantörer känner sig trygga i sina affärer 
16. Anställda hos förstklassiga tjänsteleverantörer ska alltid vara artiga och vänliga vid kontakt med sina kunder 
17. Anställda i förstklassiga tjänsteleverantörer ska ha stor kunskap inom sitt område, för att kunna svara på 
kundens frågor 
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Figur 4.8 Sammanställning av upplevd tillförsikt 
Fråga: 
14. Anställda vid Samhall inger förtroende hos Er 
15. Ni känner er trygg i era affärer med Samhall 
16. Anställda vid Samhall är alltid artiga och vänliga i sin kontakt med Er 
17. Anställda vid Samhall har stor kunskap inom sitt område, och kan svara på Era frågor 
 
4.1.5 Empati  
 
Empati gäller omsorgen och den individuella uppmärksamheten som företaget ger sina 
kunder. 

Förväntad Empati
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Figur 4.9 Sammanställning av kundernas förväntningar på empati 
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Fråga: 
18. Förstklassiga tjänsteleverantörer ska ge kunderna individuell behandling, baserad på deras egna behov 
19. Förstklassiga tjänsteleverantörers öppettider är anpassade till kundernas behov 
20. Förstklassiga tjänsteleverantörer ska ha anställda som ger kunderna individuell/personlig uppmärksamhet 
21. Förstklassiga tjänsteleverantörer ska alltid ha kundens bästa för ögonen 
22. Anställda hos förstklassiga tjänsteleverantörer ska förstå sina kunders specifika behov 
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Figur 4.10 Sammanställning av upplevd empati 

 
Fråga: 
18. Samhall ger Er individuell behandling, baserad på Era behov 
19. Samhalls öppettider är anpassade till Era behov   
20. Samhalls anställda ger Er individuell/personlig uppmärksamhet 
21. Samhall har alltid Ert bästa för ögonen 
22. Anställda vid Samhall förstår Era specifika behov 
 
 
I analyskapitlet kommer vi att dra slutsatser efter dessa resultat som SERVQUAL-
undersökningen med Samhalls kunder har gett oss. 
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4.2 Kvalitetsfaktorernas viktighetsgrad  
 

Servqual, de fem dimensionerna, vår 
undersökning, 53% av Samhalls kunder svarade.

1 Påtaglighet
6%

3 Reaktionssnabbhet
17%

4 Tillförsikt
15%

5 Empati
11%

 2 Pålitlighet
51%

                   Figur 4.11 Dimensionerna utifrån vår undersökning 
 
Företagen har rangordnat vilken dimension som är viktigast, näst viktigast, samt minst viktig 
för dem. 
 

Företag Viktigast Näst viktigast 
Minst 
viktig 

A 2 3 1 

B 2 3 1 

C 2 2 1 

D 2 3 1 

E 2 3 1 

F 2 3 1 

G 2 4 1 

H 2 3 1 

I 2 3 1 

J 2 3 1 

K 2 5 1 

L 4 3 1 

M 2 3 1 

N 2 3 1 

O 2 4 1 

P 2 3 1 

Antal: 15 tvåor 12 treor 16 ettor 
  1 fyra 2 fyror   
   1 femma   
    1 tvåa   

Figur 4.12 Samhalls kunders rangordning. 
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5. Diskussion av fallet 
 
I detta kapitel jämför vi våra empiriska data med teorierna. Först kommer vi att se på den 
förväntade och den upplevda kvaliteten. Sen kommer vi att se på en dimension i taget där vi 
jämför och ser skillnader mellan den förväntade kvaliteten och den erhållna kvaliteten på 
levererade tjänster som Samhall erbjuder. Vi kommer slutligen att återknyta till syftet och 
besvara forskningsfrågorna samt redovisa uppsatsens praktiska och teoretiska bidrag.  
Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
 
 
5.1 Förväntad och upplevd kvalitet hos kunderna 
 
5.1.1 Förväntad kvalitet hos kunderna 
 
Den första dimensionen vi undersökte var pålitlighet. Den här dimensionen visade sig vara 
den mest viktiga och förväntningarna ansågs vara höga av samtliga respondenter/kunder. I 
Upplevd pålitlighet håller majoriteten med om att Samhall motsvara deras förväntningar, men 
det förekommer ett fåtal företag som har svarat att de inte håller med. Här har i stort sett 
samtliga respondenter/kunder höga förväntningar. Dimensionen som sedan undersöktes var 
tillförsikt där kunderna återigen var mer eller mindre överens om att förväntningarna var 
höga. Upplevd tillförsikt är en dimension som för respondenterna var relativt viktig och 
studien visar här att olika resultat har förekommit beroende vilken kund det är. Empati är en 
dimension som anses vara näst minst viktig, men rangordnades ändå högt. Sista dimensionen 
som undersöktes var påtaglighet där respondenterna har svarat relativt spritt. I upplevd 
påtaglighet förekom det olika svar från respondenterna. Men eftersom den här dimensionen 
var den som ansågs minst viktig, bör Samhall koncentrera sig på de dimensionerna som har 
mer betydelse för deras kunder. Faktorerna som beskrivs i teorin spelar här en roll och 
påverkar kundens upplevda kvalitet. De spridda resultaten kan bero på att alla kunder är olika 
och har olika behov. Det gäller då för ett företag som Samhall att knyta personliga kontakter 
och se till var och en av kundernas behov för att få maximalt tillfredställda och nöjda kunder.   
 
5.1.2 Skillnaden mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet 
 
Zeithaml, Parasuraman och Berrys modell illustrerar hur ett negativt gap mellan upplevd 
tjänst och förväntad tjänst kan ha uppkommit som en följd av ett antal olika gap i samband 
med framtagande av tjänsten. Detta gap är mellan kundens förväntningar och den erhållna 
tjänsten. Detta är gap 5 i gap-modellen. Bergman och Klefsjö skriver att hög tjänstekvalitet är 
att tillfredställa, helst överträffa, kundens förväntningar. Kundens bedömning av en tjänst om 
kvaliteten är låg eller hög beror på hur kunden upplever tjänsten i förhållande till vad denne 
förväntar sig. Bergman och Klefsjö (1995) skriver att tjänsteföretag bör sträva efter att minska 
gapet mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet.  
 
I figur 5.2.1 nedan kan man utläsa att det största gapet ligger i fråga 3 – anställda ska ha 
vårdad klädsel som hör till faktorn påtaglighet. Eftersom det var den minst viktiga faktorn 
mildras konsekvenserna av gapet. Det näst största gapet ligger på fråga 14 - anställda vid 
Samhall inger förtroende hos Er. Den frågan går under faktorn tillförsikt och anses av 
respondenterna vara viktig men inte viktigast. Samhall bör ändå sträva efter att försöka 
minska eller reducera det här gapet som har uppstått mellan sig och kunderna. I fråga 1 och 4 
kan man utläsa från figur 5.2.1 att det är de frågorna som mest motsvarar kundernas 
förväntningar på Samhall. Även fråga 13 och 16 motsvarar kundernas förväntningar. Detta 
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gör att Samhall kan fortsätta sträva mot kundernas förväntningar som visas i SERVQUALs 
frågor (del A) 
 

GAP ANALYS
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            Figur 5.1  Skillnaden mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet 
 
 
5.2 Tjänstekvalitetens påverkan av kvalitetsfaktorerna 
 
 
5.2.1. De fem olika faktorerna som påverkar tjänstekvaliteten 
 
5.2.1.1 Påtaglighet 
 
Enligt vår studie har det visat sig att påtaglighet utgör 6 % av vilka dimensioner som 
respondenterna anser vara viktigast. Från fråga 2 kan man utläsa att 81 % av respondenterna 
håller med om att Samhall har visuellt tilltalande lokaler vilket till stor del motsvara den 
förväntade kvaliteten. Även fråga 4 anser respondenterna att Samhalls hjälpmedel så som 
broschyrer och affischer är visuellt tilltalande då det utgör drygt 87 % av respondenterna som 
håller med fullständigt och motsvara mer eller mindre kundernas förväntningar. Enligt fråga 3 
i förväntad kvalitet anser kunderna att vårdad klädsel bör eftersträvas vilket Samhall inte alla 
gånger uppfyller enligt det resultat vi har fått. Eftersom det är ett tjänsteföretag anser inte 
deras kunder att det fysiska är lika viktigt som själva kvaliteten på tjänsten som levereras. 
Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990, s 28) teori håller även med att påtaglighet är något 
som inte är speciellt viktigt för kunden. 
 
5.2.1.2 Pålitlighet 
 
Resultatet i undersökningen visar att dimensionen pålitlighet utgjorde 51 % av 
respondenterna vilket de ansåg vara den mest viktiga. Enligt fråga 5 visar resultatet att drygt 
81 % håller med fullständigt om att Samhall alltid håller det de lovar att utföra vid bestämd 
tidpunkt vilket nästan helt motsvarar kundernas förväntningar. Utifrån resultaten visar det sig 
att pålitlighet är något som det flesta av respondenterna anser vara positivt hos Samhall. I 
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teorin ovan har Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990, s 28) gjort en undersökning om de 
fem dimensionerna. De menar att pålitlighet visade sig vara den viktigaste dimensionen i 
deras undersökning vilket stämde överens med vår studie.  
 
5.2.1.3 Reaktionssnabbhet 
 
Vår studie visar att reaktionssnabbhet var den näst viktigaste dimensionen enligt 
respondenterna och utgjorde 17 % av de fem dimensionerna. Här i fråga 10-13 håller 
majoriteten av respondenterna med fullständigt i förväntad kvalitet.  I fråga 11 håller nästan 
alla respondenterna enligt studien med om att Samhall för det mesta utlovar rätt tjänst vid rätt 
tidpunkt. I fråga 12 exempelvis visar resultatet att drygt 56 % av respondenterna om att 
Samhall alltid är villiga att hjälpa till. Här stämmer också Zeithaml, Parasuraman och Berry 
(1990, s 28) teori om att reaktionssnabbhet är något som kunderna anser vara näst viktigast. 
  
5.2.1.4 Tillförsikt 
 
Från vår enkätundersökning av Samhalls kunder visar resultatet att 15 % av respondenterna 
anser att dimensionen tillförsikt inte är viktigast men inte heller oviktig för Samhalls kunder. 
Enligt undersökningen visar det sig exempelvis i fråga 15 att drygt 55 % av respondenterna 
har svarat att de håller med fullständigt om att de känner sig trygga i affärer med Samhall 
vilket är en viss skillnad i jämförelse med den förväntade kvaliteten. I fråga 16 utgör av 
respondenterna drygt 62 % som håller med fullständigt att Samhall alltid är vänliga och 
trevliga mot sina kunder och motsvarar mer än hälften av respondenternas förväntningar. 
Även här stämmer Zeithaml, Parasuraman och Berrys (1990, s 28) teori överens med 
Samhalls resultat.  
 
5.2.1.5 Empati 
 
Empati är det som våra respondenter ansåg vara näst minst viktig då det endast utgjorde 11 % 
i våran undersökning. Som man kan läsa av vid tabellerna ovan på fråga 18-22 kan man se att 
det förekommer olika svar från respondenterna vilket gör att vår undersökning blir mycket 
mer intressant. Exempelvis i fråga 21 är de flesta kunderna överens om att ett förstaklassigt 
tjänsteföretag alltid ska ha kundens bästa för ögonen, vilket Samhalls kunder inte helt är 
överens om inom upplevd kvalitet enligt resultatet. Även under empati stämmer Samhalls 
resultat överens med Zeithaml, Parasuraman och Berrys (1990, s 28) teori.  
 
 
5.2.2 Vilka faktorer anser respondenterna vara viktigast? 
 
Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990, s 28) är säkra på att den dimension som oroar 
kunderna mest är pålitlighet, oavsett vilken tjänst det är. De är också säkra på att påtaglighet 
är den dimension som oroar kunderna minst, även om annorlunda eller nya siffror 
uppkommer i framtiden. Utifrån Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990, s 28) och våran 
studie av Samhall tycks det bevisa att dimensionen pålitlighet är viktigast av de fem 
dimensionerna samt att påtaglighet är den minst viktiga bör i stort sätt stämma för företag som 
anlitar tjänsteleverantörer som sysselsätter personer inom begreppet skyddat arbete. Som vi 
har visat ovan stämmer även dimensionerna där emellan också överens med varandra i 
Zeithaml, Parasuraman och Berrys (1990, s 28) teori och i den utförda studien på Samhall. 
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De fem dimensionernas gap, Samhall
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Figur 5.2 – de fem dimensionernas gap för Samhall mellan förväntad och upplevd kvalitet 

 
 

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

 
5.3 Svar på forskningsfrågorna 
 

1. Vilken är den förväntade och upplevda kvaliteten hos kunderna när tjänsteleverantören 
är ett företag som sysselsätter personer inom begreppet ”skyddat arbete” 

 
2. Vilka faktorer anses vara viktigast enligt kunderna när tjänsteleverantörerna är ett 

företag som sysselsätter personer inom begreppet ”skyddat arbete”.  
 
Vi har i vår studie undersökt tjänstekvaliteten utifrån kundens perspektiv. 
 
 
5.3.1  Forskningsfråga ett 
 
I den förväntade kvaliteten hos Samhalls kunder rangordnade majoriteten de flesta frågorna 
högt. Eftersom faktorerna som beskrivs i teorin påverkar den förväntade kvaliteten hos 
kunderna är det inte konstigt att den förväntade tjänstekvaliteten ligger på en hög nivå. 
”Word-of-mouth” sprids via rykten, den så kallade mun-mot-mun metoden och kan påverka 
kundens förväntningar rejält genom att andra har upplevt en god tjänstekvalitet. Vi ställde en 
fråga till Samhalls kunder om de skulle rekommendera Samhalls tjänster till andra företag och 
resultatet blev att de flesta skulle göra det och förekom att vissa även hade gjort det. En annan 
faktor som kan påverka mycket är den tidigare erfarenheten av en tjänst. Har man tidigare 
upplevt tjänsten som bra, är oftast förväntningarna densamma när man ska erhålla tjänsten 
igen. Om kvaliteten på tjänsten har sjunkit från första gången, blir förväntningarna lägre hos 
kunden, ibland så låga att kunden inte vill komma tillbaka. Den upplevda kvaliteten hos 
Samhalls kunder rangordnades olika, både lågt och högt, beroende vilket företag det var. 
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Eftersom respondenterna var anonyma kunde vi inte se vilka tjänster det var som gällde för 
det olika företagen, så resultaten beror också på vilken typ av tjänst kunden erhåller från 
Samhall. Respondenterna hade alltså väldigt olika svar där vissa var nöjda med Samhall 
medan andra var mindre nöjda och till och med mer åt det missnöjda hållet. Vi kommer 
senare i det här kapitlet att rekommendera förslag som Samhall kan ha nytta av för att 
reducera det missnöje som finns bland kunderna inför en kommande expansion av den 
gotländska arbetsmarknaden för just funktionshindrade.   
 
 
5.3.2 Forskningsfråga två - Faktorer kunderna tycker är viktiga  
 
Som vi tidigare har nämnt var pålitlighet helt klart den viktigaste dimensionen för kunderna, 
reaktionssnabbhet den näst viktigaste och påtaglighet den minst viktiga. Eftersom det gäller 
tjänster och inte fysiska varor faller det sig naturligt att resultaten blev densamma i vår 
undersökning med Samhalls kunder som i Zeithaml, Parasuraman och Berrys (1990) 
undersökning.    
 
 
5.4 Återkoppling till syftet 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka eventuella skillnader mellan förväntad och 
upplevd tjänstekvalitet, hos företag som anlitar tjänsteleverantörer, som sysselsätter personer 
inom begreppet ”skyddat arbete”. Vi kommer också att studera i vilken utsträckning faktorer 
påverkar och är viktiga för kunderna.    
 
Vi har undersökt, bland Samhalls kunder på Gotland, skillnader mellan förväntad och upplevd 
tjänstekvalitet hos företag som erhåller tjänster från Samhall. Enligt empirin kan man se att 
skillnaden mellan förväntad kvalitet och upplevd kvalitet har bedömts olika av kunderna. En 
del av Samhalls kunder anser att Samhall motsvarar deras förväntningar helt, medan vissa 
kunder anser att Samhall inte alls motsvarar deras förväntningar. Resultaten är väldigt olika 
från kund till kund och beror delvis på vilken tjänst som utförs. Det har förekommit mindre 
klagomål från en del och om vad Samhall kan göra bättre, men de flesta skulle rekommendera 
Samhall till andra företag.  
 
Vi har kommit fram till att respondenterna i vår undersökning ansåg att faktorn pålitlighet var 
den viktigaste av alla fem faktorerna. Eftersom det är en tjänst och inte en fysisk produkt blev 
utfallet så. Den faktor som ansågs näst viktigast var reaktionssnabbhet och minst viktig var 
påtaglighet som skulle kunna anses som viktigare om det exempelvis gällde en fysisk produkt  
  
 
5.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 
5.5.1 Teoretiskt bidrag 
 
SERVQUAL är enligt teorin en användbar mätmetod för tjänstkvalitet. Det vi kan konstatera 
med vår studie, är att SERVQUAL är ett användbart verktyg för att mäta tjänstekvalitet 
utifrån kundens perspektiv när man har tjänsteleverantörer liknande Samhall. Vi 
rekommenderar Samhall att i framtiden använda detta verktyg för att ytterligare möta och 
kanske till och med överträffa kundernas förväntningar någon gång i framtiden.  
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5.5.2 Praktiskt bidrag 
 
Vi kan genom vår undersökning konstatera att Samhall på Gotland i de flesta fall uppfyller 
sina kunders förväntningar. I de fall missnöjdhet förkommer borde Samhall förändra sig och 
försöka förbättra sig på de områden där de fått klagomål Eftersom pålitlighet var den 
dimension kunderna, utan tvekan, tyckte var viktigast är det också där man har mest möjlighet 
att påverka kundens uppfattning av den totala tjänstekvaliteten. Konkret förslag till Samhall 
som vi kan ge utifrån vår undersökning är att företaget ska fortsätta sin strävan mot förbättrad 
kvalitet och försöka reducera de gap som kan förekomma och försöka se till att uppnå och 
motsvara kundernas förväntade kvalitet mot den upplevda kvaliteten.  
 
 
5.6 Sammanfattning av de frågor som ställdes i samarbete med Samhall 
 
På frågan varför kunderna hade valt Samhall som tjänsteleverantör svarade de flesta att det 
var på grund av priset och kvaliteten. Det förekom också att det var på grund av de människor 
som jobbar där. På den andra frågan om det fanns skillnader mellan tidigare leverantörer och 
Samhall, fick vi svaren att de flesta alltid hade haft Samhall som tjänsteleverantör. Det 
förekom dock också missnöje med tidigare tjänsteleverantörer och man hade då bytt till 
Samhall. Rekommendationer från kunderna var mer noggrannhet när tjänster utförs vilket hör 
till faktorn pålitlighet som också kunderna ansågs vara viktigast. Även önskades rutiner för 
kvalitetskontroller med en viss periodicitet för att säkerhetsställa att företaget bibehåller nivån 
på arbetet. De flesta hade rekommenderat Samhall till andra företag och skulle även fortsätta 
med det. På kryssfrågorna om kunderna nyligen har haft problem med tjänsteföretaget så 
svarade de flesta ja, men Samhall hade även löst problemen till kundernas belåtenhet.   
 
 
5.7 Förslag till vidare forskning 
 

• Utföra en liknande studie med intervjuer för att på så sätt få en annan infallsvinkel 
• Undersöka vilka faktorer som påverkar företag vid inköp av tjänster 
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Bilaga 1 
 
 

                                                            
 
 
Hej! 
 
Vi heter Mia Engberg och Ida Johansson och vi studerar på Luleå Tekniska Universitet tredje 
året inom Ekonomi, Marknadsföring. Vi skriver nu på vårkanten en C-uppsats som i stort sett 
handlar om Er tjänsteleverantör Samhall. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka deras 
kvalitet på de tjänster som De levererar till Er och därför kommer vi att göra en 
enkätundersökning med alla Samhalls kunder på Gotland. För att få en representativ data 
hoppas vi att Ni svarar på den här undersökningen då det är en förutsättning för vår uppsats.  
 
Vi skulle nu jättegärna se att Ni hjälper oss med att fylla i den här enkäten för att hjälpa 
Samhall att kunna förbättra och utveckla deras tjänster för att ge Er en så bra service som 
möjligt. Ni kommer att vara anonyma och det enda Ni behöver göra är att fylla i enkäten och 
skicka det till oss genom ett frankerat kuvert som tillkommer, gärna så fort som möjligt då vi 
tyvärr inte har så mycket tid på oss. På grund av denna tidsbrist måste vi se till att få in 
enkäten till den 20 maj.   
 
Skulle det uppstå några oklarheter med enkätfrågorna är Ni välkomna att ringa till oss, 
telefonnummer och e-mail bifogas längst ner på det här brevet. 
 
 
Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Mia och Ida, Luleå Tekniska Universitet 
 
 
 
 
 
Mia Engberg    Ida Johansson  
Tel: 0920-94305   Tel: 0921-69629 
Mobil: 073-7021116   Mobil: 070-3978747 
E-mail: miaeng-1@student.luth.se  E-mail: johida-1@student.luth.se 
 
 

 
                                           Cecilia Karlsson, Samhall 

Tel: 0498-27 80 69 
 
 
 



 
 
 

 

 
Bilaga 2 – SERVQUAL  
 
 
 
FÖRSTKLASSIGA TJÄNSTELEVERANTÖRER ENLIGT ER 
 
Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med er uppfattning om hur förstklassiga 
tjänsteleverantörer bör vara eller uppträda. Väg in hur viktiga de olika punkterna är för er. 
Svara på en skala där 1 inte alls stämmer med din uppfattning och 7 betyder instämmer in helt 
och hållet.  
 
    Håller  Håller med 
    inte alls med  fullständigt  
 
1. Förstklassiga tjänsteleverantörer  1        2        3        4       5       6       7 
    har utrustning, som ser ut att vara 
    av senaste modell 
 
2. Förstklassiga tjänsteleverantörers lokaler 1        2        3        4       5       6       7 
    ska vara visuellt tilltalande 
 
3. Anställda ska ha vårdad klädsel  1        2        3        4       5       6       7 
 
4. Material som beskriver    1        2        3        4       5       6       7 
    företagets tjänster, som broschyrer  
    och andra utfästelser/publikationer,  
    ska vara visuellt tilltalande/lockande 
 
5. När förstklassiga tjänsteleverantörer  1        2        3        4       5       6       7 
    lovar att utföra ett arbete  
    vid en viss tidpunkt,  
    blir det som man sagt 
 
6. När en kund har problem,  1        2        3        4       5       6       7 
    ska förstklassiga tjänsteleverantörer visa 
    intresse för att hitta en lösning 
 
7. Förstklassiga tjänsteleverantörer utför jobbet 1        2        3        4       5       6       7 
    rätt vid första försöket 
 
8. Förstklassiga tjänsteleverantörers tjänster, finns  1        2        3        4       5       6       7 
    tillhands, vid den tidpunkt de lovat    
 
9. Förstklassiga tjänsteleverantörer accepterar 1        2        3        4       5       6       7 
    inte kvalitetsbrister i arbetet 



 
 
 

 

10. Anställda hos förstklassiga tjänsteleverantörer 1        2        3        4       5       6       7 
      berättar alltid precis vid vilken tidpunkt,  
      tjänsterna kommer att utföras 
 
11. Anställda hos förstklassiga tjänsteleverantörer  1        2        3        4       5       6       7 
      ska tillhandahålla rätt tjänst vid rätt tidpunkt 
 
12. Anställda hos förstklassiga tjänsteleverantörer 1        2        3        4       5       6       7 
      ska alltid vara villiga att hjälpa kunden 
 
13. Anställda hos förstklassiga tjänsteleverantörer  1        2        3        4       5       6       7 
      är aldrig för upptagna för att kunna 
      svara på kundens önskemål 
 
14. Anställdas uppträdande ska ingjuta   1        2        3        4       5       6       7 
      förtroende hos kunden 
 
15. Kunder till förstklassiga tjänsteleverantörer  1        2        3        4       5       6       7 
      känner sig trygga i sina affärer 
 
16. Anställda hos förstklassiga tjänsteleverantörer 1        2        3        4       5       6       7 
      ska alltid vara artiga och vänliga vid   
      kontakt med sina kunder 
 
17. Anställda i förstklassiga tjänsteleverantörer 1        2        3        4       5       6       7 
      ska ha stor kunskap inom sitt område,  
      för att kunna svara på kundens frågor 
 
18. Förstklassiga tjänsteleverantörer ska  1        2        3        4       5       6       7 
      ge kunderna individuell behandling,  
      baserad på deras egna behov 
 
19. Förstklassiga tjänsteleverantörers  1        2        3        4       5       6       7 
      öppettider är anpassade till  
      kundernas behov   
 
20. Förstklassiga tjänsteleverantörer ska ha 1        2        3        4       5       6       7 
      anställda som ger kunderna 
      individuell/personlig uppmärksamhet 
 
21. Förstklassiga tjänsteleverantörer ska alltid 1        2        3        4       5       6       7 
      ha kundens bästa för ögonen 
 
22. Anställda hos förstklassiga tjänsteleverantörer 1        2        3        4       5       6       7 
      ska förstå sina kunders specifika behov 
 



 
 
 

 

 
POÄNG FRÅGOR 
 
Frågor, där ni fördelar en summa av 100 poäng på hur stor roll var och en av de nedanstående 
punkterna spelar, när ni utvärderar tjänsteleverantörer. Ju mer poäng desto större roll! 
 
           100 poäng     
Hur viktigt för Er som kund är:         
           

1. Det Ni ser av tjänsteleverantörens läge, lokaler, 
    utrustning, personal och informationsmaterial               
poäng 
 
2. Tjänsteleverantörens förmåga att utföra utlovade tjänster 
    med pålitlighet och noggrannhet                
poäng 
 
3. Tjänsteleverantörens vilja att hjälpa Er, samt erbjuda snabba 
    och effektivt utförda arbeten                
poäng 
 
4. Den kunskap och det goda uppträdande som  
    tjänsteleverantörens anställda visar och deras förmåga  
    att inge en känsla av pålitlighet och trygghet              

poäng 
 

5. Den omtanke och individuella uppmärksamhet som 
    tjänsteleverantören ger Er som kund               
poäng 

               
Summa =  100p 

 
 
                          Påstående
                          nummer: 
 
Vilket av ovanstående påståenden anser Ni vara viktigast?  __________ 
 
Vilket påstående anser Ni vara det näst viktigaste?   __________ 
 
Vilket av ovanstående påståenden anser Ni vara minst viktigt?   __________ 
 



 
 
 

 

 
 
SAMHALL ENLIGT ER 
Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med Er uppfattning om hur Samhall är och 
uppträder. Väg in hur viktiga de olika punkterna är för Er. Svara på en skala där 1 inte alls 
stämmer med Er uppfattning och 7 betyder instämmer in helt och hållet 
 
    Håller  Håller med 
    inte alls med  fullständigt  
 
1. Samhall har   1        2        3        4       5       6       7 
    modern utrustning 
 
2. Samhalls lokaler   1        2        3        4       5       6       7 
    är visuellt tilltalande 
 
3. Samhalls anställda har vårdad klädsel  1        2        3        4       5       6       7 
 
 
4. Material som beskriver    1        2        3        4       5       6       7 
    Samhalls tjänster, som broschyrer  
    och andra utfästelser/publikationer,  
    är visuellt tilltalande/lockande 
     
5. När Samhall lovar   1        2        3        4       5       6       7 
    att utföra ett arbete  
    vid en viss tidpunkt,  
    blir det som man sagt 
 
6. När Ni har problem,   1        2        3        4       5       6       7 
    visar Samhall intresse 
    för att hitta en lösning 
 
7. Samhall utför jobbet   1        2        3        4       5       6       7 
    rätt vid första försöket 
 
8. Samhalls tjänster, finns    1        2        3        4       5       6       7 
    tillhands, vid den tidpunkt de lovat    
 
9. Samhall accepterar inte kvalitetsbrister 1        2        3        4       5       6       7 
    i arbetet 
 
10. Anställda vid Samhall berättar  1        2        3        4       5       6       7 
    alltid precis vid vilken tidpunkt,  
    tjänsterna kommer att utföras 
 
11. Anställda vid Samhall    1        2        3        4       5       6       7 
     tillhandahåller rätt tjänst, vid rätt tidpunkt 
 
12. Anställda vid Samhall är alltid  1        2        3        4       5       6       7 
     villiga att hjälpa Er 



 
 
 

 

 
13. Anställda inom Samhall är   1        2        3        4       5       6       7 
     inte så upptagna att de 
     inte kan svara på Era önskemål 
 
14. Anställda vid Samhall inger   1        2        3        4       5       6       7 
      förtroende hos Er 
 
15. Ni känner er trygg i era affärer    1        2        3        4       5       6       7 
      med Samhall 
 
16. Anställda vid Samhall är   1        2        3        4       5       6       7 
      alltid artiga och vänliga   
      i sin kontakt med Er 
 
17. Anställda vid Samhall har   1        2        3        4       5       6       7 
      stor kunskap inom sitt område,  
      och kan svara på Era frågor 
 
18. Samhall ger Er individuell  1        2        3        4       5       6       7 
      behandling, baserad Era behov 
 
19. Samhalls öppettider är anpassade  1        2        3        4       5       6       7 
      till Era behov   
 
20. Samhalls anställda ger Er  1        2        3        4       5       6       7 
      individuell/personlig uppmärksamhet 
 
21. Samhall har alltid Ert bästa   1        2        3        4       5       6       7 
      för ögonen 
 
22. Anställda vid Samhall förstår   1        2        3        4       5       6       7 
      Era specifika behov 



 
 
 

 

 
 
I samarbete med Samhall, Gotland, ställs ytterligare frågor där ni kan skriva fritt: 
 

1) Varför har ni valt just Samhall som tjänsteleverantör? Vilka faktorer beror det 
på? (Priset, de anställda, kvaliteten på tjänsterna mm) 

 
2) Om ni har haft andra tjänsteleverantörer tidigare eller samtidigt som Samhall 

inom samma tjänster i ert företag, finns det skillnader mellan dessa 
leverantörer? Och vad kan det vara för slags skillnader? Både bra och dåligt.  

 
3) Vad anser Ni att Samhall kan göra för att förbättra sig? 

 
 

4) Har Ni rekommenderat Samhall till andra företag? 

 
 

5) Skulle Ni rekommendera Samhall till andra företag? 

 

  JA  Nej 

  JA  Nej 



 
 
 

 

6) Har ni nyligen haft något problem med Samhall som tjänsteleverantör? 

 
7) Om ni svarade JA på föregående fråga, löstes problemet till Er belåtenhet? 

 
 
 
 
Ida och Mia, i samarbete med Samhall tackar så mycket för att ni tagit er tid att svara 
på denna undersökning! 
 
 
 

TACK! 
 
 
 
 
 
 

  JA  Nej 

  JA  Nej 




