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Abstract

The aim of this thesis is to describe how service companies through adjustment of the
customer’s zone of tolerance can influence customer’s perception of the service during the
processes of service delivery and create customer satisfaction. The method used was case
study approach utili zing personal interviews, which were conducted at two service companies.
The study showed that the aspects of the service that have greatest importance for the
customer’s assessment of the service and customer satisfaction among others are personal
treatment and that personel behave in the way that makes the customer feel itself taken good
care of and unique. The findings indicate that the companies try to create positive experiences
in the beginning of service encounter in order to dispose the customer in a positive way
towards other parts of service and to increase customer’s tolerance for failures. They also try
to eliminate negative transactions in the end of the service encounter due to in that phase there
are less posibiliti es to repair misstakes. In general it seams that personal relationships with the
customer and a good flow of information that goes both ways are a good condition for
creation of customer satisfaction.



Förord

Att skriva en C-uppsats var ingen dans på rosor… Det var inte D-uppsatsskrivandet heller,
även om det sägs att med C-uppsatsens förberedande arbete har man lagt grunden och stakat
ut vägen för nästa steg i vetenskapens hierarki och det är bara att bygga vidare på detta. Tiden
var knapp och sträckan till målgången kändes så lång, men nu är loppet över. Det var många
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information som jag har fått till gång till . Jag vill även tacka mina opponenter för den
konstruktiva kriti k som har bidragit till att höja uppsatsens kvalitet. Vidare vill j ag rikta ett
stort tack till mi n vetenskaplige handledare Rickard Wahlberg / universitetslektor vid Luleå
tekniska universitet för den professionella hjälp och vägledning som fört arbetet framåt. Sist
men inte minst vill j ag tacka min make Carl för allt det underbara stöd, upmuntran och
bollplanksfunktion som  jag inte hade klarat mig utan.
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1 INLEDNING

I detta kapitel ges en bakgrund till problemområdet kundtillf redsställelse och tjänstekvalitet,
som vidare utvecklas till en problemdiskussion kring begreppet toleranszon. Slutligen
presenteras uppsatsens syfte.

1.1 Bakgrund

Utvecklingen inom dagens tjänstesektor kännetecknas av mer välbärgade och sofistikerade
kunder, som bli r bättre informerade genom olika medier om konkurrerande varor och tjänster,
kvalitets- och prisnivåer, påpekar Lewis och Estwistle (1990). De menar att konsumenter bli r
alltmer insiktsfulla i sina köpbeslut, deras förväntningar på tjänstekvalitet ökar och de bli r mer
kriti ska när det gäller kvaliteten på tjänster som de köper. Hoffman och Bateson (1997, s 49ff)
påpekar att avsevärda förändringar inom affärsmiljön har framkallat en enorm efterfrågan på
kunskap inom tjänstemarknadsföring. Bland de faktorer som drivit denna utveckling anser
författarna vara det växande antalet anställningar inom tjänstesektorn, tjänstesektorns ökande
bidrag till världsekonomin, avregleringen och det förändrande synsättet på hur tjänsteföretag
skall organiseras. Engel, Blackwell och Miniard (1993, s 173) anser att målet med alla
marknadsföringsaktiviteter borde vara att maximera kundtill fredsställelsen. Författarna menar
att marknadsförare borde se till att leverera den bästa möjl iga produkten för pengarna och
undvika att höja kundens förväntningar på produktens prestation över den nivå som produkten
kan leverera.

Den växande forskningen inom tjänstemarknadsföring tyder på att tjänstekvalitet, som betonar
kundtill fredsställelse, är ett område av stort intresse. I syfte att attrahera kunder och behålla
dem söker tjänsteföretag och forskare aktivt förståelse för konsumenters förväntningar och
upplevelser av tjänstekvalitet (Pariseau & McDaniel, 1997). Även Gwynne, Devlin och
Ennew (2000) menar att frågor kring tjänstekvalitet och kundtill fredsställelse bli r viktiga
allteftersom företag försöker att differentiera sina tjänster och konkurrera effektivt på
marknaden; att leverera kundtill fredsställelse har blivit en accepterad strategi för att lyckas
och överleva i dagens konkurrensintensiva affärsmiljö.  Enligt Hoffman och Bateson (1997, s
270) är kundtill fredsställelse ett av de mest studerade områdena inom marknadsföringen.
Författarna menar att vikten av kundtill fredsställelsen inte kan underskattas, eftersom utan
kunder har företaget ingen anledning att existera.

Grönroos (1992, s 29) definierar en tjänst som ”en aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller
mindre abstrakt slag som normalt, men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan
kunden och tjänsteföretagets medarbetare och/eller fysiska till gångar eller varor och/eller
system som till hör tjänsteleverantören. De till handahålls som lösningar på kundens problem.”
Definitionen lyfter fram det faktum att avsikten med en tjänst är att lösa kundens uppfattade
problem och att tjänsten uppstår genom en serie aktiviteter, det vill säga en process.

Den utsträckning till vilken tjänster skilj er sig från varor är väl belysta av olika forskare; till
exempel Hoffman and Bateson (1997, s 5) definierar varor som saker eller föremål, medan
tjänster är handlingar, prestationer eller utföranden. Vidare kan ett antal distinkta egenskaper
för tjänster framhållas (Grönroos, 1992; Hoffman & Bateson, 1997; Lewis & Estwistle, 1990)
–  tjänster kännetecknas av att vara immateriella, oskilj aktliga, förgängliga och heterogena.
Lewis och Estwistle (1990) poängterar att dessa egenskaper gör att kundens perception av
tjänstekvaliteten, både den förväntade och den upplevda, varierar och är svår att identifiera,
kvantifiera och värdera. Även Walker och Baker (2000) påpekar att tjänstens speciella särdrag
gör det svårare för kunden att bedöma kvaliteten på tjänster. Med tanke på det unika hos
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tjänsteerbjudandet beskriver de en tjänst som ett löfte om till fredsställelse. Sådana löften,
både implicita och explicita, som ges av tjänsteföretag påverkar kundens förväntningar på
tjänsten. Walker och Baker anser att eftersom förväntningar är de standarder utifrån vilka
kunden bedömer tjänstekvalitet, är det viktigt att förstå karaktären av kundens förväntningar.

Parasuraman, Ziethaml och Berry (1985) definierar tjänstekvalitet som ett gap mellan kunders
förväntningar och deras upplevelser av hur tjänsten är utförd. På samma sätt föreslår
forskning i kundtill fredsställelse (t.ex. Oliver, 1980; Wirtz & Matill a, 2001) att kundens
bedömningar är ett resultat av en jämförelse mellan förväntningar och upplevelser av tjänsten.
Hoffman och Bateson (1997, s 272 f) som betraktar kundtill fredsställelse som en jämförelse
mellan upplevd och förutsedd tjänst, pekar på de fördelar som kundtill fredsställelse åstad-
kommer, nämligen ökad försäljning, positivt word-of-mouth, minskad känslighet till pris-
konkurrens och en trevlig arbetsmiljö för personalen. Med ovanstående som grund kommer
fokus i denna uppsats att ligga på kundtill fredsställelse och tjänstekvalitet.

1.2 Problemdiskussion

Olika modeller har utvecklats och används i syfte att förklara kundtill fredsställelse och
tjänstekvalitet. Den mest använda och accepterade teorin om kundtill fredsställelse är
diskonfirmationsteorin (Johnston, 1995). Enligt denna teori, som har sitt ursprung i
expectancy disconfirmation model, beror till fredsställelsen på storleken av diskonfirmations-
upplevelsen, där diskonfirmation relateras till personens ursprungliga förväntningar (Churchill
& Surprenant, 1982). Med andra ord, om kundens upplevelse motsvarar dennes förväntningar,
sägs det att förväntningarna blev konfirmerade (bekräftade) och kunden är till fredsställd. Om
upplevelsen inte överensstämmer med förväntningarna, bli r dessa diskonfirmerade (ej
bekräftade). Även om ”diskonfirmation” låter som en negativ upplevelse, är det inte
nödvändigtvis så. Enligt Hoffman och Bateson (1997, s 271) finns det två typer av
diskonfirmation. Om den aktuella upplevelsen är sämre än den förväntade, bli r resultatet en
negativ diskonfirmation, vilket betyder att kunden bli r missnöjd. I motsats till detta, uppstår
positiv diskonfirmation när upplevelsen överstiger förväntningarna, vilket i sin tur resulterar i
till fredsställelse (ibid).

Denna teori li knar i stor utsträckning den kvalitetsmodell som finns inom service management
litteraturen och som är utvecklad av Parasuraman et al (1985). Enligt denna modell är
tjänstekvalitet ett resultat av kundens jämförelse mellan dennes förväntningar och
upplevelsen av den aktuella tjänsten. Författarna menar att om kundens upplevelse stämmer
överens med förväntningarna, bli r kunden till fredsställd; om tjänsteupplevelsen är bättre än
förväntad, bli r upplevd tjänstekvalitet hög och kunden bli r mer än nöjd (delighted); om
upplevelsen inte motsvarar förväntningarna, upplevs tjänstekvaliteten som låg och kunden bli r
missnöjd.

Relationen mellan tjänstekvalitet och kundtill fredsställelse är oklar, eftersom den behandlas
av olika författare på olika sätt. Exempelvis Oliver (1993) anser att kvalitet har att göra med
kognitiv bedömning, medan till fredsställelse är relaterad till känslor eller attityd. Ett flertal
studier (t.ex. Johnston, 1995; Rust & Oliver, 1994) tyder på att till fredsställelse föregår
tjänstekvalitet och att kundens till fredsställelse med en enskild transaktion påverkar dennes
till fredsställelse med den totala tjänsten. I motsats till detta påstår Cronin och Taylor (1992)
att det faktiskt är upplevd tjänstekvalitet som leder till kundtill fredsställelse, vilket också är
förenligt med Parasuramans et al (1985) ståndpunkt. Lilj ander och Strandvik (1993) anser att
den viktigaste skill naden mellan kundtill fredsställelse och tjänstekvalitet är att begreppet
till fredsställelse är kopplat till en specifik transaktion, medan tjänstekvalitet har att göra med
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kundens totala bedömning av tjänsten. Därför, menar de, är det möjli gt att uppleva tjänste-
kvaliteten som bra, även om en specifik transaktion kan ha varit icke till fredsställande.

Parasuraman et al (1991) betonar betydelsen av kundens förväntningar vid bedömning av
tjänstekvalitet och anser att kundens uppfattning är den enda relevanta måttstocken på
tjänstekvaliteten. De anser att kundens förväntningar på tjänsten existerar på två nivåer: en
önskad (desired) nivå och en till räcklig (adequate) nivå. Den önskade kvalitetsnivån
motsvarar den tjänstekvalitet som kunden hoppas på att erhålla; den kan ses som en blandning
av vad kunden tror den kan vara och vad som den borde vara. Den till räckliga kvalitetsnivån
motsvarar den miniminivå som kunden är villi g att acceptera, anser författarna. Dessutom
påpekar Ziethaml et al (1993) att den till räkliga kvalitetsnivån till en del bestäms av den
förutsedda tjänsten, det vill säga vad kunden tycker är mest troligt att denne skall få, vilket
baseras bland annat på kundens tidigare erfarenheter. Vidare erbjuder författarna en närmare
granskning av kundens förväntningar och hur dessa relateras till kundtill fredsställelsen och
kundens bedömning av tjänstekvaliteten. De menar att kundtillf redsställelsen bestäms av en
jämförelse mellan den förutsedda tjänsten och den aktuella upplevda tjänsten. Tjänstekvalitet
däremot relateras till den upplevda tjänstens överlägsenhet (superiority), det vill säga
skill naden mellan den önskade och den upplevda tjänsten, och till den upplevda tjänstens
till räcklighet (adequacy), som beskrivs som en skill nad mellan den till räckliga och den
upplevda tjänsten (se figur 1:1).

Figur 1:1. Jämförelse mellan kundens bedömning av tjänstekvali tet och kundtillfredsställelse
Efter ”The nature and determinants of customer expectations of service” of Ziethaml, V.A., Berry,
L.L., & Parasuraman, A., 1993, Journal of the Academy of Marketing Science, 21(1), 1-12.

Ett teoretiskt begrepp som har uppkommit från både service management och konsument-
beteendelitteraturen, fastän ibland under lite olika benämningar och definierad på lite olika
sätt, är toleranszonen. Ziethaml et al (1993) beskriver toleranszonen som ” the extend to which
consumers recognize and are willi ng to accept heterogeneity”  (op cit, s 6). Följaktligen
bestäms kundens förväntningar av övre och nedre gränser hell re än att finnas på bara en nivå,
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det vill säga ha en jämförelsestandard, som antogs vara fallet av en del forskare (för mer
utförlig diskussion se Walker & Baker, 2000). Ziethaml et al (1993) poängterar att eftersom
tjänster är heterogena, lär sig kunder att förvänta variationer i tjänster från olika företag och
även hos samma tjänsteleverantör mellan olika till fällen. Författarna menar att kunder som
accepterar denna variation utvecklar en toleranszon, som reflekterar skill naden mellan önskad
och till räcklig tjänst och som motsvarar de kvalitetsnivåer som kunden upplever som
till fredsställande (se figur 1:2).

Figur 1:2. The zone of tolerance
Från ”The nature and determinants of customer expectations of service” of Ziethaml, V.A., Berry,
L.L., & Parasuraman, A., 1993, Journal of the Academy of Marketing Science, 21(1), 1-12.

Enligt Parasuraman et al (1991), om tjänstens kvalitet understiger den acceptabla nivån ökar
risken markant för att kunden byter tjänsteleverantör. Omvänt gäller det att kvalitet som
överstiger den önskade nivån gör ett mycket gott intryck på kunden. Författarna anser också
att toleranszonen kan variera från kund till kund och eventuellt också från transaktion till
transaktion för samma kund. Från deras empiriska undersökning framgår det att toleranszonen
också varierar beroende på vilka kvalitetsdimensioner kunden värderar tjänsten efter:
till förlitli ghet (ärlighet och tillt ro), påtaglighet (fysiska facilit eter), bemötande (kontakt-
personalens beteende), säkerhet samt empati (kontaktpersonalens förståelse och omsorg).
Parasuraman et al poängterar också att den accepterade kvalitetsnivån tenderar att variera
snabbare och i större utsträckning än den önskade. Detta förklaras av till förlitli ghetens stora
betydelse i kundens utvärdering av tjänstekvaliteten, vilket innebär att företaget måste visa sig
pålitli gt redan första gången en tjänst levereras. Om så sker uppnås även indirekta fördelar:
kunden ställer inga kvalitetsmässiga ”kompensationskrav” på nästa transaktion, menar
författarna.

Det går att urskilj a tre huvudsakliga, även om överlappande, till ämpningar av toleranszonen,
nämligen som beskrivning av ett spann av förväntningar, som beskrivning av ett spann av
till fredsställelse med tjänsteutförandet och som beskrivning av ett slutresultat. Johnston
(1995) gör i sin studie ett försök att öka förståelse för toleranszonen och att beskriva
potentiella effekter av tjänstemöten som hamnar utanför toleranszonen. Författaren menar att
det finns tre interlänkade zoner av tolerans, där process-zonen länkar ihop förväntnings-zonen
och resultat-zonen (se figur 1:3). Därför kan toleranszonen användas som ett förenande
begrepp mellan förväntningar, prestation och resultat, menar han.
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Figur 1:3. Three zones of tolerance
Från ”The zone of tolerance: exploring the relationship between service transactions and satisfaction
with the overall service” av R. Johnston, 1995, International Journal of Service Industry Management,
6(2),  46-61.

Den första användningen av toleranszonen, enligt Johnston (1995), är dess till ämpning i
samband med förväntningar före tjänsteutförandet. Han menar att förväntningar, eller
jämförelsestandarder, kan sträcka sig från ”minimum tolerable” till ” ideal” , med ”desirable”
och ”adequate” däremellan. Johnston anser att det är mer lämpligt att betrakta förväntningarna
som zoner än som distinkta punkter på en skala. Författaren utgår från förutsättningen att
kunden kommer in i service processen med medvetna eller omedvetna åsikter om vad som är
en acceptabel, mindre än acceptabel och mer än acceptabel nivå på tjänsten, som baseras på
dennes tidigare erfarenheter, företagets image eller andra informationskällor. Han menar att
det som utgör en och varje av dessa nivåer kan vara en specifik idé som innehåller en klar
uppsättning av krav, eller så kan det vara en outtalad och implicit uppsättning av upp-
fattningar. Även om kunden inte har köpt eller använt en specifik tjänst förut, är det sannolikt
att denne har någon, även om luddig, idé om vad som kan vara acceptabelt och icke
acceptabelt. De förväntningar som anses vara acceptabla ligger inom kundens förväntnings-
toleranszon (se figur 1:3) och kan variera mellan ideala och minimum tolererbara, menar
Johnston.

Den andra användningen av toleranszonen kan hittas i Berry och Parasuramans (1991, s 58)
definition av toleranszon, där toleranszonen ses som ett spann av tjänsteutföranden som
kunden betraktar som till fredsställande. Författarna menar att en prestation under
toleranszonen kommer att skapa frustration och minska kundens lojalitet, medan en prestation
över toleranszonen kommer att positivt överaska kunden och stärka dennes lojalitet. Johnston
(1995) poängterar att denna utvärderingsprocess inte allti d är så enkel eftersom den omfattar
utvärderingen av en serie transaktioner eller tjänstemöten. Komplexiteten ser han i att denna
process omfattar många samtidiga interaktioner som kan involvera mer än en jämförelse-
standard, det vill säga en process av multipla jämförelser som kan äga rum samtidigt eller i
sekvens. Allteftersom kunden förflyttar sig genom olika transaktioner i service processen,
modifieras dessa förväntningar som resultat av till fredställelse eller missnöje med enskilda
transaktioner, fortsätter Johnston. Varje transaktion bedöms, medvetet eller omedvetet, att
vara adekvat, mer än adekvat eller mindre än adekvat. Författaren menar att denna bedömning
sker i jämförelse med kundens idé om vad som kan vara acceptabelt, icke acceptabelt eller
mer än acceptabelt. Den adekvata prestationen ligger följaktligen inom process-toleranszonen
(se figur 1:3).
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Den tredje till ämpningen av toleranszonen finns beskriven hos Kennedy och Thirkell (1988)
som uppger att tjänstekvalitet-diskonfirmationsmodellen har tre utfallslägen på en variabel
skala. Dessa är: missnöje, som resulterar från låg upplevd kvalitet (negative disconfirmation);
” delight” , som resulterar från hög kvalitet (positive disconfirmation); och tillf redsställelse,
som resulterar från adekvat kvalitet (confirmation). Det är detta till stånd av till fredsställelse
som ibland definieras som toleranszon, menar författarna. På liknande sätt menar Johnston
(1995) att kundens utvärderingar av prestationer leder till en bedömning av till fredsställelse
med den totala tjänsten. Det totala resultatet, uppger han, är ett till stånd av till fredsställelse,
missnöje eller mer än till fredsställelse (delight). Författaren poängterar att detta resultat
kommer i sin tur att påverka kundens attityder, beteende och framtida köpintentioner, men
också dennes totala intryck av företagets relativa underlägsenhet/överlägsenhet och dess
tjänster, med andra ord dess tjänstekvalitet. Ett resultat som är varken icke till fredsställande
eller mer än till fredsställande ligger inom kundens resultat-toleranszon (se figur 1:3), menar
författaren.

Enligt Strandvik (1994, s 2) ligger det betydelsefulla med toleranszonen i att kunder kan
acceptera variationer inom ett spann av prestationer. Han menar att förbättring av prestationen
inom detta område endast kommer att ha marginella effekter på kundens upplevelse av
tjänsten. Det är enbart när prestationen flyttar sig utanför detta område, som den kommer att
ha någon riktig effekt på den upplevda tjänstekvaliteten, anser Strandvik. Johnston (1995)
anser att medan marknadsförarnas huvudsakliga uppgift är att påverka toleransgränser för
förväntningar, har personalen i tjänsteföretag uppgiften att hantera kundens perception under
processen av tjänsteleverans. Han påstår att gränserna för kundens toleranszon är dynamiska
och kan anpassas under processen av tjänsteleverans. Johnston argumenterar vidare att
personalen har möjli gheten att påverka inte bara kundens till fredsställelse med enskilda delar
av processen, men också dennes gränser för tolerans för efterföljande delar av processen,
eftersom den totala till fredsställelsen (eller tjänstekvaliteten) är ett resultat av till freds-
ställelsen med en serie transaktioner som äger rum under service processen. Han poängterar
att personalen måste identifiera och förstå de transaktioner som orsakar förflyttningen av
kundens perception över eller under endera av gränserna och som påverkar dessa. Med hjälp
av en noggrann analys av dessa aktiviteter, menar han, kan personalen erhålla verktyg för att
kunna förbättra hanteringen av kundens perception under service processen och för att kunna
bättre påverka det slutliga resultatet. Johnston identifierar ett antal till vägagångssätt för hur
kundens perception av tjänstekvalitet kan hanteras under processen av tjänsteleverans. Dock
uppger han att det är oklart hur pass lätt det är att påverka kundens upplevelser och dennes
gränser för tolerans.

Detta område anses vara av betydelse för fortsatt forskning, eftersom litteraturen pekar på att
toleranszonen är central i både kundens utvärdering av tjänstekvalitet och dennes till freds-
ställelse med tjänsten. Dock har endast ett fåtal studier (t.ex. Johnston, 1995; Strandvik, 1994)
bidragit till en ökad förståelse för hur kunders toleranszoner ter sig under processen av
tjänsteleverans. Följaktligen definieras syftet med den här uppsatsen enligt nedan.

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur tjänsteföretag, genom att anpassa kundens
toleranszoner, kan påverka dennes perception av tjänsten under tjänsteleveransen och skapa
kundtill fredsställelse.
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2 TEORI – HUR TOLERANSZONENS GRÄNSER KAN PÅVERKAS

Detta kapitel belyser toleranszonens problematik med fokus på hur toleranszonens gränser
kan påverkas. Eftersom litteraturen inom detta område är begränsad kommer alla teorier i
detta kapitel att ingå i studiens teoretiska referensram.

2.1 Kund ens förväntningar

Empiriska studier gjorda av Ziethaml et al (1993) indikerar att kundens förväntningar på
tjänsten fluktuerar och därmed förändras toleranszonens bredd och nivå över tiden.
Författarna anser att detta kan bero på en rad faktorer:
• Ett varaktigt, intensifierat engagemang i tjänsten, till exempel beroende på att

tjänstekvaliteten påverkar kundens förmåga att betjäna sina kunder.
• Kundens personliga behov dikterade av fysiska, sociala eller resursfaktorer. Ett exempel

kan vara den förmögne bankkunden som förväntar sig en mer personlig service och mera
kvali ficerad rådgivning än vad en småsparare får.

• Till fälli gt höjda kvalitetskrav, till exempel beroende på oförutsedda personliga problem i
tidigare skeden.

• Kundupplevda alternativ, exempelvis utbud av alternativa leverantörer.
• Självupplevd roll i l everansen, det vill säga kundens uppfattning om i vilken grad han

själv påverkar kvaliteten.
• Explicita löften om en god service (t.ex. via annonsering).
• Implicita löften om en god service (t.ex. via prissättning).
• Word-of-mouth effekten och kundens tidigare erfarenheter av tjänsten.

Johnston (1995) diskuterar i sin artikel att medan marknadsförarens roll är att påverka
kundens förväntningar, består den operativa ledningens uppgift i att hantera, och naturligtvis
styra, kundens förväntningar av tjänsten under processen av tjänsteleverans för att öka
chansen för önskat utfall; och genom att göra så, påverka kundens framtida förväntningar och
köpintentioner. Författarens förslag på hur detta kan uppnås kommer att redogöras för i det
följande.

2.2 Engagemangens betydelse för toleranszonen

Johnston (1995) argumenterar att bredden av förväntnings-toleranszonen är omvänt
proportionell till graden av kundens engagemang (involvement) i tjänsten. Enligt Engel et al
(1993) avser engagemanget kundens upplevda betydelse av en köpsituation som kan bero på
ett antal orsaker, till exempel någon uppfattad risk eller andra speciella känslor. Författarna
poängterar att ju större engagemanget är, desto mer energi kommer kunden att lägga på
köpbeslutet; större insats kommer i sin tur att medföra större informationssökning och större
upplevd skill nad mellan till gängliga varor och tjänster och större kunskap om erbjudandet och
dess konsumtion.

Det Johnston (1995) betonar är att kopplingen mellan till fredsställelse och missnöje består i
att ju högre grad av engagemang, desto större är kundens känslighet angående till fredsställelse
eller missnöje. Han menar att en kund som har lite engagemang eller lite information om
tjänsten kan ha mycket bred toleranszon. Och tvärtom, en kund som är mycket engagerad och
har kunskaper om tjänsten kan ha smal toleranszon. Detta synsätt stöds av Berry och
Parasuraman (1991, s 59) som påstår att bredden av toleranszonen är olika för varje
kvalitetsfaktor. De föreslår att, generellt sett, pålitli ghet är den mest betydelsefulla faktorn och
därför har den smalaste toleranszonen.
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 Johnston (1995) påpekar att denna potentiella variation inte bara i nivåer av kundens
förväntningar, utan också i bredden av zoner, medför svårigheter för den operativa ledningen
att förstå och uppfylla kundens behov. Han argumenterar att en hög nivå av engagemang ökar
sannolikheten för att utfallet kommer att ligga utanför resultat-toleranszonen. Han motiverar
detta med att om förväntnings-zonen för acceptabla utfall är smal på grund av det höga
engagemanget, kommer process-zonen också att vara smal. Detta betyder att kunden bli r
mycket känslig för hur tjänsten levereras, vilket antyder att zonen för till fredsställande resultat
kommer också att vara smal, som framgår av figur 2:1. Därför, menar Johnston, är det mer
sannolikt att utfallet kommer att ligga utanför resultat-toleranszonen.

Figur 2:1.  High involvement, narrow zones of tolerance
Från ”The zone of tolerance: exploring the relationship between service transactions and satisfaction
with the overall service” av R. Johnston, 1995, International Journal of Service Industry Management,
6(2),  46-61.

Omvänt gäller det, enligt Johnston (1995), att en låg nivå av engagemang ökar sannolikheten
för att utfallet kommer att ligga inom resultat-toleranszonen. Han menar att en kund med bred
förväntnings-toleranszon, orsakad av en låg nivå av engagemang, kommer att ha en bred
process-toleranszon, vilket betyder att endast extrema händelser under service processen
kommer att märkas och bidra till höga nivåer av till fredsställelse eller missnöje, som framgår
av figur 2:2.

Figur 2:2. Low involvement, wide zones of tolerance
Från ”The zone of tolerance: exploring the relationship between service transactions and satisfaction
with the overall service” av R. Johnston, 1995, International Journal of Service Industry Management,
6(2),  46-61.
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Med utgångspunkt i resonemanget om betydelsen av kundens engagemang i tjänsten för
bredden av toleranszoner menar Johnston (1995) att personalen måste bedöma kundens
sannolika grad av engagemanget före det att tjänsteleveransen äger rum. Han anser vidare att
om företagets intentioner är att leverera till fredsställelse och inte mer, kommer kunder med en
bred toleranszon att vara ideala för företaget. I sådana fall måste företaget ha funktioner på
plats för att först identifiera kunder med högt engagemang och sedan försöka bredda deras
gränser för tolerans genom att förse dem med nödvändig information och uppmuntran. Om
företaget har för avsikt att göra sina kunder mer än till fredsställda, fortsätter Johnston, är den
smala toleranszonen att föredra för att öka sannolikheten av högt till fredsställande utfall . I
detta fall li gger problemet i att kunden kan också vara känslig mot sämre prestation; därför
måste alla tänkbara problem under tjänsteprocessen elimineras, föreslår författaren.

2.3 Presstation inom toleranszonen

Johnston (1995) argumenterar att en prestation som ligger inom toleranszonens gränser kan
passera ouppmärksammad. Lilj ander och Strandvik (1993) har i sin studie om upplevd
tjänstekvalitet kommit fram till att toleranszonen kan tolkas som en slags inaktivitet (inertia)
beträffande beteenderespons till diskonfirmation av förväntningar. Författarna menar att
denna inaktivitet antyder att kunderna antar att deras förväntningar kommer att uppfyllas. På
liknande sätt anser Johnston (1995) att om ingenting, som händer under processen, kan flytta
kundens mentala till stånd genom endera av gränser, kommer han att befinna sig i ett till stånd
av neutralitet i slutet av processen, det vill säga hans förväntningar bli r infriade, men varken
överträffade eller underskridna (se figur 2:3).

Stödet för Johnstons påstående finns även hos Woodruff , Cadotte och Jenkins (1985) som
anser att en medelmåttig prestation är vanligt förekommande och att endast upplevelse utanför
dessa gränser skapar positiva eller negativa känslor beträffande tjänsten. Författarna menar att
när upplevelser är nära normen, förbli r de inom ramen för acceptabel prestation; det är endast
när avståndet från normen är stort nog, uppfattas prestationen som varierande från normen.

Figur 2:3. Outcome within the zone of tolerance
Från ”The zone of tolerance: exploring the relationship between service transactions and satisfaction
with the overall service” av R. Johnston, 1995, International Journal of Service Industry Management,
6(2),  46-61.

Den kriti ska punkten, enligt Johnston (1995), är att om tjänsten motsvarar kundens förvänt-
ningar, är det möjli gt att kunden inte bli r medveten om kvaliteten på tjänsten. Han medger att
för vissa företag kan strävan efter att resultatet av transaktionen faller inom toleranszonen
vara en lämplig strategi. Huvuduppgiften för sådana företag kan då, enligt författaren, vara att
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försäkra sig om att inga negativa avvikelser inträffar, samtidigt som att inte nödvändigtvis
sträva efter att driva kundens upplevelser genom den övre gränsen, eftersom varje högt
till fredsställande upplevelse kan höja förväntningar för framtida tjänster, som kanske inte kan
uppfyllas och som resultat av detta leda till större sannolikhet för missnöjda kunder i
framtiden.

2.4 Presstation u tanför toleranszonen

Enligt Johnston (1995) kan till räckliga intrång över toleranszonens övre gräns resultera i
högt tillf redsställande utfall (delight). Han menar att allteftersom kunden förflyttar sig genom
service systemet, kommer aktiviteter som gör att kunden lägger märke till särskilt dålig eller
bra service, det vill säga transaktioner som överskrider endera av gränserna, att kontinuerligt
uppmärksammas av kunden i fortsättningen. Följaktligen, om intrång över gränsen för
toleranszonen inträffar till räckligt ofta, kommer kunden att bedöma den totala tjänsten som
bättre än förväntat, hävdar författaren (se figur 2:4). Även Kennedy och Thirkell (1988)
påpekar att kunder är beredda att ta till sig en viss positiv (eller negativ) diskonfirmation före
det att de upplever den i termer av netto till fredsställelse eller missnöje. Detta har sina
praktiska till ämpningar, anser Johnston (1995). I vissa tjänsteföretag, en temapark till
exempel, kan det vara lämpligt att designa in ”punkter” där kunders känslor kan drivas över
den övre gränsen för att åstadkomma ett till stånd av hög till fredsställelse, menar författaren.
Företaget kan till exempel arrangera en minnesvärd positiv transaktion just i service
processens sista steg för att påverka slutbedömningen. Det är möjli gt att just ett litet antal av
sådana manövrer inom en allmänt till fredsställande upplevelse kan resultera i högt till freds-
ställda kunder, menar han.

Figur 2:4. A highly satisfying process
Från ”The zone of tolerance: exploring the relationship between service transactions and satisfaction
with the overall service” av R. Johnston, 1995, International Journal of Service Industry Management,
6(2),  46-61.

På liknande sätt kan till räckliga intrång under toleranszonens nedre gräns resultera i icke
tillf redsställande utfall , det vill säga missnöje, hävdar Johnston (1995). Han menar att om
intrång under den nedre gränsen inträffar till räckligt ofta, kommer kunden att bedöma den
totala tjänsten som otill fredsställande (se figur 2:5). Författaren argumenterar att den
operativa ledningens huvuduppgift i detta fall är att isolera och avlägsna händelser som kan ha
negativ påverkan. Dock påpekar han att inte alla potentiellt negativa transaktioner måste
avlägsnas, eftersom vissa kan vara för dyra att ta bort eller helt enkelt oförutsägbara. Däremot
är det viktigt, menar Johnston, att den operativa ledningen är medveten om just hur många
negativa händelser kunden kan absorbera. Han poängterar att framför allt i branscher där
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kostnader är avgörande eller där investeringar för förbättringen av tjänsten saknas, måste
sambandet mellan kundens tolerans och kostnaden för att avlägsna svaga punkter undersökas
och förstås.

Figur 2:5.  A dissatisfying process
Från ”The zone of tolerance: exploring the relationship between service transactions and satisfaction
with the overall service” av R. Johnston, 1995, International Journal of Service Industry Management,
6(2),  46-61.

2.5 Kompensationprocess

Johnston (1995) diskuterar att det är möjli gt att vissa tillf redsställande och icke tillf reds-
ställande transaktioner kan kompensera varandra, vilket liknar Kennedy och Thirkells (1988)
resonemang. Johnston menar att det slutliga resultatet av en tjänst kommer att avspegla en
viss balans mellan transaktioner som skapar till fredsställelse eller missnöje (se figur 2:6). Han
poängterar vidare att om tjänstesystemet har en svag punkt som är för dyrt eller för svårt att ta
bort, kan tjänstedesigner eller tjänsteutförare försöka kompensera för den genom att inkludera
ett antal mycket positiva transaktioner i processen. Dock anser han att det kan vara svårt att
bedöma hur många och när dessa skall äga rum. Som ett exempel nämner Johnston fritids-
och utbildningssektor, där resor och kurser ofta är designade på så sätt att det finns högt
till fredsställande transaktioner i slutet, inte bara för att försäkra om att tjänsten avslutas på ett
bra sätt, utan också för att maskera eller kompensera för tidigare misslyckanden.

Figur 2:6. A compensatory process
Från ”The zone of tolerance: exploring the relationship between service transactions and satisfaction
with the overall service” av R. Johnston, 1995, International Journal of Service Industry Management,
6(2),  46-61.
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Fortsättningsvis påpekar Johnston (1995) att flera tillf redsställande transaktioner kan
behövas för att kompensera en enstaka icke tillf redsställande transaktion. Förklaringen till
detta kan hittas hos Brandt och Reffett (1989) som föreslår att det är mer sannolikt att kunden
uppmärksammar en dålig tjänst än en bra tjänst. De menar att en bra tjänst kan förbli
obemärkt och icke erkänd av kunden för att den motsvarar det som förväntas. Dock märker
kunden den dåliga tjänsten för att den oftast är varken förväntad eller önskad, enligt Brandt
och Reffett. Författarna menar att när tjänsten är dålig bli r kunden medveten om tjänste-
kvalitet; det är endast när kunden upplever problem som han överhuvudtaget bli r uppmärk-
sammad på tjänstekvaliteten. Johnston (1995) anser att icke till fredsställande transaktioner
kan ha större effekt på slutresultatet än de som är högt till fredsställande. I termer av
kompensationsprocessen föreslår han därför att det skulle behövas flera högt till fredsställande
transaktioner för att kompensera varje icke till fredsställande transaktion (se figur 2:7). Det råd
som författaren ger till företagets operativa ledning i detta fall är att vara särskilt uppmärksam
på att eliminera icke till fredsställande transaktioner för att de kan väga mer än ett mindre antal
till fredsställande transaktioner. Han menar att det är viktigare att  hitta och ta bort dem än att
till ägga högt till fredsställande faktorer in i service processen.

Figur 2:7. A weighted compensation process
Från ”The zone of tolerance: exploring the relationship between service transactions and satisfaction
with the overall service” av R. Johnston, 1995, International Journal of Service Industry Management,
6(2),  46-61.

2.6 Effekter av miss lyckande vs  framgång

Johnston (1995) anser att icke till fredsställande (eller högt till fredsställande) transaktioner inte
bara påverkar den totala bedömningen av tjänstekvaliteten, utan också bredden av tolerans-
zonen. Följaktligen, menar han, kan misslyckande med en transaktion höja toleranszonens
nedre gräns. Författaren förklarar detta med att misslyckande i en enda transaktion kan addera
negativa poäng till den totala bedömningen av tjänsten och även göra kunden mer känslig för
negativa aspekter av tjänsten, det vill säga att kunden bli r mer medveten om, och onekligen
aktivt söka efter, andra negativa upplevelser. Johnston anser därför att den första icke
till fredsställande transaktionen kommer att höja den nedre tröskeln, det vill säga modifiera
kundens förväntningar under tjänsteprocessen, och därigenom öka sannolikheten för icke
till fredsställande resultat (se figur 2:8). Det väsentliga ser Johnston i att transaktioner som
tidigare kan ha förblivit obemärkta, kan nu uppenbara sig som icke till fredsställande
upplevelser på grund av att kunden har blivit mer negativt inställd gentemot tjänsten. I sådana
fall , anser Johnston, måste den operativa ledningen vara medveten om aktiviteter i service
processen (även dessa som de kanske inte är ansvariga för), som kunde ha påverkat kundens
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gränser för tolerans. Därför finns det behov av att ha förståelse för hur dessa gränser kan
återställas till deras normala nivå, menar han.

Figur 2:8. The effect of a transaction failure
Från ”The zone of tolerance: exploring the relationship between service transactions and satisfaction
with the overall service” av R. Johnston, 1995, International Journal of Service Industry Management,
6(2),  46-61.

På liknande sätt anser Parasuraman et al (1991) att problem i tjänsteleverans tenderar driva
upp kundens kvalitetskrav åtminstone för en kort tid; kunden bli r mer uppmärksam på
kvaliteten samtidigt som han bli r mindre tolerant. Detta medför att toleranszonen bli r snävare,
menar författarna, och att såväl den acceptabla som den önskade kvalitetsnivån stiger när
tjänsten skall återställas. Nästa transaktion, det vill säga den återställande tjänsten efter det
ursprungliga misstaget, medför således onödigt höga krav på kvaliteten – krav som kunnat
undvikas om tjänsten utfördes rätt den första gången, resonerar författarna. De uppger vidare
att processdimensionen är speciellt viktig när problem uppstår i tjänsteleveransen. Denna
dimension, som till stor del kan hänföras till kontaktpersonalens agerande, erbjuder större
möjli gheter än resultatdimensionen när det gäller att överträffa kundens förväntningar och
därmed reparera en del av skadan. Detta resonemang motiverar Parasuraman et al med att
kunden fäster större uppmärksamhet vid processdimensionen i detta läge än vid en rutin-
mässig tjänsteleverans.

Omvänt gäller det, fortsätter Johnston (1995), att framgång i en transaktion kan sänka
toleranszonens övre gräns. Han förklarar detta med att framgång i en transaktion kan göra
kunden mer uppmärksam på andra framgångar, vilket leder till att övre tröskeln sänks och
sannolikheten för högt till fredsställande resultat ökar (se figur 2:9). Författaren menar att
transaktioner som tidigare setts som till fredsställande kan nu upplevas som mer än till freds-
ställande i och med att kunden har blivit mer positivt inställd gentemot tjänsten. För företag
som strävar efter att göra sina kunder mer än till fredsställda betyder detta, enligt Johnston, att
”exemplariska händelser” i början av tjänsteprocessen kan hjälpa till att disponera kunden
positivt till bra delar av tjänsten.
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Figur 2:9.  The effect of a transaction success
Från ”The zone of tolerance: exploring the relationship between service transactions and satisfaction
with the overall service” av R. Johnston, 1995, International Journal of Service Industry Management,
6(2),  46-61.

2.7 Strategier för tjänstekvalitet

Johnston (1995) föreslår att det finns två strategier för tjänstekvalitet att till gå beroende på
vad företagets mål är beträffande kundtill fredsställelse (sammanfattningen av dessa två
strategier visas i tabell 2:1, s 15):

Strategi 1 – att till fredsställa kunden
Denna strategi innebär att hålla kundens perception inom toleranszonen genom att se till att
negativa diskonfirmationsupplevelser inte inträffar, samtidigt som aktivt generera positiva
diskonfirmationsupplevelser. Denna strategi anser Johnston vara lämplig för de företag som
definierar tjänstekvalitet som att uppfylla kundens förväntningar. Vissa företag kan aktivt
sträva efter att inte åstadkomma positiv diskonfirmation, menar han, för att i detta fall kan
kunders förväntningar på framtida tjänster höjas och överstiga företagets förmåga att bemöta
dem, vilket i sin tur resulterar i en ökad sannolikhet för missnöje vid framtida till fällen.

Johnston nämner ett antal till vägagångssätt för att full följa denna strategi. För det första är ett
till fredsställande resultat mer troligt om kunder inträder tjänsteprocessen med en bred
toleranszon. Bredden på förväntnings-toleranszonen kan vara påverkad av företagets externa
marknadsföring och vara svår för personalen att influera, speciellt i situationer med högt
engagemang. I dessa fall , hävdar Johnston, bli r huvuduppgiften för marknadsförarna att se till
att kunderna har en bred toleranszon och för den operativa ledningen att identifiera och
hantera de kunder som har höga nivåer av engagemang.

Den andra aktiviteten, som Johnston nämner, är att försäkra sig om att transaktionerna inte
påverkar tjänstekvaliteten varken positivt eller negativt. Den operativa personalens huvud-
uppgift i detta fall är att identifiera, isolera och eliminera de transaktioner som kan ha positiv
eller negativ effekt på kundtill fredsställelsen. Eftersom inget ovanligt händer under tjänste-
processen, bli r kundens förväntningar bekräftade. Nackdelen i detta fall , anser Johnston, är att
kunden kanske aldrig bli r medveten om tjänstekvalitetens nivå.

Ett alternativt till vägagångssätt kan, enligt Johnston, vara att övervaka potentiella negativa
och positiva transaktioner och försöka att kompensera dem. Dock kan risken med att till åta
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vissa variationer över och under toleranszonen vara att toleranszonen under tjänsteprocessen
bli r smal. Vissa faktorer eller transaktionsutfall kan innebära att kunden kommer att uppmärk-
sammas på andra positiva eller negativa utfall , och sålunda höja eller sänka gränserna för
toleranszonen. Detta i sin tur kommer att minska sannolikheten för utfall i nom toleranszonen,
menar Johnston.

De negativa transaktioner, som trots alla designinsatser äger rum i tjänsteprocessen, måste
kompenseras i nästa steg i processen, fortsätter Johnston. Han anser dock att en ”återhämt-
ning” av situationen inte är nödvändigt, eftersom den kan leda till att kunden bli r mer än nöjd;
det är mer lämpligt att endast erbjuda någon kompensation. Vidare anser författaren att det är
också viktigt att inte ha några potentiella ”delight” transaktioner tidigt i processen, eftersom
dessa kan leda till att kunden bli r uppmärksammad på positiva transaktioner och resultera i
hög till fredsställelse.

Strategi 2 – att mer än till fredsställa  (delight) kunden
Denna strategi innebär, enligt Johnston, att företaget skall försäkra sig om att inga negativa
händelser inträffar, men också försöka att överträffa kundens förväntningar genom att skapa
positiva transaktionsupplevelser. Han anser att strategin är lämplig för de företag som
definierar tjänstekvalitet som att göra kunden mer än till fredsställd (delighted). Johnston
påpekar vidare att om kundens ursprungliga toleranszoner är smala, bli r den kriti ska design-
frågan för företaget att identifiera och eliminera alla potentiella misslyckanden. Det är lättare
att åstadkomma en positiv diskonfirmation i sådana fall än i fallen med breda toleranszoner,
menar han. Det kan också vara lämpligt, fortsätter han, att skapa högt till fredsställande
transaktioner mycket tidigt i service processen, eftersom dessa kan sänka den övre gränsen
och göra kunden mer uppmärksam på andra framgångar och följaktligen öka chansen för den
totala till fredsställelse att hamna i ”delight” området.

Johnston anser också att oberoende om toleranszonen är bred eller smal är det nödvändigt att
designa in positiva transaktioner i hela tjänsteprocessen för att göra det säkert att kundens
upplevelse överstiger den övre gränsen och resulterar i ett till stånd av hög till fredsställelse.
Dessutom menar han att eftersom negativa upplevelser har större effekt är det väsentligt att ha
återhämtningssystem på plats för att vända ett potentiellt missnöje till en ”delight” upplevelse.

TABELL 2:1. Satisfying and delighting the customer

Satisfy Delight

Ideal width of zone of tolerance

Required service performance

Positive transactions

Negative transactions

Early in the service process

Wide

Adequate

Unnecessary

Require compensation

No negative transactions

Narrow

Exceptional

Required

Required recovery

Positive transactions

Från ”The zone of tolerance: exploring the relationship between service transactions and satisfaction
with the overall service” av R. Johnston, 1995, International Journal of Service Industry Management,
6(2), 46-61.
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Enligt Parasuraman et al (1991) är företagets förmåga att hantera kundens förväntningar, vad
gäller såväl resultat- som processdimensionerna, avgörande för hur stark relationen med
kunden bli r. Författarna argumenterar vidare att förmågan att hantera förväntningarna också
utgör en förutsättning för att kunna överträffa kundens förväntningar och på så sätt lägga
grunden för ”customer franchise”, det vill säga en orubblig kundlojalitet (op cit, s 47).
Fortsättningsvis påpekar författarna att denna orubbliga kundlojalitet, som i sin tur leder till
ökad lönsamhet, uppnås i ett första steg genom att hantera kundens förväntningar:

• Matcha utlovad kvalitet mot verklig kvalitet – på så sätt styrs kundens förväntningar till
rätt nivå. Detta gäller såväl explicita löften som implicita.

• Betona till förlitli ghet – vilket innebär att tjänsten utförs på rätt sätt redan första gången.
Därmed undviker företaget att skruva upp kundens förväntningar genom att behovet av
”återställande” tjänster reduceras.

• Kommunicera med kunden – på så sätt stärker företaget relationen, bygger upp ett
förtroendekapital och ökar kundens tolerans om något går snett.

Vidare anser Parasuraman et al (1991) att genom att hantera kundens förväntningar läggs
grunden för nästa steg – att överträffa förväntningarna. Författarna uppger att detta sker
främst genom att utnyttja själva leveransprocessen:

• Excellera i tjänsteleveransen – vilket innebär att företaget strävar till att överträffa
kundens önskade kvalitetsnivå i processdimensionen.

• Dra nytta av ”återställande” – genom att överträffa kundens förväntningar i kriti ska lägen,
då kunden är uppmärksam på kvaliteten i processen, kan tidigare negativa intryck
förvandlas till positiva upplevelser.
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3 METOD

I detta kapitel presenteras uppsatsens metodologi. Diskussionen börjar med litteraturstudien
och valet av forskningsstrategi. Vidare beskrivs den datainsamlingsmetod som använts i den
empiriska undersökningen samt till vägagångssättet vid analysen. Slutligen diskuteras arbetets
validitet och reliabilit et.

3.1 Litteraturstudie

Denna uppsats är av deduktiv karaktär eftersom avsikten var att beskriva ett fenomen med
startpunkt i befintliga teorier. Följaktligen tog uppsatsen sin avstamp i en sökning av böcker
och artiklar i ämnet för att en uppfattning om ämnesområdet skulle bildas. För att hitta rele-
vant litteratur användes Luleå tekniska universitets databaser – böcker söktes via Lucia och
Libris och artiklar via EBSCOhost och Emerald. De sökord som jag använde i olika kombi-
nationer för att maximera antalet relevanta träffar var bland annat ”service marketing” ,
”service quali ty” , ”customer satisfaction” , ”expectation” , ”zone of tolerance” och deras
svenska motsvarigheter. Till mi n stora besvikelse var antalet artiklar som behandlade
toleranzonen ur aspekten ”hur dess gränser kan påverkas” mycket begränsat. Detta påverkade
i sin tur uppsatsens teoretiska referensram, som i stort sett blev beroende av artikeln skriven
av Johnston (1995).

3.2 Forskningsstrategi

Uppsatsens syfte var att beskriva hur tjänsteföretag genom att anpassa kundens toleranszoner
kan påverka dennes perception av tjänsten under tjänsteleveransen och skapa kund-
till fredsställelse. Med detta i åtanke valde jag att genomföra den empiriska undersökningen i
form av en fallstudie vilket föranleddes av studiens inriktning, det vill säga att ge en så bra
beskrivning av fenomenet som möjli gt. Enligt Denscombe (2000, s 41) erbjuder fallstudie-
metoden möjli gheten att studera saker i detalj och på djupet, vilket jag också strävade efter,
eftersom det undersökta problemet var komplext till sin karaktär. Bell (2000, s 16) ser styrkan
med fallstudiemetoden i att den gör det möjli gt för forskaren att koncentrera sig på en speciell
händelse eller företeelse och försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga.
Jag strävade efter att ge läsaren en uppfattning av verkligheten trots att resurserna var
begränsade och då ansåg jag att det skulle ge mer nytta att koncentrera ansträngningarna på
några få studieobjekt, vilket bäst kunde åstadkommas med en fallstudie. Som allt annat har
fallstudier sina nackdelar; till exempel uppger Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 107)
att resultatet av en fallstudie inte kan generaliseras, eftersom ett fåtal studerade fall i nte kan
representera verkligheten. Jag var medveten om detta, men tyckte inte att det var ett större
problem eftersom jag inte strävade efter att ge den ”sanna” bilden av verkligheten utan att ge
en bild av hur verkligheten kan se ut. Dessutom anser jag att en viss generalisering ändå kan
ses som möjli gt trots varningen framförd av Eriksson och Wiedersheim-Paul.

3.2.1 Val av fallstudieföretag

Nästa steg i upplägget av den empiriska undersökningen var att välja de företag där
fallstudien skulle genomföras. Dessa blev två tjänsteföretag inom hotell - och restaurang-
branschen. Antalet två tyckte jag vara lämpligt med tanke på den begränsade tiden som jag
hade till förfogandet för uppsatsen. För att kunna svara på frågan ”hur kan tjänsteföretag,
genom att anpassa kundens toleranszoner, påverka dennes perception av tjänsten under
tjänsteleveransen och skapa kundtillf redsställelse” ansåg jag det vara väsentligt att tjänste-
leveransen varade under en tidsperiod då en påverkan kunde äga rum. Exempelvis skulle en
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tjänst som kemtvätt vara opassande för den här undersökningen, eftersom den tid som kunden
är i kontakt med företagets personal är tämligen kort. Däremot ansåg jag att en restaurang var
ett lämpligt exempel på företag att undersöka, då tjänsten, exempelvis en middag, sträcker sig
över några timmar. Följaktligen finns det tid för att personalen skulle kunna påverka kunden i
dennes bedömning av tjänsten. Detta urvalskriterium resulterade till en början i valet av två
restauranger som jag tog kontakt med i syfte att få dem att medverka i undersökningen. Dock
drog sig senare ett av företagen ur från undersökningen med väldigt kort varsel och
restaurangchefen på det andra företaget ansåg sig inte ha mer tid än tjugo minuter. Dessa
”olyckshändelser”  till sammans med begränsade tidsresurser styrde till en stor del valet av de
företag där fallstudien slutligen genomfördes. Dessa blev Scandic Hotel Skellefteå och Pite
Havsbad. Den situation som jag hamnade i li knade på ett sätt vad Denscombe (2000, s 47)
skrev om valet med utgångspunkt i ” inget verkligt val” . Han menade att forskaren ibland i
själva verket inte har mycket till val, då valet dikteras mer eller mindre av omständigheter
utanför forskarens kontroll . Inte desto mindre har jag hållit det ursprungliga urvalskriteriet i
åtanke, det vill säga att tjänsten skulle sträcka sig över en tid då det är relevant att prata om en
påverkan från personalens sida. Jag ansåg att båda företagen uppfyllde kraven.

Efter en första kontakt med Scandic blev det klart att undersökningsobjektet skulle vara
restaurangen vid hotellet. I fallet med Pite Havsbad kom jag i kontakt med dess konferens-
och försäljningschef genom personliga referenser och därigenom riktades undersökningens
fokus på företagets konferensverksamhet. I det följande kommer jag att ge en kort presen-
tation av Scandic Hotel Skellefteå och Pite Havsbad.

Scandic Hotel Skellefteå ingår i hotellkedjan Scandic Hotels som bedriver sin verksamhet i
drygt 150 länder. I Skellefteå startade Scandic sin verksamhet år 1989. Företagets affärsidé är
”att erbjuda många människor det mest prisvärda hotellboendet under arbete och fritid."
Scandics lönsamhet grundas på ett starkt varumärke, hög kundtill fredsställelse, aktiv
marknadsföring och försäljning samt hög kostnadseffektivitet. Restaurangens verksamhet vid
Scandic Hotel Skellefteå omfattar huvudsakligen servering av frukost, lunch och middag för
hotellets gäster och har en kapacitet på ca 300 personer. På helgerna arrangeras dessutom dans
och andra evenemang. Förutom hotellgästerna besöks restaurangen också av andra människor
som bor i Skellefteå och närliggande områden.

Pite Havsbad startade 1943 med en liten kiosk på stranden och utvecklades successivt till en
av Europas största hotell - och konferensanläggningar. Anläggningen består av bland annat 36
konferenslokaler och 400 hotell rum och har en kapacitet på ca 1000 personer som kan bo,
konferera, äta och bada under ett och samma tak. Förutom detta finns 100 bungalows, 200
stugor och ett campingområde. I stora drag kan verksamheten delas upp i tre delar: turism  ca
20%, konferens  ca  40%, och nöje ca 40% – med uppträdande av svenska och internationella
artister och andra festarrangemang. Målmarknaden omfattar huvudsakligen Norr- och Väster-
botten; under sommarmånaderna besöks anläggningen även av turister, framförallt från
Norge.

3.3 Datainsamlingsmetod

Det finns olika sätt att samla in data beroende på undersökningens karaktär; jag har valt att
använda personliga intervjuer för insamlingen av det empiriska materialet. Efter att det har
blivit klart på vilka företag fallstudien skulle genomföras kontaktade jag de utvalda
respondenterna per telefon för att berätta mer ingående om undersökningens syfte och
försäkra mig om att de hade kunskap om problemområdet, det vill säga att de var de ”rätta”
personerna. Två personliga intervjuer genomfördes för att samla in det empiriska materialet:
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en med Jessica Ågren, restaurangchef vid Scandic Hotel Skellefteå, och en med Bo Eriksson,
konferens- och försäljningschef vid Pite Havsbad. Jessica Ågren har varit restaurangchef
sedan ett år till baka, men har drygt tio års erfarenhet i branschen. Intervjun med Ågren ägde
rum den 17 december 2002 på Scandic Hotel Skellefteå. Bo Eriksson har arbetat vid Pite
Havsbad sedan 15 år till baka, huvudsakligen med ansvar för försäljning och marknadsföring.
Intervjun med Eriksson ägde rum den 20 december 2002 på Pite Havsbad. Båda intervjuerna
spelades in på band och renskrevs därefter.

Denscombe (2000, s 132) anser att valet av intervju som datainsamlingsmetod måste grundas
på forskarens övertygelse om att undersökningen skulle tjäna på att erhålla material som ger
mer djupgående insikter i ämnet, men som bygger på information från ett färre antal inform-
anter. Forskningsproblemet i denna uppsats var komplext och krävde djupgående förståelse;
därför ansåg jag att personliga intervjuer skulle vara det mest lämpliga sättet att komma över
relevant information för att på bästa sätt besvara undersökningens syfte. Mitt val av
personliga intervjuer stöddes också av vad Zikmund (2000, s 190 ff) skrev om denna metod,
nämligen att ansikte-mot-ansikte-interaktion mellan intervjuaren och respondenten ger
forskaren en rad möjli gheter för att erhålla komplett information, bland annat att forskaren får
möjli gheten att förtydliga sina frågor och följa upp respondenternas svar, vilket ger mer
flexibil itet.

Intervjuerna var öppna och löst strukturerade. Detta intervjusätt valdes med motiveringen att
undvika att styra respondenterna i deras svar och låta dem fritt berätta hur deras företag
faktiskt jobbar med att skapa kundtill fredsställelse. De inledande frågorna ställdes på en
tämligen allmän nivå, för att senare utifrån respondenternas svar kunna gå till baka och be om
ytterligare och mer djupgående upplysningar. Jag valde att inte delge respondenterna någon
form av intervjuguide i förväg eftersom jag vill e undvika att styra respondenternas sätt att
tänka och för att de inte skulle bilda sig en förutfattad mening om problemområdet. Under
intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1) som innehöll huvudpunkterna från
teorikapitlet och stödfrågor. Eftersom intervjuguiden utformades i syfte att endast vara min
”komihåglapp” och intervjuerna var löst strukturerade gjordes en testintervju innan jag
intervjuade respondenterna från fallstudieföretagen. Som jag nämnt tidigare (under rubriken
Val av fallstudieföretag, s 18) hade inte en av de ursprungliga respondenterna (nämligen
Nicole Raupack, restaurangchef vid Vitbergsrestaurangen) mycket tid för att delta i
undersökningen, men jag fick ändå prata med henne i dryga tjugo minuter. Denna intervju var
en sorts pilotstudie och ingick inte i undersökningen, men den var mycket värdefull med
hänseende till att jag fick testa mina frågor och att den hjälpte mig att undvika fallgropar med
en löst strukturerad intervju (till exempel tappa tråden och spåra ut från ämnet).

3.4 Till vägagångssätt vid analys

Informationen som erhölls vid de personliga intervjuerna grupperades och sammanställdes
enligt strukturen i teorikapitlet innan jag började med analysen. Enligt Yin (1994, s 120) finns
det två sätt att analysera data, nämligen fallanalys, där det empiriska materialet jämförs med
teorierna, och tvärfallanalys, där data från ett fall j ämförs med data från annat fall . I enlighet
med Yins förslag började jag med att jämföra empiriska data från båda fallen med de
redovisade teorierna, vilket resulterade i både likheter och olikheter. Efter fallanalyserna
gjordes en tvärfallsanalys, där resultaten från intervjuerna vid Scandic Hotel Skellefteå och
Pite Havsbad jämfördes sinsemellan.
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3.5 Metodproblem

Uppsatsens kvalitet bedöms utifrån vilken grad av validitet och reliabilit et den har, skriver
Bell (2000, s 62 f). Om en fråga inte är reliabel saknar den också validitet, förklarar
författaren, men bara för att reliabilit eten är hög behöver inte validiteten vara hög – en fråga
kan ju ge samma eller nästan samma svar vid olika till fällen, men ända inte mäta vad den är
avsedd att mäta. Nedan följer en diskussion om vilka åtgärder som har vidtagits för att höja
uppsatsens validitet och reliabilit et.

3.5.1 Validitet

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 38 ff) uppger att validitet är ett mätinstruments
förmåga att mäta det som det är avsett att mäta. Om man mäter effektiviteten, skall
utredningen ge besked om det, menar författarna. De poängterar också att validitet är det
viktigaste kravet på ett mätinstrument – om ” instrumentet” inte mäter det som avses spelar det
mindre roll om mätningen är särskilt bra.

Till att börja med försökte jag att formulera uppsatsens syfte så klart som möjli gt och på ett
sådant sätt så att jag var säker på vad är det som skulle mätas. För att kunna studera det som
jag avsåg att studera, nämligen hur tjänsteföretag, genom att anpassa kundens toleranszoner,
kan påverka dennes perception av tjänsten under tjänsteleveransen och skapa kundtill freds-
ställelse, gjorde jag en noggrann undersökning av befintlig litteratur som skulle utgöra basen
för teorierna som täckte problemområdet. Frågan om teorierna var relevanta för den aktuella
studien ställdes kontinuerligt.

För att få relevanta svar på frågor strävade jag efter att hitta de rätta personerna att intervjua
inom båda fallstudieföretagen. Jag försökte komma i kontakt med de personer som var mest
insatta i ämnet jag skulle studera och hade kunskap inom problemområdet. Vidare utformades
intervjuguiden så att den innehöll de områden som behandlades i teorin så att jag skulle ställa
frågor som var relevanta för att besvara syftet. Att intervjuguiden inte delgavs till respondent-
erna i förväg kunde ha haft en dubbel påverkan på validiteten: den positiva sidan är att de inte
hade möjli ghet att bilda en förutfattad mening om problemområdet och att deras sätt att tänka
inte styrdes av ”min” intervjuguide, medan den negativa är att respondenterna inte hade tid att
förbereda sig inför intervjun. Dock anser jag att den positiva påverkan övervägde den
negativa, det vill säga att validiteten snarare har förbättrats än försämrats. När empiriska data
samlades in försökte jag att vara så neutral som möjli gt. Eftersom jag använt personliga
intervjuer har jag haft möjli ghet att under intervjuernas gång improvisera, diskutera och
förklara frågorna, vilket minskade risken för missuppfattningar. Pilotstudien, som jag nämnde
tidigare, anser jag också har bidragit till att höja uppsatsens validitet.

Emellertid kunde validiteten ha påverkats negativt om respondenterna har gett överdrivet
positiva svar angående hur de jobbar med att skapa kundtill fredsställelse för att företaget
skulle framstå på bästa möjli ga sätt. Ett annat problem kunde ha uppstått på grund av att en av
respondenterna kunde ha varit mindre öppen i sina svar eftersom hon verkade vara lite
besvärad av att intervjun spelades in på band; hon tittade ofta på diktafonen i början, men
verkade senare slappna av efter att jag har ändrat diktafonens plasering så att den inte skulle
distrahera henne. Jag har givetvis frågat respondenterna om de hade något emot att jag
använde bandspelare och gjorde så efter att ha fått deras samtycke. Enligt Bell (2000, s 62)
kan undersöningen validitet höjas med hjälp av så kallad triangulering, vilket innebär att man
kontrollerar existensen av vissa företeelser och sanningshalten i vad olika människor säger
genom att samla information från många olika informanter och använda många olika källor.
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Att endast en person per fallstudieföretag intervjuades kunde ha påverkat uppsatsens validitet
på ett negativt sätt, eftersom i detta fall uteblev den ovannämnda trianguleringen. Jag var
medveten om detta men hade ytterst lite möjli gheter att använda denna metod på grund av
begränsade tidsresurser; däremot vidtog jag andra åtgärder, som beskrevs tidigare i denna
avsnitt, för att höja validiteten i arbetet.

3.5.2 Reliabilitet

Bell (2000, s 62) beskriver reliabilit et som ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller
ett till vägagångssätt ger samma resultat vid olika till fällen under i övrigt lika omständigheter.
Enligt Eriksson och Weidersheim-Paul (1999, s 40) bör resultaten av mätningen vara
oberoende av undersökare och undersökningsobjekter för att instrumentet skall ha hög
reliabilit et.

För att höja reliabilit eten försökte jag så ingående som möjli gt beskriva hur studien
genomfördes, från början till slut. I syfte att undvika misstag och missförstånd och att inte
missa relevant information spelade jag in intervjuerna på band. Inspelningen av intervjuerna
gav mig också möjli ghet att koncentrera mig på respondenternas svar och ställa följdfrågor
om något var oklart. Jag strävade efter att formulera frågor på ett enkelt sätt, så att
respondenterna lätt kunde förstå dem. Dessutom formulerades frågorna så neutralt som
möjli gt för att undvika påverkan på respondenterna och min ” intervjuskicklighet” hade
antagligen förbättrats tack vare pilotstudien, då jag hade möjli ghet till övning. Resultaten från
intervjuerna sammanställdes direkt efter varje intervjutill fälle för att ingenting skulle
glömmas.
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4 EMPIRI

I detta kapitel presenteras empiriska data som erhölls vid intervjun med Jessica Ågren,
restaurangchef vid Scandic Hotel Skellefteå och vid intervjun med Bo Eriksson, konferens-
och försäljningschef vid Pite Havsbad. Data för varje fall presenteras separat under
respektive rubrik.

4.1 Restaurang Scandic Hotel Skellefteå

Jessica Ågren berättar att kundtill fredsställelse har väldigt stor betydelse för företagets
framgång, det är det företaget lever på, för om kunden är nöjd så kommer den till baka och
rekommenderar företaget till andra. Scandic Hotel är angeläget om att få kunderna nöjda och
eftersom restaurangen är en del av hotellet efterlevs även här företagets övergripande strategi,
nämligen att visa omtanke och skapa värde för kunden. Ågren påpekar att personalens trivsel
är en viktig del i att åstadkomma kundtill fredsställelse, eftersom nöjd personal skapar nöjda
kunder.

Enligt Ågren finns det en rad faktorer som påverkar kundens bedömning av tjänsten och i
frågan om kunden bli r nöjd eller inte, såsom matens kvalitet, priset, atmosfären i restaurang-
en, personalens bemötande etc. De förväntningar som kunden har på den aktuella tjänsten
påverkar också dennes sammantagna bedömning av tjänsten. Beroende på situationen har
kunden olika förväntningar, men överlag tenderar kundens förväntningar att vara höga. Om
det är en återkommande kund, tenderar dennes förväntningar att bli en mix av dennes tidigare
erfarenheter av företagets tjänster, menar Ågren. Ofta är det så att kunden plockar ut de bästa
bitarna från tidigare upplevelser av tjänsten och därigenom drivs dennes förväntningar uppåt,
vilket resulterar i att personalen måste anstränga sig ännu mer för att till fredsställa kunden.
Enligt Ågren kan kundens förväntningar styras till en viss del genom att informera kunden om
vad som denne kan förvänta sig. Om exempelvis en maträtt tar lång tid att till aga bör
personalen säga det till kunden i förväg, för att i annat fall kommer kunden att vara mycket
irriterad över att maten är försenad.

En annan situation när kundens förväntningar på tjänsten stiger är när denne har med sig egna
gäster, till exempel vid representation, fortsätter Ågren. Eftersom upplevelsen i detta fall
avspeglar den bjudande kundens företag, ställer kunden högre krav på kvaliteten och nivån på
servicen då denne vill vara den perfekta värden. I sådana fall , menar Ågren, gäller det att ge
mycket och bra service och ägna sig åt kunden. Hon anser också att kunder har olika nivåer av
acceptans beroende på hur viktig tjänsten är; ju viktigare tjänsten är för kunden desto mindre
tolerant bli r denne för eventuella misstag och desto högre krav ställs på tjänsten. I dessa fall
gäller det att identifiera vilken typ av kund man har att göra med och agera utifrån denna
bedömning. Som exempel nämner Ågren att när man serverar en kund som är mycket
krävande är det viktigt att vara extra noga med att inte missa något och att visa kunden
uppmärksamhet och engagemang. Personalen måste också kunna avläsa situationen i frågan
om kunden vill ha personlig uppmärksamhet, exempelvis om kunden vill småprata med den
serverande personalen eller vill vara ostörd. I det senare fallet bör man tänka på att finnas till
hands, men inte tränga sig på, menar Ågren. Personalen skall lyssna noga på vad kunden är
ute efter och söka signaler från kunden, eftersom kommentarer såsom ”vi har mycket
bråttom” är ett tydligt tecken på hur kunden vill ha det, det vill säga att serveringen skall gå
snabbt och smidigt. I detta fall är kunden inte ute efter den sociala biten med att gå på
restaurang utan vill ha en effektiv service, menar Ågren. Man kan säga att tummregeln för att
till fredsställa kunden i sådana fall är att identifiera kundens önskningar och agera utifrån
dessa, anser hon.
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Enligt Ågren beror kundens totala bedömning av tjänsten på hur positivt eller negativt kunden
upplever olika delar av tjänsten, såsom maten, atmosfären, personalens agerande och bemöta-
nde. Om personalen lyckas skapa en positiv stämning hos kunden från början bli r det lättare
att till fredsställa kunden, eftersom denne har då en positiv attityd under hela kvällen, berättar
Ågren. Små saker som trevligt bemötande, att kunden får välja bord, att man tänder ljus,
påverkar kunden på ett positivt sätt och mindre misstag märks inte av kunden i li ka stor
utsträckning, kunden bli r helt enkelt mer tolerant för små missar. Att skapa personliga relatio-
ner med kunden, där det är passande, gynnar också i arbetet att få kunden nöjd, eftersom
denne bli r då mer öppen och kan säga till när något är fel.

Vidare menar Ågren att de positiva aspekterna av tjänsten inte uppmärksammas av kunden i
li ka stor utsträckning som de negativa; eventuella misstag väger oftast tyngre än positiva
händelser. Om till exempel efter en annars lyckad middag kunden märker att kaffeskeden inte
var ren, kommer detta att påverka kundens totala bedömning av tjänsten negativt. Därför är
det mycket viktigt att sådana misstag inte förekommer mot slutet av tjänsten, påpekar Ågren,
för det är det sista som kunden kommer ihåg och det finns mindre utrymme för personalen att
reparera skadan. Ågren påpekar att misstag, som till exempel att maten är sen eller att vinet är
för varmt eller för kallt , är ofrånkomliga, men det gäller att så fort som möjli gt lokalisera
misstagen och rätta till dem. Detta försvåras av att kunder tenderar yttra sitt missnöje först
efter att middagen är över och därigenom får personalen ingen möjli ghet att gottgöra för det
som var mindre till fredsställande, berättar Ågren. För att undvika sådana situationer måste
personalen kontinuerligt stämma av med kunden om allt är som det skall; att till exempel
redan efter första tuggan fråga om maten smakade bra, då har man chansen att rätta till
eventuella misstag. Det krävs ständig uppmärksamhet från personalens sida för att försäkra
sig om att kunden är nöjd, menar respondenten. Andra misslyckanden  kan undvikas genom
att personalen rekommenderar det som de vet är mycket bra – trots allt har personalen bättre
kunskap om vilka maträtter och viner som är mer eller mindre populära bland kunder, anser
Ågren. Det gäller också att informera kunden om vad som var orsaken till mi sstaget – på det
sättet kan man få kundens förståelse och han eller hon bli r mindre känslig och mer förlåtande.

Alla icke till fredsställande moment av tjänsten kräver att kunden skall kompenseras för dem,
fortsätter Ågren. Först och främst skall personalen visa att man verkligen är ledsen över det
inträffande och att detta är undantag snarare än regel. Om exempelvis köttet inte är som
kunden har beställt skall man be om ursäkt och genast byta ut det; det gäller att vara alert, för
om kunden har upplevt något negativt kommer denna händelse att smitta av sig på hela
tjänsten, menar Ågren. I vissa fall räcker det inte att man endast rättar till mi sstaget; om
kunden fortfarande verkar vara missnöjd måste man göra något utöver det, till exempel bjuda
på dessert och kaffe. Personalen skall också vara ännu mer tillmötesgående så att kunden
känner att personalen bryr sig om. Har misstaget skett i början av middagen finns det större
möjli gheter för personalen att släta över det under tiden. Däremot är det svårare att påverka
kundens totala bedömning av tjänsten när något går snett i slutet av kvällen, eftersom det är
det sista som kunden kommer ihåg mest, poängterar respondenten.

För att kunden skall bli nöjd gäller det generellt sett att personalen måste ägna sig åt kunden
och vara flexibel; finnas till hands och visa uppmärksamhet; att vara trevlig och personlig;
man skall skapa en atmosfär där kunden känner sig omhändertagen och speciell , sammanfattar
Ågren. Vidare berättar hon att personalen strävar efter att få kunden att känna sig mer än nöjd
eftersom om kundens upplevelse är mycket positiv ökar sannolikheten att denne återkommer.
Detta kan naturligtvis öka kundens förväntningar inför nästa besök, säger Ågren, men anser
också att förväntningarna inte kan stiga oändligt utan har realistiska gränser.
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4.2 Pite Havsbad

Bo Eriksson berättar att  Pite Havsbads företagsfilosofi är att se till att få kunder så nöjda att
de kommer till baka, och att kundtill fredsställelsen är den enskilt absolut viktigaste marknads-
föringsfrågan som företaget arbetar med. Eftersom verksamheten är beroende av återbesökare
är det den frågan som diskuteras mest på ledningsgruppsmöten, där man pratar om vad som
har gått fel och vad som skall göras för att eliminera misstagen, menar Eriksson. I frågan om
kunden bli r nöjd eller inte handlar det mycket om på vilket sätt man tar hand om sina kunder,
anser Eriksson. Han menar att kundtill fredsställelse skapas genom att personalen bemöter och
betjänar kunden på ett personligt sätt och är beredd att kunna ge det lill a extra. Personlig
bemötande och personlig service har allti d varit det som kunden värderar mest, anser
Eriksson. Kunden skall känna sig personligt och väl omhändertagen för att han eller hon skall
bli nöjd med tjänsten.

Hur kunden bedömer den aktuella tjänsten beror också på vilka förväntningar kunden har,
fortsätter Eriksson, och detta påverkas av bland annat företagets image. Att Pite Havsbad
prismässigt ligger bland de dyrare anläggningarna i Sverige sätter upp kundens förväntningar
och krav på en tämligen hög nivå. Eriksson påpekar att för att man skall lyckas med att få
kunden nöjd är det viktigt att dennes förväntningar inte skall överstiga det som företaget kan
leverera. Detta åstadkoms genom att personalen redan vid första kontakten med kunden
informerar denne om så mycket som möjli gt, exempelvis vad som ingår i tjänsten, hur
konferenslokalen ser ut, vilken utrustning som är till gänglig etc. Man försöker vara väldigt
tydlig om vad det är som kunden har köpt, menar Eriksson, så att kunden vet vad han eller
hon kan förvänta sig. I fall med nya kunder (som inte har erfarenhet av företaget) erbjuds de
att komma och titta på anläggningen innan de exempelvis bokar konferens, för att det är svårt
att beskriva i ord eller genom broschyrer hur det ser ut i verkligheten. På detta sätt kan
kundens förväntningar styras till en nivå som företaget kan möta på ett till fredsställande sätt,
menar Eriksson.

Eriksson påpekar att ibland trots alla åtgärder för att skapa de ”rätta” förväntningarna har man
att göra med kunder som ställer mycket höga krav på tjänsten, vilket delvis kan bero på att de
upplever tjänsten som mycket viktig. Sådana kunder är svåra att till fredsställa och det som är
nödvändigt för att lyckas i dessa fall är att personalen visar engagemang och tar tag i de saker
som kunden upplever som icke till fredsställande och försöker rätta till dem. Vidare menar
Eriksson att sådana kunder oftast har mycket liten acceptans för misstag och då gäller det vara
noga med att inget som kan uppfattas av kunden som negativt inträffar, åtminstone inte i
början. Kundens uppfattning av tjänsten kan också styras i positiv riktning genom hur
personalen agerar gentemot kunden, nämligen att personalen visar att man bryr sig om dem.
Eriksson menar att enkla saker, som att säga ”kör försiktigt” när det är dåligt väder ute, är
sådant som kunden uppskattar och som gör att kunden känner sig personligt omhändertagen
och unik.

Enligt Eriksson finns det även andra sätt att få kunden att känna sig speciell , genom att
exempelvis göra något helt överraskande – att skicka en flaska champagne till kundens rum
eller att bjuda på en massage i SPA-avdelningen. Men då ger företaget bort något som kunden
vet kostar, poängterar Eriksson. Vissa kunder skulle naturligtvis uppskatta en sådan gest mer
än personligt bemötande, men generellt sett är det viktigare för kunden att bli sedd, att bli
ihågkommen, att bli tillt alad på ett trevligt sätt, det vill säga allt som skapar en personlig
relation. Det är det som gör att kunden trivs och upplever tjänsten som mycket till freds-
ställande, menar Eriksson.
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Vilken stämning personalen lyckas skapa i början av tjänsten påverkar också kundens totala
upplevelse, fortsätter Eriksson. Han menar att om man lyckas att ta emot kunden på ett sätt
som till och med överstiger dennes förväntningar, det vill säga att kunden får ett bättre och
personligare bemötande än förväntat, och om man lyckas att under de första 5-10 minuterna
skapa en positiv stämning, så har man vunnit mycket redan där; då har personalen råd att
missa något längre fram i kedjan, eftersom man har fått en väldigt positiv kund till att börja
med. Den all ra viktigaste tiden i relationen med kunden, påpekar Eriksson, är de första
timmarna, första dygnet; det får inte börja på ett dåligt sätt, för kunden är mer observant på
missar. ”Börjar det snett, får man jobba i uppförsbacke”, förklarar Eriksson. I dessa fall måste
personalen försöka hitta någon form av kompromiss och kompensation, för att släta över den
negativa upplevelsen.

Eriksson berättar också att när misstag sker och kunden klagar, försöker personalen att föra en
dialog med kunden och lösa problemet på alla sätt och vis. På detta sätt kan man vinna
kundens förtroende åter och en personlig relation kan skapas. Eriksson poängterar att många
av de kunder som kommit in lite snett första gången, har senare blivit företagets stamkunder.
Han anser att detta beror på att man har fått en relation, som man inte får med många andra
kunder som går obemärkta på grund av att de är mer eller mindre nöjda. ”Vi har helt enkelt
inte fått till fället att skapa en relation med dem, eftersom de inte personligen har klagat eller
gett oss beröm för något som de upplevt som mycket positivt” , förklarar Eriksson. Generellt
sett, agerar personalen utifrån storleken på misstaget när något negativt händer, fortsätter
respondenten. I vissa fall räcker det med att erbjuda en kompensation för att reparera skadan;
kunden skall också märka att personalen tycker att det är väldigt synd att misstaget inträffade.
Skall kunden bli riktigt nöjd trots misstaget, påpekar Eriksson, räcker det inte med en enskild
kompensation, utan man måste få kunden att känna att personalen är engagerad, att kunden
ser att alla som jobbar på detta stället känner till mi ssödet och visar uppmärksamhet. ”Då
känner kunden att här är det många som engagerar sig i det som hände och att personalen
verkligen bryr sig om honom eller henne”, förklarar Eriksson.

Det händer också att kunden klagar för att sänka priset och klagomålen kommer först när
kunden skall checka ut och betala, fortsätter Eriksson. Därför är personalen mycket noggrann
med att informera kunden genom bland annat välkomstbrev vid incheckningen om att så fort
de upptäcker något fel eller är missnöjda med något, skall de kontakta receptionen så att felen
kan åtgärdas. I sådana fall understryker personalen att kunden skulle ha påpekat felet så fort
det uppstod så att man kunde rätta till det och göra kundens vistelse så bra som denne
förväntat sig. På detta sätt, menar Eriksson, kan personalen påverka kundens framtida förvänt-
ningar och agerande när denne besöker företaget. Dock beroende på klagomålets relevans
ersätts kunden för det som inte var till dennes belåtenhet.

Vidare berättar Eriksson att företaget strävar efter att få alla kunder nöjda, men detta arbete
försvåras av det faktum att de grupper som konfererar på Pite Havsbad oftast är väldigt stora,
(det handlar om hundratals personer) och då finns det ingen chans att kommunicera och skapa
personliga relationer med enskilda individer. I dessa fall håller personalen huvudsakligen
kontakt med beställaren eller ett mindre antal personer i gruppen, exempelvis företagschefen
och dennes sekreterare, och därigenom bildar sig en uppfattning om hur det ligger till . På
detta sätt kan man följa upp om alla kunder i gruppen är nöjda eller inte, menar Eriksson.
Även om den huvudsakliga kommunikationen sker via ett begränsat antal människor,
fortsätter respondenten, försöker man att eliminera eventuella missförstånd på andra sätt. Som
exempel nämner han att företaget granskar inbjudan till konferens innan beställaren skickar ut
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den till sina gäster; detta gör man för att försäkra sig om att informationen avspeglar
företagets tjänst på ett korrekt sätt, så att inga felaktiga förväntningar skall uppstå.

När det gäller att göra kunden mer än nöjd, anser Eriksson att det handlar om att ge kunden
mycket personlig uppmärksamhet, vilket kan vara svårt och orealistiskt att åstadkomma ”när
man har tusen personer i huset” . Att göra kunden mer än nöjd, det vill säga överträffa dennes
förväntningar, kan också ha sina faror, påpekar Eriksson, för då har man hissat upp kundens
förväntningar och kravnivå; det bli r inte så lätt att senare möta de ökade kraven, vilket kan
leda till att kunden bli r missnöjd. Dock anser Eriksson att man kan inte ”hålla till baka” bara
för att undvika att höja kundens krav. ”Vi försöker att överträffa oss hela tiden och sen få vi ta
den risken att det inte bli r li ka bra alla gånger” , förklarar han.

Det finns ingen formel för att försäkra sig om att kunden är nöjd när han eller hon lämnar
företaget, sammanfattar Eriksson, utan det krävs ett ständigt arbete och kommunikation bland
personalen. När man har gäster på anläggningen, pågår en kontinuerlig kommunikation
avdelningarna emellan så att personalen har läget under kontroll . När någon bland personalen
talar om att det har blivit en miss någonstans i kedjan, att till exempel hotell rummet inte blev
städat, vidtas någon åtgärd så att kunden märker att man har gjort något åt problemet.
Personalen är också noggrann med att följa upp händelseutvecklingen på anläggningen och
hur kunderna upplever tjänsten, menar Eriksson.
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5 ANALYS

I föregående avsnitt presenterades empiriska data från personliga intervjuer vid Scandic
Hotel Skellefteå och Pite Havsbad. I detta kapitel analyseras den insamlade informationen
med utgångspunkt i teorier beskrivna i kapitel två. För att hitta li kheter och skill nader
analyseras först varje fall gentemot teorin och därefter görs en tvärfallsanalys där fallen
jämförs sinsemellan.

5.1 Fallanalys av restaurang Scandic Hotel Skellefteå

Den empiriska studien visar att kundtill fredsställelsen och kundens bedömning av tjänsten
påverkas av en rad faktorer, bland annat priset, atmosfären och personalens bemötande, som
också bildar kundens förväntningar på tjänsten. Detta har sin motsvarighet i Ziethamls et al
(1993) påstående om att kundens förväntningar varierar beroende på olika faktorer. Som en
sådan faktor nämner författarna kundens tidigare erfarenheter av tjänsten, något som också
visar sig vara fallet i denna undersökning. Det som inte berörs i teorierna angående kundens
tidigare erfarenheter, men framgår från studien, är att kundens tendens att ”plocka ut” de bästa
bitarna från tidigare tjänster driver dennes förväntningar i riktning mot högre nivåer. Enligt
Johnston (1995) kan kundens förväntningar styras under processen av tjänsteleverans och på
så sätt även påverka kundens framtida förväntningar. Även vid restaurang Scandic Hotel
Skellefteå (som i fortsättningen kommer att benämnas som Scandic) försöker man styra
kundens förväntningar, och då genom att informera kunden om vad som kan förväntas, för att
på detta sätt minska risken för missnöje.

Ziethaml et al (1993) uppger att kundens förväntningar påverkas av dennes engagemang i
tjänsten, exempelvis när kundens förmåga att betjäna sina kunder är beroende på den aktuella
tjänstens resultat. Även den empiriska studien visar att kundens förväntningar och krav på
tjänsten stiger när kunden exempelvis har med sig egna gäster. Vid Scandic ser man lösningen
på problemet i att ge kunden mycket och bra service och att i högre grad ägna sig åt kunden.
Studien visar också att kundens nivåer av acceptans är beroende på i vilken grad kunden
upplever tjänsten som viktig, nämligen att ju viktigare tjänsten är för kunden, desto mindre
tolerant bli r denne för eventuella misstag. Detta stämmer överens med Johnstons (1995)
påstående om att bredden av toleranszonen är omvänt proportionell till graden av kundens
engagemang, det vill säga att ju högre grad av engagemang, desto känsligare är kunden
angående till fredsställelse och missnöje. Det Johnston föreslår i denna situation är att
personalen skall bedöma kundens sannolika grad av engagemang och försöka bredda kundens
toleranszon genom att förse denne med nödvändig information och uppmuntran. Vid Scandic
agerar personalen på liknande sätt, nämligen att man försöker identifiera vilken typ av kund
man har att göra med och agera utifrån denna bedömning. Dock visar inte studien att
personalen försöker bredda kundens toleranszon, utan istället anpassar personalen sitt
agerande efter kundens önskningar. Exempelvis när personalen serverar en mycket krävande
kund är man extra noga med att inte begå misstag och att visa särskilt uppmärksamhet och
engagemang. Vid Scandic strävar personalen även efter att ta reda på vad kunden är ute efter
och att söka signaler och tecken på hur kunden vill ha det, för att kunna leverera det som
kunden önskar och på det sättet få kunden nöjd. Dessa aktiviteter har inte nämnts i teorierna.

Vidare visar den empiriska studien att kundens totala bedömning av tjänsten beror på hur
positivt eller negativt kunden upplevt olika delar av tjänsten, vilket liknar Kennedy och
Thirkells (1988) påstående om att innan kunden upplever tjänsten i termer av netto
till fredsställelse eller missnöje är denne beredd att ta till sig en viss positiv eller negativ
diskonfirmation. Även Johnston (1995) menar att det slutliga resultatet av tjänsten avspeglar
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en balans mellan transaktioner som skapar till fredsställelse eller missnöje. Respondenten vid
Scandic anser även att det är lättare att till fredsställa kunden om man har lyckats skapa en
positiv stämning från början, eftersom kunden då har en positiv attityd genom hela processen
av tjänsteleverans och är mer tolerant för små missar i senare skeden. Detta stöds av
resonemanget fört av Johnston (1995) där han påpekar att ”exemplariska händelser” i början
kan hjälpa till att disponera kunden positivt till andra delar av tjänsten och att framgång i en
transaktion kan sänka toleranszonens övre gräns. Vid Scandic försöker personalen även att
skapa en personlig relation med kunden, eftersom detta gör att kunden bli r mer öppen och har
lättare att påpeka när något är fel. Även Parasuraman et al (1991) betonar betydelsen av att
kommunicera med kunden för att stärka relationen med denne, eftersom detta ökar kundens
tolerans om något går snett.

Enligt Brandt och Reffett (1989) är det mer sannolikt att kunden uppmärksammar en dålig
tjänst än en bra tjänst, eftersom en dålig tjänst är varken förväntad eller önskad. Även den
empiriska studien visar att de positiva aspekterna av tjänsten uppmärksammas inte i li ka stor
utsträckning av kunden som de negativa, nämligen att eventuella misstag väger tyngre än
positiva händelser vid kundens totala bedömning av tjänsten. Därför strävar personalen på
Scandic efter att undvika misstag i slutet av tjänsten, eftersom kunden kommer ihåg dessa
misstag mest och dessutom finns det mindre möjli gheter för personalen att reparera felet.

Enligt Johnston (1995) kan svaga punkter i tjänstesystemet kompenseras genom att man
inkluderar positiva händelser i processen. Respondenten vid Scandic anser att misstag i
tjänsten är oundvikliga och i enlighet med teorin kompenserar man dessa med något positivt.
Studien visar att det första steget i arbetet att rätta till felet är att personalen skall be om ursäkt
och att felet skall åtgärdas rent fysiskt, såsom att byta ut maten om den inte är som kunden
beställt den. I teorin förutsätts det att felen är kända, att man vet var i processen dessa
förekommer. Studien visar motsatsen, det vill säga att personalen kan vara omedveten om att
ett fel har uppstått, eftersom kunden tenderar att klaga först efter det att tjänsteprocessen,
middagen i detta fall , är över. De åtgärder som vidtas vid Scandic är att personalen försöker
lokalisera eventuella misstag genom att kontinuerligt stämma av med kunden om allt är till
belåtenhet. Studien visar också att man kan påverka kundens känslighet för misstag genom att
agera snabbt och informera kunden om vad som var orsaken till det, och på detta sätt vinna
kundens förståelse för problemet, något som inte har nämnts i teorin. Dock har Johnston
(1995) påpekat att händelser som kan ha negativ påverkan på kundens bedömning av tjänsten
skall i soleras och avlägsnas, vilket stämmer överens med hur personalen vid Scandic agerar
för att undvika misslyckanden, nämligen att man rekommenderar kunden det som man vet är
bra.

Den empiriska undersökningen visar även att i vissa situationer räcker det inte att man endast
rättar till felet, utan att det krävs något utöver det, exempelvis att bjuda på dessert. Detta
stödjer Johnstons (1995) resonemang om att flera till fredsställande transaktioner kan behövas
för att kompensera för en enstaka icke till fredsställande transaktion. Respondenten vid
Scandic påpekar också att sådana fel är lättare att reparera om de förekommer i något tidigare
skede av tjänsteprocessen än om misstaget sker i slutet; i detta fall kommer kunden troligtvis
att vara missnöjd. Detta stödjer Johnstons (1995) påstående om att misslyckande med en
transaktion kan höja toleranszonens nedre gräns och resultera i att kunden bli r missnöjd. Dock
förs det ingen diskussion i teorin om misstag som förekommer i slutet av tjänsteprocessen.

Vid Scandic strävar personalen även efter att få kunden mer än nöjd för att öka sannolikheten
för återkommande kunder. Enligt Johnston (1995) kan högt till fredsställande upplevelser höja
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kundens förväntningar på framtida tjänster, vilket stämmer överens med vad respondenten
anser i frågan. Dock tycker inte respondenten vid Scandic att detta medför de risker som
Johnston tar upp, nämligen att det kan vara svårt att uppfylla kundens ökade krav och
därigenom öka sannolikheten för missnöjda kunder i framtiden; respondenten anser att
förväntningarna har realistiska gränser och kan inte stiga i oändligheter.

5.2 Fallanalys av Pite Havsbad

På samma sätt som Ziethaml et al (1993) uppger att kundens förväntningar påverkas av bland
annat implicita löften om god service via exempelvis prissättning, uppger respondenten vid
Pite Havsbad att kundens förväntningar drivs till högre nivåer tack vare den relativt höga
prisnivån som företaget har på sina tjänster. Studien visar att kundens förväntningar inte skall
överstiga det som företaget kan leverera om företaget skall lyckas med att få kunden nöjd.
Detta stödjer Parasuramans et al (1991) resonemang om att kundens förväntningar kan
hanteras genom att matcha utlovad kvalitet mot verklig kvalitet. Vid Pite Havsbad åstadkoms
detta  genom att man redan vid första kontakten informerar kunden om så mycket som möjli gt
angående den köpta tjänsten och på så sätt redan från början styr kundens förväntningar i rätt
riktning. Även Johnston (1995) uppger att kundens förväntningar kan styras under processen
av tjänsteleverans för att öka chansen för önskat utfall .

Studien visar också att det kan vara svårare att få kunden nöjd i de fall då dennes förvänt-
ningar och krav på tjänsten är mycket höga som resultat av att kunden upplever tjänsten som
mycket viktig, och att den typen av kunder har liten acceptans för misstag. Denna situation
har sin motsvarighet i teorin, nämligen Johnston (1995) hävdar att kunden med stor
engagemang i tjänsten har smal toleranszon, vilket i sin tur leder till att sannolikheten för att
till fredsställa kunden minskar. Vid Pite Havsbad hanteras sådana situationer på det viset att
personalen är noga med att inget negativt inträffar, särskilt i nte i början. Johnston (1995)
föreslog att i fallet med kunden som har en smal toleranszon skall man försöka bredda
kundens gränser för tolerans. Vid Pite Havsbad görs detta genom att personalen visar stort
engagemang i kunden och åtgärdar eventuella problem omedelbart; även personalens person-
liga bemötande och att man visar att man bryr sig om kunden uppskattas av kunden och
påverkar denne på ett positivt sätt.

Johnston (1995) uppger att om till räckligt många positiva transaktioner inträffar under tjänste-
processen kan detta resultera i att kunden bli r mer än nöjd. Även respondenten vid Pite
Havsbad uppger att kunden kan uppleva tjänsten som mycket till fredsställande om företaget
gör något helt överraskande, något som kunden inte förväntat sig, exempelvis gratis
behandling på SPA. Dock anser respondenten vid Pite Havsbad att för de flesta kunder är det
viktigare att få personlig uppmärksamhet och känslan av att vara unik för att denne skall trivas
och bli mer än nöjd. Respondenten poängterar också att personalen strävar efter att skapa en
positiv stämning hos kunden tidigt i tjänsteprocessen genom ett bättre och personligare
bemötande, vilket leder till att kunden bli r mer positivt inställd till hela tjänsten och misstag
kommer då inte att uppmärksammas i li ka stor utsträckning. På samma sätt menar Johnston
(1995) att högt till fredsställande transaktioner tidigt i serviceprocessen kan sänka den övre
gränsen av kundens toleranszon och göra kunden mer uppmärksam på andra framgångar.
Johnston (1995) anser även att misslyckande med en transaktion kan höja toleranszonens
nedre gräns och följaktligen göra kunden mer känslig för andra negativa aspekter av tjänsten.
Detta påstående stämmer överens med det som respondenten vid Pite Havsbad uppger i
frågan, nämligen att om tjänsten börjar med en negativ upplevelse bli r kunden mer observant
på andra missar och därigenom bli r det svårare att få kunden nöjd.
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Från den empiriska studien framgår att de misstag som förekommer i tjänsten kan repareras
genom att man för en dialog med kunden och utifrån denna kommer fram till en kompromiss
och kompensation för den negativa upplevelsen. Detta stämmer överens med Kennedy och
Thirkells (1988) och Johnstons (1995) påstående om att vissa till fredsställande och icke
till fredsställande transaktioner kan kompensera varandra. Johnston (1995) menar också att
ibland kan flera till fredsställande transaktioner behövas för att kompensera en enstaka negativ
upplevelse. På liknande sätt menar respondenten vid Pite Havsbad att det inte räcker med en
enskild kompensation för att kunden skall bli riktigt nöjd, utan personalen skall också visa
kunden uppmärksamhet och engagemang i det som hände så att kunden känner att man
verkligen bryr sig om honom eller henne. Studien visar också att företaget i vissa fall kan
vända en negativ händelse till sin fördel, nämligen att den missnöjda kunden kan bli en lojal
kund, vilket uppnås genom att man skapar en personlig relation med kunden i processen att
rätta till mi sstaget. Detta styrker Parasuramans et al (1991) påstående, nämligen att företag
skall dra nytta av ”återställande” då tidigare negativa intryck kan förvandlas till positiva upp-
levelser. En viss likhet med den empiriska resultatet finns även i författarnas påstående om att
företagets förmåga att hantera kundens förväntningar är avgörande för hur stark relationen
med kunden bli r; skill naden består i att i den empiriska studien är det företagets hantering av
misslyckande och inte kundens förväntningar som ligger till grund för en relationsbildning.

Vid Pite Havsbad arbetar man aktivt för att minska sannolikheten för missnöjda kunder
genom att uppmuntra till klagomål så fort ett fel uppstår så att det kan åtgärdas till kundens
belåtenhet. På detta sätt styrs även framtida förväntningar och ageranden hos de kunder som
har en benägenhet att visa sitt missnöje i slutet av tjänsteprocessen för att sänka priset. Någon
liknande situation har inte behandlats i teorin, utan kan generellt j ämföras med Johnstons
(1995) påstående om att kundens framtida förväntningar kan påverkas under processen av
tjänsteleverans. Respondenten vid Pite Havsbad uppger även att ständig kommunikation med
kunden gör det möjli gt att bilda sig en uppfattning om kunden är nöjd eller inte, men också
gynnar en personlig relation med kunden, vilket stämmer överens med Parasuramans et al
(1991) påstående om att kommunikationen med kunden stärker företagets relation med denne.

När det gäller att göra kunden mer än nöjd visar den empiriska studien att det handlar om att
ge kunden mycket personlig uppmärksamhet, vilket är svårt och orealistisk att åstadkomma
när det handlar om att betjäna ett stort antal kunder. Respondenten vid Pite Havsbad uppger
även att man också tar en viss risk när man försöker göra kunden mer än nöjd, nämligen att
kundens förväntningar och krav på tjänsten stiger och som resultat av detta bli r kunden
missnöjd den gång företaget inte lyckas att möta de ökade kraven. Likaså anser Johnston
(1995) att högt till fredsställande upplevelser höjer kundens förväntningar för framtida tjänster,
och om dessa inte kan mötas ökar sannolikheten för missnöjda kunder. Respondenten vid Pite
Havsbad uppger emellertid att man försöker att överträffa sig hela tiden och är beredd att ta
den risken.

Johnston (1995) anser att man kan försäkra sig om att tjänsten avslutas på ett bra sätt genom
att designa in högt till fredsställande transaktioner i slutet av tjänsten. Från den empiriska
studien framgår inte att något liknande åtgärd vidtas, utan respondenten vid Pite Havsbad
uppger att det krävs ett ständigt arbete och kommunikation bland personalen för att vara säker
på att kunden är nöjd när denne lämnar företaget. På detta sättet håller man läget under
kontroll och eventuella problem årgärdas omedelbart, vilket gör att kunden märker att
personalen är engagerad.
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5.3 Tvärfallsanalys

Både vid Scandic och Pite Havsbad betonas betydelsen av kundtill fredsställelse för företagets
framgång, eftersom man anser sig vara beroende av återkommande kunder, vilket kan
åstadkommas genom att man gör kunden nöjd. Därför arbetar båda företagen aktivt för att
skapa nöjda kunder. Respondenten vid Scandic uppger att det som krävs för att skapa
kundtill fredsställelse är att personalen skall visa kunden uppmärksamhet, vara trevlig och
personlig och skapa en atmosfär där kunden känner sig omhändertagen och speciell . På
liknande sätt uppger respondenten vid Pite Havsbad att kundtill fredsställelse skapas genom att
man bemöter och betjänar kunden på ett personligt sätt så att kunden känner sig väl
omhändertagen och unik. Dessutom påpekar båda respondenterna att personalen spelar en
viktig roll i företagets strävan att göra kunden nöjd, dock ur olika perspektiv: respondenten
vid Scandic uppger att nöjd personal skapar nöjda kunder, medan respondenten vid Pite
Havsbad betonar vikten av kommunikationen mellan personalen i processen att göra kunden
nöjd.

Den empiriska undersökningen visar att i fallet med Scandic li kaså som Pite Havsbad
påverkas kundens bedömning av tjänsten och kundtill fredsställelse av kundens förväntningar
på tjänsten och att kundens förväntningar tenderar att vara höga på grund av olika faktorers
inverkan. Respondenten vid Scandic uppger att dessa faktorer är bland annat pris, personalens
bemötande och kundens tidigare erfarenheter av tjänsten. På liknande sätt uppger responden-
ten vid Pite Havsbad att priset anses vara en av de faktorer som höjer kundens förväntningar
på tjänsten. I båda fallen försöker personalen styra kundens förväntningar till en nivå som kan
mötas på ett till fredsställande sätt. Vid Scandic görs detta genom att man informerar kunden
om vad som kan förväntas, på samma sätt som vid Pite Havsbad förser man kunden med
information och försöker vara tydlig angående vad tjänsten innehåller.

En annan faktor som höjer kundens förväntningar och krav på tjänsten uppges i båda fallen
vara kundens engagemang i tjänsten, det vill säga att kunden upplever tjänsten som mycket
viktig. Respondenterna är även eniga om att sådana kunder har liten acceptans för misstag och
är svårare att till fredsställa. I sådana fall försöker personalen vid Scandic att identifiera vilken
typ av kund man har att göra med, vilka önskningar denna kund har och att agera utifrån
denna bedömning; nämligen då kunden är mycket krävande gäller det att visa kunden upp-
märksamhet och engagemang och att vara extra noga med att inte missa något. Respondenten
vid Pite Havsbad har li knande syn på hur kunden med höga krav kan till fredsställas, nämligen
att personalen skall visa stort engagemang i kunden och vara personlig i sitt agerande mot
denne; dessutom skall man vara uppmärksam på att inget som kan uppfattas av kunden som
negativt inträffar i tjänsteprocessen.

Den empiriska studien visar också att positiva upplevelser i början av tjänsten har en stor
betydelse för att kunden skall bedöma tjänsten som till fredsställande. Båda respondenterna
uppger att om personalen lyckas skapa en positiv stämning i början, bli r det mycket lättare att
få kunden nöjd, eftersom kunden då bli r positivt inställd till andra delar av tjänsten och är mer
tolerant för misstag. Den positiva stämningen kan man skapa, enligt respondenten vid
Scandic, genom ett trevlig bemötande och genom att vara tillmötesgående gentemot kundens
önskningar, men också genom att skapa personliga relationer. Även respondenten vid Pite
Havsbad uppger att personligt bemötande och uppmärksamhet är något som kunden upp-
skattar i all ra högsta grad och att tjänsten absolut inte får börja på ett negativt sätt, eftersom
denna negativa upplevelsen kommer då att smitta av sig på hela tjänsteprocessen och försvåra
personalens arbete att göra kunden nöjd. Båda respondenterna är även eniga om att eventuella
misstag som förekommer i tjänsteprocessen oftast väger tyngre än positiva upplevelser, det
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vill säga att kunden tenderar vara mer observant på misstag än på framgångar. Respondenten
vid Scandic anser därför att misstag i slutet av tjänsten skall undvikas, eftersom det finns
mindre utrymme för personalen att reparera skadan, och kundens totala bedömning av tjänsten
kommer att påverkas i större utsträckning av den sista negativa upplevelsen.

Den empiriska studien visar att misstag i tjänsteprocessen kräver kompensation; båda
respondenterna uppger att misstag som väcker missnöje hos kunden skall rättas till för att få
kunden nöjd. Respondenten vid Pite Havsbad uppger att man brukar lösa problem genom att
föra en dialog med kunden och på detta sätt komma till en kompromiss. Respondenten vid
Scandic anser att även information om orsaken till mi sstaget gör det lättare att reparera skadan
och vinna kundens förtroende. Dessutom betonar respondenten vid Scandic betydelsen av att
lokalisera misstag så fort de uppstår för att kunna åtgärda dem, genom att kontinuerligt
stämma av med kunden om denne är nöjd med olika delar av tjänsten och genom att vara
uppmärksam, eftersom kunden oftast inte klagar förrän tjänsten är över. Problemet med
klagomål som kommer i slutet av tjänsteprocessen förebyggs vid Pite Havsbad genom att
personalen informerar kunden om att denne skall anmäla eventuella fel omedelbart så att
dessa kan åtgärdas. Vid Scandic försöker personalen att förebygga misslyckanden genom att
rekommendera de delar av tjänsten som andra kunder brukar uppskatta. Respondenten vid
Pite Havsbad uppger även att misstag kan ha sina positiva sidor, exempelvis att kunden som
bli r missnöjd första gången senare bli r företagets stamkund, vilket förklaras av att i vissa fall
den enda chansen att skapa personlig relation med kunden är när denne kommer med
klagomål. På detta sätt kan företaget dra nytta av eventuella misslyckanden.

Båda respondenterna uppger att vissa misstag kräver mer än enstaka kompensation, ibland
måste personalen göra något utöver det för att kunden skall bli nöjd, exempelvis att bjuda på
något extra. Respomdenten vid Scandic anser att det även krävs att personalen skall vara ännu
mer tillmötesgående för att visa kunden att de bryr sig om honom eller henne. På liknande sätt
menar respondenten vid Pite Havsbad att personalen måste visa stort engagemang och upp-
märksamhet för kunden som hade missödet att erfara något negativt för att denne skall bli
riktigt nöjd.

Den empiriska studien visar att båda företagen strävar efter att göra kunden mer än nöjd, det
vill säga överträffa dennes förväntningar, eftersom sannolikheten att kunden kommer till baka
ökar om kunden upplevt tjänsten som mycket positiv. I båda fallen uppger respondenterna att
de är medvetna om att kundens förväntningar och krav på tjänsten kan öka till nästa gång som
resultat av detta och att det kanske bli r svårare att till fredsställa kunden då, men har olika
inställningar till problemet. Respondenten vid Scandic anser att kundens förväntningar inte
kan stiga i oändlighet utan har realistiska gränser, medan vid Pite Havsbad är man beredd att
ta risken att tjänsten inte bli r li ka bra varje gång, eftersom man anser sig inte kunna ”hålla
till baka” bara för att undvika att höja kundens krav på framtida tjänst.
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

I detta avsnitt kommer jag att föra en diskussion kring studiens resultat och presentera
slutsatser från analysen av det empiriska materialet, utifrån vilka uppsatsens syfte kommer att
besvaras. I slutet av kapitlet kommer jag även att ge förslag till f ortsatt forskning.

6.1 Att påverka kund ens tolerazoner och skapa kund till fredsställelse

Syftet med denna uppsats var att beskriva hur tjänsteföretag, genom att anpassa kundens
toleranszoner, kan påverka dennes perception av tjänsten under tjänsteleveransen och skapa
kundtill fredsställelse.

Även om respondenterna vid fallstudieföretagen inte pratar om kundtill fredsställelse i termer
av toleranszoner, uppger de att personalen kan påverka kundens bedömning av tjänsten och
vad som kan upplevas av kunden som till fredsställande eller inte. På detta sätt anser jag att
man även kan säga att personalen kan påverka kundens gränser för tolerans i den riktning där
det är mest sannolikt att kunden bli r nöjd.

Från studien framgår det att tjänsteföretag anser att kundens bedömning av tjänsten i väldigt
stor utsträckning beror på vilket sätt kunden bli r bemött och betjänt. Det som kunden
uppskattar mest verkar vara personligt bemötande och trevlig personal som bryr sig om
kunden och visar uppmärksamhet för denne. Därför skall tj änsteföretag lägga stor vikt vid
dessa aspekter av tjänsten och skapa en atmosfär där kunden känner sig väl omhändertagen
och speciell , och på det viset få kunden nöjd. Dessutom visar studien att personlig relation
med kunden är något som företag strävar efter, eftersom denna relation underlättar företagets
arbete i att skapa kundtill fredsställelse.

Studien visar även att kundens förväntningar, som tenderar att ligga på en tämligen hög nivå,
påverkar dennes bedömning av tjänsten. Att förväntningarna på tjänsten verkar vara höga kan
förklaras med just de två fallstudieföretagens image och prissättning och kan inte anses vara
generellt gällande. Det framgår också att om kunden skall bli nöjd bör inte dennes förvänt-
ningar överstiga det som företaget kan leverera. Därför skall personalen styra kundens
ursprungliga förväntningar till en nivå där dessa kan mötas på ett till fredsställande sätt; detta
kan man göra främst genom att informera kunden om vad som kan förväntas av tjänsten och
vad den innehåller redan vid första kontakten, men också genom att ge information om
eventuella avvikelser som kan uppstå under processen av tjänsteleveransen. Genom att göra så
kan man hjälpa kunden att bilda sig en uppfattning om tjänsten som stämmer överens med
verkligheten.

Från den empiriska undersökningen framgår att en kund som upplever tjänsten som mycket
viktig, det vill säga har stort engagemang i tjänsten, brukar ha höga krav på tjänsten och liten
acceptans för misstag, vilket betyder att kundens toleranszon är tämligen smal. I detta fall
skall personalen på tjänsteföretag visa mycket intresse och uppmärksamhet för kunden och
undvika misstag eller annat som kan uppfattas av kunden som negativt. Det gäller också att
vara observant på kundens önskningar och agera utifrån dessa, inget som möjli gen kan irritera
kunden skall förekomma.

Studien visar att på det sätt som tjänsten börjar har ett stort inflytande på hur kunden kommer
att uppleva resten av tjänsten. Positiva upplevelser i början av tjänsteprocessen tenderar att
påverka kundens bedömning av tjänsten på ett positivt sätt och göra denne mer uppmärksam
på andra framgångar och mindre känslig för eventuella misstag. Alltså kan man säga att
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kundens övre gräns för tolerans kommer att sänkas om personalen lyckas skapa en positiv
upplevelse i tjänsten tidiga skeden, vilket kan göras med hjälp av så enkla knep som trevligt
och personligt bemötande, men också genom att skapa personliga relationer med kunden.
Negativa upplevelser i början av tjänsteprocessen bör undvikas i så stort utsträckning som
möjli gt, eftersom dessa smittar av sig på hela tjänsten, på liknande sätt som de positiva dock i
den motsatta riktningen; det vill säga att sannolikheten för att kunden bli r missnöjd ökar om
tjänsten börjar på ett negativt sätt. Negativa upplevelser i slutet av tjänsteprocessen verkar
också ha en förödande inverkan på kundens totala upplevelse av tjänsten, eftersom i detta fall
är misslyckandet det sista som kunden kommer ihåg och det finns inte utrymme för
personalen att släta över misstaget. Lösningen är återigen att personalen skall vara uppmärk-
sam på situationen och förebygga eventuella missar.

Enligt den empiriska undersökningen förekommer misstag hur som helst i processen av
tjänsteleverans, men företagen ser till att dessa åtgärdas, det vill säga personalen rättar till
misstaget och kompenserar kunden för det. Att endast erbjuda en kompensation till kunden
eller att göra något utöver det verkar bero på storleken av misslyckandet och inte på företagets
syn på om man skall få kunden nöjd eller mer än nöjd. Ju allvarligare misstaget är, desto flera
positiva händelser krävs för att rätta till felet, men i vilket fall som helst verkar företagen
betona vikten av att få kunden att känna att personalen verkligen engagerar sig i det som
hände och visar personlig uppmärksamhet mot denne. Att förklara orsaken till mi sstag anses
underlätta ” reparationsarbetet” , eftersom man på detta sätt kan vinna kundens förståelse för
misstaget och öka dennes acceptans för misslyckandet.

Att uppmuntra till klagomål är en annan åtgärd som företag kan använda sig av för att kunna
påverka kundens bedömning av tjänsten i positiv riktning, enligt studien. För det första kan
personalen i detta fall angripa problemet i god tid och släta över den negativa upplevelsen.
För det andra erbjuds företaget möjli ghet att skapa personliga relationer med kunden, som
anses vara mycket betydelsefulla för kundtill fredsställelsen – delvis på grund av att kunden i
fortsättningen får den personliga uppmärksamheten som verkar värderas högt av denne; delvis
på grund av att i detta fall tenderar kunden vara mer öppen och mindre känslig när det gäller
andra misstag. Även om misslyckande inte kan anses vara den ” rätta” vägen att skapa person-
liga relationer med kunden, tycker jag att det är endast positivt när företag kan omvandla en
missnöjd kund till en stamkund, som visar sig vara fallet på ett av fallstudieföretagen.
Dessutom visar studien att vissa negativa upplevelser kan förebyggas genom rekommen-
dationer av de bättre delarna av tjänsten, där personalen är säker på att sannolikheten för
kunden att bli nöjd är stor; man rekommenderar helt enkelt det som man är mycket bra på.

Studien visar även att tjänsteföretag är medvetna om att man kan få kunden mer än nöjd
genom att erbjuda andra tjänster gratis, men har ett genomtänkt ekonomiskt övervägande,
nämligen att högt till fredsställda kunder kan åstadkommas på andra sätt än att ge bort något
som kostar företaget pengar. Man fokuserar istället på att få kunden att känna sig väl
omhändertagen och speciell , vilket anses av personalen vara det som kunden uppskattar mest.
Likaså visar studien att företagen är medvetna om risken av att överträffa kundens förvänt-
ningar, det vill säga att det kan vara svårt i framtiden att möta kundens ökade förväntningar
och krav på tjänsten, men låter inte den risken att hämma personalen i att göra sitt bästa för att
betjäna kunden på ett högt till fredsställande sätt.

Även om studiens resultat inte kan generaliseras till alla tjänsteföretag eftersom fallstudien
genomfördes på endast två företag, båda inom hotell - och restaurangbranschen, anser jag att
man ändå kan göra antagande om att slutsatserna kan vara gilti ga för andra företag i den
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branschen. Eftersom studien visar att den mänskliga faktorn har en så stor påverkan på
kundens bedömning av tjänsten anser jag att slutsatserna med viss försiktighet även kan
generaliseras till tj änsteföretag i andra branscher där kundens bedömning av tjänstekvaliteten
är av lika subjektiv karaktär och därmed kan påverkas av personalens agerande på liknande
sätt.

6.2 Teoretisk bidrag och förslag till fortsatt f orskning

I denna studie låg fokus på hur tjänsteföretag arbetar med att skapa kundtill fredsställelse
genom att anpassa kundens toleranszoner och genom att påverka dennes perception av
tjänsten under tjänsteleveransen. Alltså försökte jag att belysa det som tjänsteföretag gör för
att få kunden nöjd, ur toleranszonens perspektiv. Studien har i stort sett bekräftat de befintliga
teorierna inom området, vilket kan ses som ett bidrag till t eoribildningen, särskilt med tanke
på att litteraturen inom problemområdet är begränsad. Jag anser även att studien bidrog med
en viss komplettering till bland annat Johnstons (1995) propositioner angående toleranszonen,
nämligen att tjänstegöretag bör vara särskilt uppmärksamma på negativa händelser just i
början och slutet av tjänsteprocessen för att försäkra sig om ett till fredsställande resultat. En
annan teoretisk komponent som studien bidragit med anser jag vara betoningen av betydelsen
av den så kallade mjukvaran i tjänsteleveransen, det vill säga personalens agerande gentemot
kunden och den atmosfär som byggs upp under tjänsteprocessen. Att personalens roll i
tjänsteföretag är avgörande för dess framgång är väl inget nytt; däremot belystes i denna
studie personalens roll ur ett annorlunda perspektiv, nämligen kundens toleranszoner.

Studien visade bland annat att misstag i tjänsten är ofrånkomliga. Därför tror jag att det sätt
som företag lyckas reparera misslyckanden på borde ha en stor betydelse för hur kunden
slutligen värderar tjänsten. Följaktligen anser jag att det vore betydelsefullt att genomföra en
undersökning om hur kundens bedömning av tjänsten efter ett misstag kan påverkas, men
denna gång ur kundens perspektiv, det vill säga vad kunden tror att det krävs av företaget för
att efter ett misslyckande kunden fortfarande skall bedöma tjänsten som till fredsställande.
Vidare tycker jag att studien kan genomföras i större skala, med fler undersökningsobjekt,
eftersom resultatet då bli r mer generaliserbart.
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Bilaga

Intervjuguide                    

Områden som skall behandlas:
• Kundens förväntningar
• Engagemangens betydelse för toleranszonens bredd: hög – smal, låg – bred
• Presstation inom toleranszonen uppmärksammas ej
• Intrång över toleranszonen           mycket nöjd
• Intrång under toleranszonen          missnöjd
• Kompensation för negativa transaktioner
• Flera högt till fredsställande transaktioner kan behövas för att kompensera för en icke

till fredsställande
• Misslyckande kan höja gränsen
• Framgång kan sänka gränsen

1. Allmän information om företaget, affärsidé.

2. Hur ser ni på betydelsen av att få nöjda kunder?

3. Hur ser ni på kundtill fredsställelse?

• Vad är det som gör att kunden bli r nöjd?

• Hur uppstår till fredsställelse med tjänsten?

• Kan kundens förväntningar spela in?

4. Kundens förväntningar på tjänsten, hur ser de ut?

• Kommer kunden med förväntningar som är fasta, specifika eller diffusa?

• Finns det möjli gheter att påverka kundens förväntningar under processen av tjänste-

leverans?

5. Strävar ni efter att göra kunden nöjd eller mer än nöjd? (Varför det ena eller det andra?)

6. Vad gör ni för att få kunden nöjd?

7. Hur ser ni på att göra kunden mer än nöjd (överträffa dennes förväntningar)?

• Är det bra? Vilka konsekvenser? (Driver upp förväntningar för nästa gång?)

• Försöker ni avsiktligt att göra något som överträffar kundens förväntningar ? Varför?

8. Hur agerar ni när något går snett, det vill säga kunden verkar vara missnöjd?

• Går det att kompensera för negativa händelser? Hur?

• Kan ett misslyckande påverka kundens krav på vad som är till fredsställande (att ribban

höjs efter misslyckandet)? Hur hanteras detta?

9. Uppmärksammar kunden de negativa och mycket positiva händelser li ka mycket?

• Hur påverkar en mycket positiv respektive negativ händelse kundens bedömning av

tjänsten?

• Kan det behövas flera mycket positiva händelser för att rätta till en negativ?

10. Har ni någon strategi för att säkerställa att kunden är nöjd?


