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SAMMANFATTNING 
 

 I

SAMMANFATTNING 
 
Syftet med detta arbete är att belysa vad som leder till kundlojalitet gentemot 
kollektivtrafiken. För att kunna uppfylla syftet har jag utgått från allmänna teorier inom 
marknadsföring och beteendevetenskap som behandlar kundlojalitet samt attityder. I arbetet 
har jag använt begreppet kundlojalitet annorlunda då det i detta fall inte handlar om något 
regelrätt återköp utan snarare om kunden betalar eller inte för den erhållna tjänsten. Kunden är 
illojal och fuskar om de inte betalar på ett korrekt sätt för tjänsten. Jag har genomfört en 
belåtenhet- och attityd-undersökning bland kunderna hos en aktör inom kollektivtrafiken.  
Aktören är en av Sveriges största kollektivtrafiksbolag, Stockholms Länstrafik (SL), med mer 
än 600 000 människor som reser varje dag inom Stockholms län. Informationen samlades in 
med hjälp av en enkät som besvarades av 100 resenärer på tunnelbanan i Stockholm. Utifrån 
de resultat som undersökningen gav har jag kommit fram till ett antal viktiga faktorer och 
attityder som påverkar kundens lojalitet negativt. De främsta faktorerna som orsakar 
missbelåtenhet är bland annat att kollektivtrafikens tjänster inte är pålitliga och att aktören 
saknar lyhördhet. Dessutom anser många av de tillfrågade att tjänsten inte är prisvärd, att de 
saknar respekt för aktören och att de inte känner sig säkra när de reser kollektivt. De attityder 
som påverkar kundens beteende är framförallt brist på förtroende för aktören, att det är för 
dyrt och många saknar empati med aktören och dess ekonomiska situation. Dessutom tycker 
många kunder att det är för lätt och riskfritt att fuska. Kunderna tycker inte personalen gör 
tillräckligt för att stoppa fusket och många saknar respekt för aktören. Aktören behöver återfå 
sin respekt. Aktören måste återskapa en relation med sina kunder för att de ska känna 
förtroende, trygghet, delaktighet och ansvar. På så vis kan kollektivtrafikens aktörer påverka 
lojaliteten positivt. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this essay is to study what leads to customer loyalty in public transportations.  
The theories I have chosen to consider are customer loyalty, service quality, attitudes and 
customer behavior. In this essay I have chosen a different aspect of the concept costumer 
loyalty: loyalty is when the customar pays for the service and illoyalty is when the cusomer 
use the service but choose not to pay for it: the customer is cheating. I have made a survey 
study of satisfaction and attitudes among the cusomers of a public transportation company. 
The company is one of the largest public transpotation companies in Sweden, called 
Stockholms Länstrafik (SL), with over 600 000 people traveling every day within the region. 
The information was gathered with an inquiry , 100 of the customers traveling with SL: s 
subway system in Stockholm participated. The conclusions is that there are many important 
factors of dissatisfaction and attitudes that to a certain point can explain the customers 
behavior. The most important conlusions are following: the reliability of the public 
transportation company is low. The company doesn’t  listen to their customers needs and 
desires. The customers has a low respect of the personell  and a lack of sympathy with the 
companys financial situation. According to the results, the risk of getting caught cheating is 
too low. The company needs to regain respect and communication with the customers in order 
to regain trust, security, participation and responsibility.  
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1 Inledning 
 
I detta kapitel ges en bakgrund och presentation av uppdragsgivare följt av en 
problemdiskussion och ett syfte.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Kollektivtrafiken är en del av den grundläggande samhällsservicen och en nödvändighet i ett 
modernt samhälle. En välplanerad kollektivtrafik ger ökad välfärd, bättre samhällsekonomi 
och ökad tillgänglighet. Om fler åker kollektivt bidrar detta till högre trafiksäkerhet och ökad 
regional utveckling. Dessutom leder en välfungerande kollektivtrafik till bättre miljö. (Holdar, 
Ingelstörm, Markstedt, vägverkets publikation 1999:150) De trafikpolitiska målen är att nå 
ökad marknadsandel för kollektivtrafik, ökad samverkan mellan aktörer och ökad kvalitet. 
Politikerna vill även öka kunskaperna om kollektivtrafiken bland allmänheten, men även hos 
beslutsfattare och tjänstemän. Detta för att förändra attityder och beteenden hos befolkningen, 
som politikerna vill ska utnyttja kollektivtrafiken i större utsträckning än i dagsläget. 
(Vägverkets publikation, 1999:150) 
 
I dag har Sverige till stora delar en relativt välfungerande kollektivtrafik. Allmänheten har en 
positiv grundsyn och ser gärna att kollektivtrafiken byggs ut och förbättras. Dock utnyttjas 
den befintliga kollektivtrafiken inte tillräckligt då många resenärer fortfarande väljer att resa 
med bil istället för att åka kollektivt.  För att allmänheten ska utnyttja kollektivtrafiken mer 
krävs det förbättringar främst inom tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten. 
(SLTF rapport, 2003) Fördelningen av kollektivtrafikens kapacitet är spridd runt om i landet. I 
glesbygden råder oftast stor överkapacitet, vilket oftast leder till ekonomiska problem för de 
lokala aktörerna. I storstäderna finns det ofta en underkapacitet vid rusningstrafik, då 
allmänheten kräver fler avgångar med bussar, tunnelbana och spårvagnar som sedan orsakar 
en överkapacitet vid lågtrafik. Detta har orsakad en snedfördelning av resurser till 
kollektivtrafiken och besluten inom samhällsplaneringen har, särskilt i storstäderna, inneburit 
allt sämre förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik. (SLTF rapport, 2003) I dag stöder 
samhället kollektivtrafiken med cirka 12 miljarder kronor per år. Uppföljningen av hur dessa 
pengar fördelas och vilken nytta stödet leder till har dock hittills varit mycket begränsad. 
(Börjesson & Eriksson KFB-Rapport, 2000:1) 
 
I vägverkets publikation (1999:150) ges förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra 
kollektivtrafiken: 
 

• Nya medier och ny teknik ska användas för utveckling av marknadsföring, 
information, service och biljettförsäljning. Informationsteknik (IT) kan användas för 
planering, styrning och uppföljning vilket kan göra kollektivtrafiken mera tillgänglig 
och ge bättre samordning mellan olika trafikslag. 

 
• Samarbete behövs kring samhällsplanering, samhällsbetalda resor och mer tillgänglig 

kollektivtrafik.  
 

• Det ekonomiska stödet till kollektivtrafiken måste följas upp som en kontroll av att 
investeringarna motsvaras av nyttan för samhället, främst i form av ökad 
tillgänglighet, bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. 
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• I all verksamhet ska kunden och hela resan sättas i centrum. Kunden ska tycka att 

resan är enkel, bekväm och prisvärd. 
 

• Driva på samverkan för att få en mer tillgänglig kollektivtrafik, rätt kvalitet på hela 
resan samt samhällsplanering som stärker kollektivtrafikens konkurrenskraft.  

 
• Bygga upp kunskaperna om möjligheterna att påverka attityder och beteende och om 

kundernas behov kopplade till inriktningen av infrastrukturinvesteringar samt 
informera och utbilda.  

 
• Initiera forskning och utveckling om samhällsbetalda resor och en mer tillgänglig 

kollektivtrafik, informationssystem, attraktiv kollektivtrafik samt precisering av 
samband mellan kollektivtrafik och samhällsmål. 

 
Detta är några åtgärder som politiker och vägverket i samarbete med de lokala aktörer som 
bedriver kollektivtrafik kan vidta för att stärka kollektivtrafiken och nå de politiskt satta 
målen. Detta innebär en gemensam kraftansträngning men samtidigt att de olika aktörerna tar 
ansvar för sina områden och samverkar med andra i största möjliga utsträckning. Detta för att 
tillgängligheten, framkomligheten och säkerheten ska förbättras, samt att utnyttjandegraden 
ska ökas. Detta ska även i förlängningen leda till en bättre miljö och ett trevligare samhälle att 
leva i. (Vägverkets publikation, 1999:150) 
 
1.2 Presentation av uppdragsgivare 
 
Actuva AB utvecklar produkter och bedriver konsultverksamhet inom marknadsföring och 
informationslogistik. Actuvas operativa verksamhet understöds av ett intensivt FoU-arbete där 
nya metoder och modeller utvecklas enligt kundernas behov. Målsättningen är att erbjuda 
lösningar som ger kunderna en både bredare och djupare marknadsinsikt. Actuva 
effektiviserar marknads- och varuförsörjningsprocessen genom att tillhandahålla detaljrik 
marknadsinformation med hög förädlingsgrad. (www.actuva.se) 
 
Några av Actuvas största kunder är olika aktörer inom kollektivtrafiken. Dessa vill nå en 
djupare marknadsinsikt för att lösa problem med prissättningssystem och för att uppnå en 
högre utnyttjandegrad. 
 
1.3 Problemdiskussion 
 
Det relativt låga utnyttjandet av kollektiva färdmedel för lokala och regionala resor innebär, i 
kombination med samhällets krav på en väl fungerande kollektivtrafik och förbättrad miljö, 
att kostnaderna för trafikföretagens verksamhet måste finansieras av statliga eller kommunala 
ekonomiska stöd. (Widlert, Gärling, Uhlin, TFB rapport, 1989:2) Konsekvenserna av detta 
innebär att konventionella vinstmål inte kan tillämpas. Beroendet av ekonomiskt stöd för 
löpande kostnader gör det svårt för aktörerna att erhålla pengar till nyinvesteringar. Uteblivna 
nyinvesteringar kan i sin tur leda till ökande underhållningsskostnader och försämrad service. 
Kollektivtrafikens aktörer har därmed hamnat i en ond cirkel, där de ekonomiska problemen 
har negativ inverkan på kollektivtrafikens framtid. (Hjerpe, 1980). 
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Enligt Börjesson & Eriksson, KFB-Rapport (2000:1) finns det tre vägar att lösa de 
ekonomiska problemen som företagen inom kollektivtrafiken upplever: 
 

1. Påverka kostnadssidan genom att begränsa underskotten i verksamheten med hjälp av 
minskad service. 

2. Bibehålla servicen, men öka kraven på resenärernas bidrag till täckande av 
kostnaderna, dvs. höja biljettpriserna. 

3. Förbättra relationerna mellan kostnader och intäkter genom att försöka öka 
utnyttjandet av de kollektiva färdmedlen.  

 
Men att påverka kostnadssidan genom försämrad service leder ofta till en minskad kvalitet, 
vilket orsakar missnöje bland resenärerna och därmed minskat resande. Höjda biljettpriser är 
åtgärder som inverkar negativt på utnyttjandet av de kollektiva färdmedlen och skapar 
dessutom motstånd hos potentiella kunder. (SLTF, 2003) För att kunna öka sina intäkter 
måste aktörerna därför förbättra relationerna mellan kostnader och intäkter genom att öka 
utnyttjandegraden. (KFB-Rapport, 2001:1) 
 
Den stora frågan för de lokala aktörerna är att lösa prissättningen för att kunna öka 
utnyttjandegraden. Hur mycket är kunderna beredda att betala för att utnyttja 
kollektivtrafiken? Hur mycket är det värt för resenären att erhålla en bra kvalitet? Hur stor är 
resenärens betalningsvilja för att åka kollektivt? (Widlert, Gärling, Uhlin TFB-rapport 
1989:2) 
 
Det finns emellertid många problem med att mäta betalningsviljan. (Dufwenberg, 2000) 
Eftersom kollektivtrafiken är tillgänglig för alla och dessutom till stor del finansieras med 
skattemedel tar ofta många resenärer kollektivtrafiken för given. Många anser att kollektiva 
färdmedel måste finnas i ett välfungerande samhälle och att de redan bidrar till den genom att 
betala skatt. Vissa grupper tycker till och med att kollektivtrafiken skall vara kostnadsfri. 
(SLTF rapport, 2003) Många resenärer ser mycket negativt på höjda billjettpriser, men 
samtidigt anser många av dessa att kvalitén på kollektivtrafiken måste höjas. Vissa anser att 
det är upp till staten och kommunen att bidra med mer resurser för att öka kollektivtrafikens 
kvalitet. (SLTF rapport, 2003) 
 
Kollektivtrafiken skulle kunna liknas med en kollektiv vara där det endast är individen själv 
som kan värdera den kollektiva varan utifrån sina preferenser. (Dufwenberg, 2000) Detta 
förutsätter att individen både känner sin personliga värdering och faktiskt lämnar 
sanningsenliga svar vid en mätning av betalningsviljan.  Frågan är alltså hur mycket resenären 
till exempel värderar en förbättrad miljö genom att fler utnyttjar kollektivt resande. Är 
resenären själv beredd att bidra ekonomiskt för att förbättra kvalitén och därmed 
utnyttjandegraden? Om resenären inte är beredd att betala för ökad kvalitet utan låter andra 
göra det istället uppstår det så kallade ”free riders”-problemet. (Dufwenberg, 2000) Detta är 
ett vanligt problem när det gäller kollektiva varor. Vissa människor anser att de kan åka 
snålskjuts på andra och strunta i att betala för sig. Detta gäller tillexempel TV-licensen. Varan 
finns att tillhandahålla även om kunden inte betalar för den. Detta gäller även 
kollektivtrafiken. Bussar, tunnelbana och spårvagnar finns alltid att tillgå och vissa resenärer 
kan låta bli att betala för den utnyttjade tjänsten genom att fuska med betalningen för biljetten 
eller smita förbi spärrar och biljettförsäljare.  
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Detta fuskande inom de kollektiva färdmedlen kan betraktas som en brist på kundlojalitet. 
Enligt Feurst (1999) är kundlojalitet ett centralt begrepp inom marknadsföringen och dess 
betydelse är mycket viktig. Vidare kategoriserar han begreppet efter de drivkrafter som 
grundar kundlojalitet. Graderna går från ändpunkten yttre tvång till inre hängivelse. Den 
första graden av lojalitet är tvingad lojalitet. Den karakteriseras av trösklar så som tidsbrist, 
brist på alternativ, okända alternativ, jobbigt eller dyrt att byta leverantör. Ett exempel på 
detta kan vara att en kund anlitar en bank trots att kunden vet att bättre alternativ finns. Den 
andra graden av lojalitet är köpt lojalitet. Denna lojalitet bygger på pengar och rabatter. Till 
exempel att kunden är lojal till ett företag på grund av att företaget erbjuder ett medlemskort 
som ger återbäring. Den tredje graden av lojalitet är praktisk lojalitet som kan vara av vana 
eller bekvämlighet. Kunden går till samma frisör som han/hon alltid gjort. Engagerad 
lojalitet är den fjärde graden och den bygger på kvalitet eller hängivelse. Exempel på detta 
kan vara att ett företag erbjuder en viss kvalitet som kunden är nöjd med. Hängivelse är 
medveten lojalitet till ett symbolvärde, status, värderingar och attityder. Kollektivtrafiken 
vinner oftast lojalitet bland sina kunder genom köpt lojalitet, det vill säga genom månadskort 
eller rabattkuponger. Men hos kollektivtrafiken kan lojaliteten även vara engagerad då kunden 
väljer att åka eller inte åka kollektivt beroende på om kunden anser att tjänsten är prisvärd 
eller inte.  Dessutom finns det en viss tvingad lojalitet inom kollektivtrafiken. Oftast är det 
bara en aktör som har monopol på kollektivtrafiken i en stad eller i ett län. För de resenärer 
som saknar alternativa färdmedel finns det kanske inte något annat val än att åka kollektivt. 
 
Den vanligaste definitionen av kundlojalitet inom marknadsföring är att kunden återkommer 
och gör ett återköp hos samma leverantör. Tidigare trodde forskare att priset var den drivande 
faktorn till lojalitet, idag vet man att den största faktorn till lojalitet är relationen mellan 
kunden och företaget. (Graham, 1995) Kundens belåtenhet och attityd gentemot leverantören 
är viktig. Har tillexempel leverantörens personal dåligt rykte väljer eventuellt kunden att 
konsumera hos en annan leverantör med betydligt mer tillmötesgående och trevligare 
personal. (Kotler, 2003)  
 
Anderassen och Lindestad (1998) definierar faktorer som påverkar kundlojaliteten i följande 
fyra punkter: 
  

1. Upplevd kvalitet har positiv eller negativ inverkan på kundens belåtenhet. 
2. Kundens belåtenhet har en stor inverkan på kundens lojalitet 
3. Företagets image är av stor betydelse för kundens attityder gentemot upplevd kvalitet, 

värde och kundens belåtenhet, och kundens lojalitet. 
4. Återköp, betalningsvilja och benägenheten att sprida ett gått rykte med mun till mun 

metoden är indikationer på kundens lojalitet. 
 
Enligt Feurst (1999) kan det ibland saknas en alternativ leverantör, vilket då leder till tvingad 
lojalitet. Om kollektivtrafiken även betraktas som en kollektiv vara, att varan finns tillgänglig 
även om inte kunden betalar för den, så kan en missbelåten kund låta bli att konsumera 
tjänsten även om dem i praktiken utnyttjar den. (Dufwenberg, 2000) Olika attityder kan 
orsaka att kunden förhåller och beter sig på ett speciellt sätt gentemot aktören. (Linderholm, 
1995)  Vilka attityder gentemot leverantören gör att kunden inte vill betala för tjänsten? Hur 
stor betydelse har relationen mellan kunderna och aktören för om kunden betalar för tjänsten 
eller inte? Dessa frågeställningar kan knytas till befintliga teorier inom kundlojalitet. Därför 
kan det vara lämpligt att betrakta företeelsen med fusket inom kollektivtrafiken som en brist 
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på lojalitet.  Antingen är resenären lojal mot aktören och betalar för tjänsten eller illojal och 
inte betalar.  
 
Bristen på lojalitet hos resenärerna innebär att kollektivtrafiken förlorar intäkter. SL räknar 
med en förlust på 200 miljoner per år. Dessutom är det i stort sett omöjligt för aktörerna att 
höja biljettpriserna och samtidigt behålla lojala kunder. Detta har lett till en försämrad 
kvalitet, med sämre tillgänglighet. Vilket gör att lojaliteten ytterligare sjunker hos 
resenärerna. Denna onda cirkel måste aktörerna inom kollektivtrafiken ta sig ur. Hur uppfattar 
kunderna kollektivtrafikens kvalitéer? Hur kan aktörerna påverka kundernas beteende? Vilka 
faktorer gör att vissa resenärer inte betalar vad de är skyldiga att göra? Hur ser verkligheten 
egentligen ut? Vad gör kunderna missbelåtna och vilka attityder har kunderna själva mot 
illojalitet? Detta måste aktörerna förstå för att kunna veta hur de kan förändra kundernas 
beteende och därmed öka kundlojaliteten. (Graham, 1995) Problemområdet jag kommer att 
studera närmare i detta arbeta är: 
 
Vilka faktorer påverkar kundlojaliteten hos kollektivtrafikens kunder? 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att belysa vad som kan leda till kundlojalitet gentemot olika aktörer 
inom kollektivtrafiken som helhet och inte endast en specifik aktör.  
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2 Teori 
 
I detta kapitel kommer olika teorier inom kundlojalitet, tjänstekvalitet, attityder och 
lojalitetsföring att presenteras.  
 
2.1 Kundlojalitet 
 
Vissa personer är exceptionellt lojala till vissa varumärken. En Harley Davidson-ägare byter 
inte märke även om något annat märke är bättre. Användare av Apple Macintosh byter inte till 
Windows även om de får fler fördelar. BMW-etusiaster byter inte till Mercedes. Företag har 
hög varumärkes lojalitet om en stor andel av kunderna inte byter varumärke. (Kotler, 2003).  
 
Faktorer som påverkar kundlojaliteten är bland annat image och varumärke. Kunder väljer ett 
varumärke framför ett annat på grund av att kunden har en positiv attityd till varumärket och 
företaget. Kunden måste även anse att produkten eller tjänsten är prisvärd.  (Kotler, 2003) En 
annan faktor är personalen. För företaget gäller det att ha rätt personal, en lojal personal, som 
förstår kunden och skapar ett förtroende, en relation mellan personalen och kunden. Om 
kunden upplever företagets image positivt beror det ofta på att relationen mellan kund och 
företag är bra. (McCarthy, 1997). 
 
Graham (1995) menar att lojaliteten ökar om företaget finns tillgängligt för kunden. Kunden 
bör kunna kommunicera med företaget. Kunden vill ha tillgänglighet till information. Om 
kunden anser att den får den information han/hon behöver så ökar kundlojaliteten. Det är även 
viktigt att företaget följer med i utvecklingen och ständigt förbättrar sin kvalitet och service. 
För att tillfredställa kundens behov måste företaget ha en stark konkurrensfördel som nås 
genom kontinuerliga tjänsteinnovationer. (McCarthy, 1997).Figur 1 visar fyra faktorer som 
påverkar lojaliteten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur1. Visar fyra faktorer som påverkar kundlojaliteten (Thompson, 2001) 
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2.2 Kunden i centrum 
 
Kunder vill inte bli tagna för givna, de vill känna sig viktiga och uppskattade. Därför måste 
företaget få kunden att känna sig noterad. Om kunden känner sig uppskattad så kommer 
kunden också att vara lojal. (Graham, 1995) Företagen måste satsa på att ge ett bra första 
intryck och ge kunden en bra service. På detta vis kommer kunden ihåg sin upplevelse av 
företaget och sprider detta vidare till andra. Sista intrycket är också viktigt och företaget bör 
kommunicera med kunden efter avslutad affär. Det är mycket viktigt att ha en bra kunddialog 
samt att ta kundens eventuella klagomål på allvar. (McCarthy, 1997) 
 
För att kunna erbjuda en bra tjänst eller produkt måste företaget veta vad kunden förväntar 
sig. För att företaget ska kunna anpassa sina tjänster eller produkter efter kundens behov och 
preferenser måste företaget veta vad kunden förväntar sig och vilka delar av servicen denne 
upplever som viktigast. (Kotler 2003) Ett sett att möta kunden halvvägs är att informera 
kunden om vad denne har att förvänta sig. Det blir då lättare för företaget att hålla det som 
utlovats eftersom det uttryckligen beskrivits. Priset påverkar naturligtvis också 
förväntningarna. Många kunder tror att ju mer de betalar, desto bättre service kommer de att 
få. Men samtidigt är ett lågt pris ingen ursäkt för en dålig service. (Graham, 1995) För att 
bygga lojalitet måste företaget överträffa kundens förväntningar vid varje tillfälle. Även om 
de enligt Kotler (2003) inte behöver överdriva och lova mer än vad de kan hålla eftersom 
kunden kommer att förvänta och i värsta fall kräva det som utlovas.  
 
Kunden upplever ofta en större risk vid köp av en tjänst än en produkt.(Graham, 1995) Det är 
därför viktigt för företaget att vinna kundens förtroende genom att minska den upplevda 
risken. Detta kan göras genom att informera, upplysa och utbilda kunden. Kunder som har 
kunskap om företaget har större förtroende och anlitar företaget i allt större utsträckning. För 
att få kunder att vara lojala bör företaget ta initiativet att ge information och att, tillexempel, 
berätta för kunden hur denne kan spara pengar på företagets olika tjänster. Genom att 
kommunicera och hålla en nära kontakt med kunden genom att skicka information och inte 
bara reklam, visar att företaget bryr sig om kunden och på så sätt stärks relationen. 
(McCarthy, 1997) Företaget bör också ge kunderna information om möjligheten att köpa 
billigt eller rationellt, till exempel vid tillfälliga rabatter och säsongserbjudanden. (Kotler, 
2003) 
 
Att lyssna på sina kunder är till stor hjälp för att få information om kunderna samt ett sätt att 
förbättra tjänsterna. Om företaget tar sig tid att lyssna på kunden känner sig kunden 
uppmärksammad och därmed ökar lojaliteten. Tidigare trodde forskare att priset var den 
drivande faktorn till lojalitet, idag vet man att den största faktorn till lojalitet är relationen 
mellan kunden och företaget. (Graham, 1995) 
 
Kotler (2003) anser att företagen bör ta mer hänsyn till kundens klagomål. På detta sätt får 
företaget reda på vad kunderna tycker om företaget. Det är då viktigt att företaget inte bara 
lyssnar till klagomålen, utan använder informationen för att göra förbättringar. Detta leder till 
att kunden blir nöjd och därmed en ökad lojalitet. För kunder som är missbelåtna är det viktigt 
att ersätta kunden, tillexempel med en prisreduktion. Med detta menas att kunden får 
ersättning för samtliga kostnader kunden haft på grund av det fel som uppstått. Till exempel 
att kunden missade ett viktigt affärsmöte på grund av att bussen gick sönder och inte hann 
fram i tid. 
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2.3 Tjänstekvalitet  
 
Om värdet av en tjänst upplevs som högre än konkurrentens är kunden lojal mot företaget. 
Kunder förblir lojala så länge de är fullständigt nöjda med tjänstekvaliteten. Tjänstekvalitet är 
skillnaden mellan den erbjudna tjänsten och den upplevda tjänsten. (Kotler, 2003) Rätt 
kvalitet på en tjänst uppstår när förväntningarna infrias, behov tillfredställs och krav uppfylls.  
 
Enlig Edvardsson & Thomasson (1996) finns det fem faktorer som påverkar tjänstekvaliteten.  
 

• Påtaglighet: Den fysiska miljön i tjänsteföretaget så som lokaler, utrustning, 
personalens och kommunikationsmaterialets framtoning. 

• Pålitlighet: Tjänsteföretagets förmåga att utföra den utlovade tjänsten pålitligt och 
korrekt. 

• Villighet/beredskap: Tjänsteföretagets vilja och beredskap att hjälpa kunderna och att 
leverera snabb service. 

• Säkerhet: Personalens kunskaper och kompetens samt deras förmåga att väcka 
förtroende och tillit. 

• Empati/inlevelse: Den individuella uppmärksamheten som tjänsteföretaget ger sina 
kunder. 

 
Enligt Kotler (2003) finns tre sätt att utveckla starkare band till kunderna och därmed uppnå 
kundlojalitet. Dessa är monetära band, sociala band och strukturella band. 
 

• Monetära band: Handlar om att företaget erbjuder finansiella förmåner till kunden. 
Exempel på detta kan vara att flygbolag erbjuder rabatter till dem som flyger mycket 
och hotell erbjuder speciella förmåner till ofta återkommande gäster. 

• Sociala band: Innebär att företagets personal arbetar med att öka deras sociala band till 
kunderna genom att lära sig de individuella kundernas behov och önskemål, för att 
sedan individualisera företagets behov. 

• Strukturella band: Med detta menas att företaget till exempel kan erbjuda kunden 
speciell utrustning eller datalänkar som hjälper kunden att hantera order eller 
inventarium. 
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2.4 Attityder 
 
En individs beteende förknippas ofta med vilken attityd han/hon har till det specifika 
beteendet. För att kunna påverka ett beteende behövs därför kunskap om vilken attityd som 
ligger bakom, samt hur den påverkas i olika sammanhang. (Linderholm 1995) 
 
Begreppet attityd kan definieras på olika sätt. Förr innebar begreppet ofta en beskrivning av 
vilken ”kroppslig” attityd som intogs, dvs. en kroppsställning, för att sedermera bli en 
beskrivning av hur vårt inre kontrollerar vårt utåtriktade, dvs. vårt synliga, beteende. En 
attityd kan också sägas beskriva en individs positiva, negativa eller neutrala inställning till ett 
objekt, en institution eller en individ. Den idag dominerande definitionen är att attityder är en 
individs generella värdering av någonting. (Myers, 1999)  
 
Men attityder kan även betraktas som hierarkiska, ordnas efter hur centrala de är för individen 
och hur viktiga de är i förhållande till varandra. De mer övergripande attityderna betraktas 
ofta som mycket stabila och kan också förknippas med de olika grundläggande värden som 
varje individ omfattar, t.ex. ont-gott, rätt-fel osv. (Linderholm 1995)  
 
En rad faktorer har identifierats, som visar hur nära förhållandet mellan attityd och beteende 
är. Forskningsresultat visar att dessa faktorer påverkar graden av attitydförändring som i sin 
tur påverkar graden av beteendeförändring. Nedan presenteras tre faktorer som inverkar på 
förhållandet attityd-beteende (Myers, 1999): 
 

1. Om individen upplever att attityden till ett beteende är relevant, blir beteendet mer 
permanent. Om en beteende förändring ska åstadkommas måste således strategin vara 
att lyfta fram attityder som kan anses som relevanta för ett förändrat beteende. 

 
2. En annan faktor som påverkar attityd-beteende förhållandet är hur attityden har 

bildats. Attityder som grundar sig på egen erfarenhet kan bättre förutsäga ett framtida  
      beteende än attityder som grundar sig på andras erfarenheter. 
 
3. Även självkontrollen påverkar hur attityd och beteende hänger samman. Så kallade 

Low Self Monitors upplever sig själva som starka individer och ändrar därför inte sitt 
beteende efter vad andra tycker. Motsatsen gäller för så kallade High Self Monitors. 
 

Attityder kan härledas utifrån mätbara reaktioner. Dessa reaktioner kan delas in i tre 
Grupper:  
 

1. kognitiva 
2. affektiva 
3. konativa   

 
De kognitiva reaktionerna grundar sig på vilken kunskap individen har om objektet, de 
affektiva vilka känslor individen har till objektet och de konativa reaktionerna grundar sig på 
hur attityden styr hur individen ska bete sig i förhållande till objektet. (Linderholm 1995)  
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2.5 Lojalitetsföring 
 
Lojalitetsföring är ett samlingsbegrepp för de aktiviteter som företaget kan använda sig av för 
att öka kundens lojalitet. Företaget kan påverka olika faktorer som ger upphov till lojalitet: 
kundnöjdhetsskapande interaktion, möjlighet för kunden att påverka erbjudandet, 
kundlojalitetsbelöningar, medarbetarlojalitetsprogram, kund-till-kund-aktiviteter samt 
kundlivscykelaktiviteter. (Söderlund, 2001) Om lojalitetsföraren kan förklara kundens 
lojalitet, genom att identifiera faktorer som utgör orsaker till lojalitet, finns möjlighet att 
påverka dess faktorer, vilket kan medföra att lojaliteten ökar. Nedan följer några aktiviteter 
som företaget kan göra. 
 
2.6 Affinitetsmarknadsföring 
 
En metod som påverkar kundlojaliteten i tjänsteföretag är affinitetsmarknadsföring. Affinitet 
betyder släktskap och används för att visa på en individs identifikation med en speciell 
kundgrupps normer och värderingar. (Blomqvist, Dahl &  Haeger, 1993) Iden med 
affinitetsmarknadsföring är att tillfredställa så väl kundens grupprelaterade som individuella 
behov. Detta uppnås genom att marknadsföringen inriktas till individer i en grupp som består 
av människor med samma intressen eller värderingar. Företaget använder sig av den 
tillhörighet och lojalitet kunden har till en grupp i stället för att direkt vände sig till intressanta 
kundämnen. (Emigh, 1999) 
 
Engen (1998) hävdar att affinitetsmarknadsföring är ett sätt att segmentera marknaden till 
subsegment. Det är ett sätt att nå målmarknaden med meningsfulla meddelanden. 
Affinitetsmarknadsföring är ett lägre kostnadsalternativ för att skaffa kunder. Metoden är ett 
effektivt sätt för företagen att nå vissa kunder genom att företaget använder sig av någon 
annan part som redan har etablerad lojalitet och förtroende med dess existerande kunder. 
Enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) finns det tre huvudsakliga särdrag för 
affinitetsmarknadsföring. 
 

• Stöd av tredje part: Innebär att företaget utnyttjar den redan existerande relationen 
mellan affinitetspartnern och gruppens medlemmar och på så sätt ökar 
kundkommunikationens effektivitet och trovärdighet. Ett exempel är att då ett 
företag marknadsför kreditkort till läkare ökar sannolikheten att budskapet når 
fram till dessa om läkarorganisationen föreslår att kreditkortet ska användas. 

 
• Del av nytta: Innebär att både affinitetspartnern och gruppens medlemmar har 

nytta av att tjänsten utnyttjas. När kundens organisation gynnas, motiveras 
medlemmarna ytterligare till att köpa företagets tjänster. Om till exempel en bank 
avsätter en del av vinsten på ett kreditkort till cancerforskning mot att 
läkarorganisationen uppmanar sina medlemmar att använda kortet i fråga, skapas  

 ett incitament för medlemmarna att använda just det kortet. 
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• Värdeökning: Innebär att företaget erbjuder medlemmarna i gruppen förmåner som 

svarar mot deras speciella behov. Förståelse för medlemmars livsstil, konsumtions-
mönster och intressen är av stor vikt i detta sammanhang. Ett exempel på detta är 
ett specialdesignat kreditkort som tas fram för läkarorganisationens medlemmar, 
vilket skapar exklusivitet och ökar känslan av grupptillhörighet. 

 
Kundens lojalitet blir i stor utsträckning beroende av affinitetspartnern lojalitet till företaget. 
Hur framgångsrik den här typen av marknadsföring blir är i hög grad beroende av företagets 
förmåga att tillfredställa affinitetspartnerns behov. Samtidigt förutsätter 
affinitetsmarknadsföring att företaget uppfyller kundens krav på bland annat tillgänglighet 
och kvalitet. En annan viktig faktor är hur starka banden är mellan individen och gruppen och 
i vilket gran individen vill visa att denne identifierar sig med gruppen. (Blomqvist, Dahl & 
Haeger, 1993) 
 
2.5 Lojalitetsprogram och kundklubbar 
 
Lojalitetsprogram är ett sätt för företag att vinna kundens lojalitet. För att ett sådant program 
ska bli effektivt krävs det att det är lätt att använda, erbjuder omedelbara belöningar, 
innehåller värde för kunden, är inriktat på kunder vars beteende företaget vill ändra, vara 
begränsat till vad företagen har råd att spendera samt innehålla en utgångsstrategi. (Hughes, 
1999) De flesta lojalitetsprogram utnyttjar en primär drivkraft, pengar, som huvudsakligt 
lockbete. Andra anledningar för att kunden ska bli medlem i företagets lojalitetsprogram är 
minskad osäkerhet, bättre information och minskade kostnader. Fördelarna med ett sådant 
program är att det är ett bra sätt att skapa en bättre kontakt med kunden samt att företagen 
erhåller bättre information om kunderna. (Blomqvist, 1999) 
 
Kundklubbar betecknas som en synonym till värdeorienterade lojalitetsprogram. Kundklubbar 
har några speciella egenskaper som gör dessa effektiva och skiljer dem från andra typer av 
lojalitetsprogram. Dessa egenskaper är att kundklubben är startad, planerad och hanterad av 
företaget i stället för kunden. Kundklubben erbjuder värde för medlemmarna genom att 
optimera kombinationen mellan finansiella och icke finansiella åtgärder. (Blomqvist, Dahl 
och Haeger, 1993) Kundklubben går ut på att kunderna ska bli stamkunder mot att företaget 
erbjuder unika fördelar. Potentiella fördelar kan vara minskad osäkerhet, lägre 
transaktionskostnader och bättre information. Potentiella kostnader inkluderar investeringar i 
tid, pengar och prestation som krävs för att ingå i relationen. Kundklubben ger företaget 
möjligheter att samla in individuell kundinformation, förbättra kunddialogen och därigenom 
utveckla tjänsteerbjudandet. Kundklubben kan därigenom med god potential öka 
kundlojaliteten. (Blomqvist, Dahl och Haeger, 1993) 
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3 Referensram och forskningsfrågor 
 
I kapitel 3 ges en kort samanfattning av kapitel 1 och en referensram följt av 
forskningsfrågor, konceptualisering och operationalisering. 
 
3.1 Referensram 
 
I kapitel ett gavs en kort beskrivning av kollektivtrafikens politiska bakgrund. De politiska 
målen kan nås genom en ökad samverkan, förändring av attityder och beteenden hos 
befolkningen samt genom att uppnå en högre kvalitet. Politikerna vill även följa upp de 
ekonomiska stöden på cirka 12 miljarder kronor för att kontrollera att investeringarna 
motsvaras av nyttan för samhället, främst i form av ökad tillgänglighet, bättre miljö och ökad 
trafiksäkerhet. (Vägverkets publikation 1999:150) 
 
För att uppnå dessa mål krävs att de lokala aktörerna tar ansvar för sitt område. Den relativt 
låga utnyttjandegraden av kollektivtrafiken gör att de lokala aktörerna är beroende av 
ekonomiska stöd för sina löpande kostnader, vilket gör det svårt att erhålla pengar till 
nyinvesteringar. Därför måste aktörerna öka sina intäkter eller minska sina kostnader för att 
kunna göra de nyinvesteringar som krävs för att nå de politiskt uppsatta målen. (TFB rapport 
1989:2) Att dra ned kostnaderna innebär en minskad kvalitet och att höja priserna inverkar 
negativt på utnyttjandegraden. (Börjesson & Eriksson, KFB-rapport 2000:1) Det stora 
problemet för aktörerna är att lösa prissättningen. Hur mycket är kunderna beredda att betala 
för en välfungerande kollektivtrafik?   
 
Ett stort problem för kollektivtrafikens aktörer är att mäta betalningsviljan. Eftersom 
kollektivtrafiken finns tillgänglig för alla och är så pass nödvändig i dagens samhälle tar 
många resenärer kollektivtrafiken för given. Kollektivtrafiken kan liknas med en kollektiv 
vara. (SLTF rapport, 2003) Hur mycket vill kunden bidra med ekonomiskt för att förbättra 
kvalitén och därmed öka utnyttjandegraden? Ett problem som då kan uppstå är det så kallade 
”free-riders”-problemet. (Dufwenberg, 2000) Detta innebär att vissa kunder inte bryr sig om 
att betala för varan och åker på så sätt snålskjuts på andra. Vid mätning av betalningsviljan är 
det därför många som drar sig för att ge ett ärligt svar. Inom kollektivtrafiken har detta 
problem ökat, främst i storstadsregionerna, under de senaste åren. Kunderna betalar inte för 
att utnyttja kollektivtrafikens tjänster: kunderna fuskar. Antingen genom att inte betala 
biljettpriset på ett korrekt sätt eller genom att helt och hållet undvika att betala för sig.  
 
I problemdiskussionen diskuteras begreppet kundlojalitet. Feurst (1999) kategoriserar 
begreppet i fyra olika grader: tvingad lojalitet, köpt lojalitet, praktisk lojalitet eller engagerad 
lojalitet. Förr trodde man att kundlojaliteten helt var baserad på priset, att kunden endast gör 
återköp för att leverantören erbjuder en vara eller tjänst till konkurrensmässigt fördelaktigt 
pris med bra kvalitet. Idag vet man att den största faktorn till lojalitet är relationen mellan 
kunden och företaget. (Graham, 1995) I problemdiskussionen valde jag att hantera företeelsen 
med fusket som en brist på kundlojalitet 
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Bristen på lojalitet hos kunderna orsakar inkomstbortfall. Aktörerna måste därför undersöka 
hur lojaliteten påverkas för att kunna vidta åtgärder och öka intäkterna. Detta för att i 
förlängningen öka kvalitén och utnyttjandegraden. Utifrån diskussionen i kapitel 1 
formulerade jag följande problemområde: 
 
Vilka faktorer påverkar kundlojaliteten hos kollektivtrafikens kunder? 
 
För att studera problemområdet närmare kommer jag att använda mig av de befintliga teorier, 
som finns i kapitel två, inom kundlojalitet, tjänstekvalitet och attityder. I min undersökning 
har jag valt att begränsa mig till kollektivtrafiken i storstaden, där problemen med illojala 
kunder är som störst. Jag kommer inte att titta närmare på teorierna inom 
affinitetsmarknadsföring, lojalitetsprogram och kundklubbar. Detta på grund av att jag främst 
vill studera varför kunden är illojal och inte hur man rent praktiskt kan åtgärda problemen. 
När jag utformar min undersökning kommer jag därför inte att använda teorierna inom 
lojalitetsprogram och kundklubbar.  Dessa teorier kommer jag endast att föreslå som åtgärder 
om resultatet av mina studier visar att de är lämpliga att använda för att öka kundlojaliteten 
inom kollektivtrafiken. 
 
Utifrån teorierna inom kundlojalitet, tjänstekvalitet och attityder har jag konstruerat följande 
referensram. Denna visar hur upplevd kvalitet, attityd och beteende påverkar kundens 
lojalitet. 
 

 
Figur2. Referensram 

 
3.2 Forskningsfrågor 
 
I kapitel två nämns fem faktorer som påverkar tjänstekvalitet. Dessa är påtaglighet, pålitlighet, 
villighet/beredskap, säkerhet och Empati/inlevelse. (Edvardsson & Thomasson, 1996) Till 
dessa kan faktorer som restider, komfort, service, image, information, prisvärde och personal 
räknas. Enligt Andreassen och Lindestad (1998) har upplevd kvalitet en positiv eller negativ 
inverkan på kundens belåtenhet. Vidare hävdar de att kundens belåtenhet har en stor inverkan 
på kundens lojalitet. Genom en bra kunddialog kan aktören förstå kundens förväntningar och 
behov. (Graham, 1995) Det är viktigt för aktören att ha kunskap om hur kunden värderar de 
olika faktorerna för att kunna påverka lojaliteten. Om kunden värderar dessa faktorer negativt 
är kunden missnöjd och då kommer aktören att förlora kundens lojalitet.  För att förstå varför 
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kunden är illojal måste hänsyn till belåtenheten tas. Varför är kunden missnöjd? Hur påverkar 
kollektivtrafikens kvalitéer kundens belåtenhet? Genom att studera detta närmare kan 
kollektivtrafikens aktörer få en större förståelse för kundernas behov, hur kunderna upplever 
aktören samt hur kundens relation till aktören ser ut i dagsläget. Utifrån mitt problemområde 
och teorier inom kundlojalitet och tjänstekvalitet har jag formulerat följande forskningsfråga: 
 

• Hur påverkar kollektivtrafikens kvalitéer kundens lojalitet? 
 

Det är även viktigt för aktörerna att förstå varför kunden beter sig som de gör: varför fuskar 
kunden? I kapitel två definieras attityder som en individs generella värdering av någonting, en 
beskrivning av en individs positiva, negativa och neutrala inställning till ett objekt, institution 
eller en individ. Om aktören vill påverka beteendet måste aktören lyfta fram de attityder som 
kan anses som relevanta för ett förändrat beteende. (Myers, 1999) Attityder kan härledas 
utifrån tre mätbara reaktioner: kognitiva, affektiva och konativa. Dessa grundar sig på vilka 
kunskaper och känslor individen har till objektet samt hur individen beter sig i förhållande till 
objektet. (Linderholm, 1995) För att påverka beteendet hos resenären måste aktören samla in 
kunskap om de attityder som ligger bakom beteendet. Om resenären inte betalar så måste 
aktören veta varför? Vad orsakar detta beteende? Varför är kunden illojal? Vilka attityder har 
kunden gentemot aktören? Vilka attityder har kunden själv gentemot illojalitet? Vilka 
attityder påverkar kundens beteende? Jag har formulerat följande forskningsfråga med avsikt 
att studera vilka attityder som påverkar kundens beteende närmare: 
 

• Vilka attityder påverkar kundens beteende?  
 
3.3 Konceptualisering  
 
 
 
Kundlojalitet: I detta arbete har jag definierat begreppet kundlojalitet på ett annorlunda sätt då 
det i detta fall inte handlar om ett regelrätt återköp utan om huruvida kunden betalar eller inte 
för den erhållna tjänsten. Kunden är alltså illojal om de inte betalar på korrekt sätt för tjänsten 
och lojal om dem gör det.  
 
Belåtenhet: Hur kunderna uppfattar kollektivtrafikens olika kvalitéer.  
 
Kvalitéer: I begreppet kvalitéer ingår påtaglighet, pålitlighet, villighet/beredskap, säkerhet 
och Empati/inlevelse, restider, komfort, service, image, information, prisvärde och personal . 
 
Attityder: En individs beteende förknippas ofta med vilka attityder som ligger bakom 
beteendet. För att kunna påverka ett beteende behövs kunskap om vilka attityder som ligger 
bakom. (Linderholm, 1995) I detta arbete definieras attityder utifrån tre mätbara reaktioner: 
kognitiva, affektiva och konativa reaktioner. 
 
Fusk: Det beteende som kunden av kollektivtrafiken uppvisar när de inte betalar för sin resa 
på ett korrekt sätt. Det finns främst två olika sorters beteenden. I ena fallet undviker kunden 
helt i att betala och smiter förbi spärrar och spärrvakter. I det andra fallet köper kunden 
rabattkuponger, men uppger avsiktligt fel slutstation för att slippa betala den extra avgift som 
krävs för att förflytta sig mer än en zon.    
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3.4 Operationalisering  
 
Demografi: Jag kommer att utföra min undersökning inom en speciell målgrupp där det finns 
flest potentiella illojala kunder, det vill säga kunder som fuskar. För att göra detta kommer jag 
närmare undersöka demografin och välja ut en passande målgrupp och sedan utforma frågor 
på enkäten som gör att jag kan bekräfta att rätt målgrupp har nåtts.  
 
Belåtenhet: För att kunna besvara min forskningsfråga: ”Hur påverkar kollektivtrafikens 
kvalitéer kundens belåtenhet?” kommer jag att använda mig av de redan befintliga kvalitéer 
inom teorierna för kundlojalitet och tjänstekvalitet som påverkar kundens belåtenhet. Med 
hjälp av dessa utformar jag en enkätundersökning. Med enkäten vill jag mäta vilka av dessa 
kvalitéer som främst ger upphov till kundens missbelåtenhet och som därmed påverkar 
kundens lojalitet negativt. Jag kartlägger sedan de kvalitéer som påverkat mest negativt för att 
ge en bild av kundens förväntningar, behov samt hur kunderna uppfattar aktören. 
 
Attityder: Jag kommer att använda mig av kognitiva, affektiva och konativa attityder när jag 
formulerar frågor till en attitydundersökning för att besvara forskningsfrågan: ”Vilka attityder 
påverkar kundens beteende”. Utifrån dessa reaktioner vill jag nå en ökad förståelse för vilka 
attityder kunden har gentemot aktören och vilka attityder kunden själv har mot illojalitet. På 
detta vis kan jag avgöra vilka attityder som tycks påverka beteendet i högsta grad.
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4 Metod 
 
I detta kapitel redogörs för den metod jag använt i mitt arbete med början i forskningsansats 
följt av litteraturstudie, undersökningsansats, datainsamlingsmetod, undersökningsmetod, val 
av aktör, målgrupp, utformning av enkät, metod för analys och metodproblem. 
 
4.1 Forskningsansats 
 
Två olika begrepp kan diskuteras vid en forskningsansats. Dessa är induktion och deduktion. 
Induktion bygger på empiri och deduktion på logik. (Thuren, 1996) Deduktion är den 
slutledning som fås när slutsatser om enskilda företeelser dras utifrån allmänna principer. Vid 
detta angreppssätt utgår forskaren från modeller och teorier som sedan testas empiriskt. 
(Eriksson och Wiedersheim, 1997) Vid ett induktivt angreppssätt utgår forskaren från empirin 
och försöker utifrån denna dra generella slutsatser.  
 
I detta arbete har jag använt mig av den deduktiva forskningsansatsen, eftersom jag utgått från 
redan existerande teorier, konstruerat en undersökning, samlat in och sammanställt material. 
Jag har sedan analyserat teori mot empirin och därefter dragit slutsatser. 
 
Utifrån den information som ska undersökas brukar kvantitativa och kvalitativa metoder 
skiljas åt. 
 
Med kvantitativ metod avses att forskaren samlar in ett stort antal fakta och analyserar dem i 
syfte att finna bakomliggande lagar som antas gälla generellt. Med kvalitativ metod menas att 
forskaren ifrågasätter förekomsten av generella lagbundenheter och i stället inriktar sin 
forskning på att beskriva det enskilda, kanske unika fallet. (Johansson & Svedner, 1996) 
 
Ett sätt att skilja dessa två metoder åt är att studera de frågor som ställs, de typer av svar som 
förväntas eller val av variabler. Kvalitativa frågor besvaras med öppna fritt formulerade svar 
medan kvantitativa frågor besvaras med fasta svarsalternativ. (Thuren, 1996)  
 
Den kvantitativa mätningen bygger på ett stort antal intervjuer och ett representativt urval. 
Hur stort urvalet skall vara beror på vilken precision som erfordras och hur långt man vill 
bryta ner materialet på olika undergrupper. (Ahne & Ringenson, 1994) 
 
Arbetet görs vid kvantitativa mätningar med strukturerade frågeformulär, det vill säga varje 
fråga är formulerad i förväg och får inte på något sätt ändras från intervju till intervju. Det är 
väsentligt att samtliga intervjuade får exakt samma frågor i exakt samma ordningsföljd. (Ahne 
& Ringenson, 1994) 
 
Den undersökning som jag har genomfört kan bäst beskrivas som kvantitativ eftersom 
frågorna i detta fall har formulerats med fasta svarsalternativ och bygger på ett stort antal 
intervjuer med ett representativt urval. Dessutom har exakt samma frågor i samma 
ordningsföljd ställts vid varje intervjutillfälle.  
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4.2 Litteraturstudie 
 
För att få uppslag började jag att studera litteratur som jag tidigare använt under mina studier 
på Luleå tekniska universitet. Sedan har jag använt mig av Stockholms statsbibliotek samt 
Stockholms universitets bibliotek för att finna relevant litteratur för den undersökning jag 
ville göra. Jag har även använt mig av Handelshögskolans datorer för att söka i databaser efter 
artiklar i ämnet. Dessa databaser har varit Academic Search, Econlit, Affärsdata och 
Artikelsök. De sökord jag använde mig av var kundlojalitet, kundtillfredsställelse, lojalitet, 
customer loyalty, service quality, willingness to pay, betalningsvilja, kollektiva varor, loyalty 
programs, attityder, attitydundersökningar, lojalitetsundersökningar, 
marknadsundersökningar, kvalitet, service, beteende och kundbeteende.  
 
4.3 Undersökningsansats 
 
Det finns olika typer av ansatser att utgå ifrån beroende på vilken typ av problemställning som 
ska studeras. Exempel på olika ansatser är experiment, skrivbordsundersökningar, surveys och 
fallstudier. Ett experiment är en studie som jämför individer som utsätts för någon form av 
förändring i sin miljö. När experimentet är genomfört jämförs resultatet för att se om 
förändringen i miljön är orsaken till resultatet. (Ahne & Ringenson, 1994) En 
skrivbordsundersökning utgår från en insamling av sekundärdata, information som forskare 
redan samlat in i ett annat syfte. (Thuren, 1996) Surveyundersökningen är en beskrivande 
eller förklarande undersökning av intervju- eller enkättyp som är baserad på ett representativt 
urval. Surveyundersökningen har som syfte att kunna generalisera resultaten till hela 
populationen. (Ahne & Ringernson, 1994) En fallstudie är en studie av kvalitativ karaktär där 
ett fåtal undersökningsenheter studeras ingående för att få en djupare förståelse. En fallstudie 
kan ske vid ett specifikt tillfälle eller under en längre period och den baseras både på 
kvalitativa och kvantitativa, sekundära och primära data. 
 
Jag definierar min undersökningsansats som en surveyundersökning då jag använt mig av ett 
representativt urval där jag kan generalisera resultaten till att gälla flera system än just det jag 
studerat. Undersökningen är av en marknadsbeskrivande karaktär eftersom jag vill beskriva 
kundernas beteende och förklara varför de beter sig på ett visst sätt med hjälp av en 
attitydundersökning.  
 
4.4 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns flera sätt att samla data på vid en undersökning. Dels sekundär data, det vill säga 
redan insamlat material som tidigare dokumenterats av andra undersökare, eller primär data. 
Primärdata är data som inte redan finns insamlad utan måste samlas in av undersökaren. 
(Ahne & Ringenson, 1994) Data kan samlas in genom observationer, intervjuer, dokument 
eller enkäter. Dokument är information som finns dokumenterad på papper, film, 
ljudupptagningar eller fotografier. Denna information kan användas för att besvara frågor 
rörande faktiska förhållanden, skeenden eller upplevelser som individen haft. Observationer 
görs i ett naturligt sammanhang där forskaren kan studera beteenden och skeenden på plats 
där de inträffar. Vid en personlig intervju träffas intervjuaren och respondenten och för en 
dialog med varandra. Intervjun kan vara mycket värdefull eftersom intervjuaren har en 
möjlighet att ställa följdfrågor. En enkät är ett frågeformulär där respondenten får besvara på 
förhand givna svarsalternativ eller med egna ord. Enkäten kan användas för att samla 
information från ett flertal individer. Den kan skickas på post, genomföras via telefon eller 
personliga intervjuer. (Kotler, 2003) 
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I min undersökning valde jag att samla primärdata med hjälp av en enkät. Jag har även 
studerat en del sekundärdata, rapporter från Stockholmsläns landsting. (Interpellationssvar 
Stockholmsläns landsting, 2003) Orsaken till att jag använde en enkät är att jag ville 
undersöka många individers attityder och värderingar av kollektivtrafiken. Observationer är 
inte speciellt givande då det finns ganska begränsade sätt att fuska med betalningen på och 
dessutom var det inte det jag ville undersöka utan snarare varför detta beteende uppvisas. 
Personliga intervjuer skulle ta för lång tid att genomföra eftersom jag ville ha svar från många 
individer. Dessutom är enkäten kostnadseffektiv och kan spridas över ett stort geografiskt 
område. Därför kom jag fram till att enkäten var den bästa metoden att använda sig av vid min 
attitydundersökning.  
 
4.5 Undersökningsmetod 
 
Flera olika ansatser har gjorts för att utveckla attitydskalor i en eller flera dimensioner. Det 
finns två skilda metoder att få fram en sådan attitydskala, nämligen en bedömningsmetod eller 
svarsmetoder. Thurstone- metoden är exempel på en bedömningsmetod där man först försöker 
fastställa attitydkontinuitet. Likert- och Guttman-metoderna är svarsmetoder där samma data 
används för fastställande av såväl individens som attitydsfrågans placering på 
attitydkontinuitet. (Myers, 1999) 
 
Vid Thurstone-metoden sker en förundersökning där försökspersonerna sorterar en rad 
påståenden avseende ett visst attitydsområde i elva skalsteg, beroende på i vilken utsträckning 
de olika påståendena anses företräda en positiv, neutral eller negativ inställning till området i 
fråga. (Myers, 1999) Påståenden där försökspersonerna har vitt skilda uppfattningar om 
placeringen på skalan rensas bort, och kvar står ett antal påståenden som alla har ett visst 
skalvärde och som tillsammans definierar attitydskalan. De som sedan blir föremål för 
attitydtestning går igenom dessa osorterade påståenden och anger vilka de instämmer i 
respektive tar avstånd ifrån. Medelvärdet av de påståenden som vederbörande instämmer i ger 
sedan placeringen på skalan.(Linderholm, 1995) 
 
Med denna metod analyseras direkt sambandet mellan ett faktiskt observerat beteende och de 
faktorer som påverkar detta beteende. Med detta undviks att ställa hypotetiska frågor då data 
samlas in om vad undersöknings personen faktiskt gjort. (Ahne & Ringenson, 1994)  
 
Likert-metoden är den enklaste, underlaget består av ett stort antal påståenden som täcker en 
viss attityd. Respondenten anger då på en 5-gradig skala om dem instämmer starkt, 
instämmer, har ingen åsikt, instämmer inte eller instämmer inte alls i påståendet. 
Poängsumman av dessa svar är sedan individens skalvärde på attityden. (Linderholm, 1995) 
 
Guttmanskalan går ut på att fastställa påståendenas och individens skalvärden genom att 
utarbeta en skala där det kan förväntas att den som instämmer i ett visst påstående även 
instämmer i andra påståenden av lägre nivå på skalan. Individens placering på skalan fastställs 
av det kraftigaste påståendet som han instämmer i. En av fördelarna med Guttermanskalan är 
att det finns möjligheter att studera attitydens dimensionalitet dvs. om attityden endast består 
av en dimension eller flera. (Myers, 1999) 
 
Oftast är vissa attitydområden så känsloladdade att respondenten drar sig för att lämna 
uppriktiga eller ärliga svar på frågor. Det kan också hända att individen saknar insikter 
rörande sin verkliga attityd. Ett sätt att komma åt sådana områden är att tillämpa samma 
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tankegångar som tillämpas i olika psykologiska testningssammanhang där man försöker 
avleda uppmärksamheten från individen själv. (Linderholm 1995) Exempel på sådana 
indirekta attitydmätningar är situationsfrågor. Respondenten får lämna råd om ett känsligt 
problem; hur skulle han svara om t.ex. någon frågade honom hur människor i allmänhet ser 
frågan om sprit bör förekomma på fest eller ej.  I och med att man inte frågar respondenten 
själv om hans inställning till alkohol finns det större möjlighet att han genom ”rådgivningen” 
avslöjar hur han själv verkligen ser på detta problemområde. (Hjerpe 1980) Ett annat exempel 
på indirekta attityder är s.k. informationstest där respondenten får välja ett av flera tänkbara 
svarsalternativ till ett påstående som han inte rimligen kan besvara. Det svarsalternativ han 
väljer avslöjar kanske en bakomliggande attityd. Låt oss säga att frågan gäller hur stora 
företagens vinster är, uttryckt som andel av dess totala omsättning. Den som väljer 
svarsalternativet 3% i stället för 20% kan förväntas ha en positivare inställning till företagen 
jämfört med den som väljer 20% (eftersom han har ”full förståelse för de lönsamhetsproblem 
som den svenska industrin brottas med”). (Myers, 1999)  
 
I detta arbete har jag använt mig av en attitydundersökning med hjälp av Likert-metoden. Med 
denna metod har jag givit olika påståenden som respondenten sedan besvarade på en skala 
mellan 1 och 5 där 5 betydde att respondenten instämde helt och 1 att respondenten tog 
avstånd från påståendet. I stället för att använda mig av en poängsumma för att definiera 
individens skalvärde av attityden har jag valt att använda mig av medelvärde. En indirekt 
frågemetod har delvis tillämpats då risken att resenären skulle dra sig för att lämna uppriktiga 
och ärliga svar på frågorna fanns. Jag valde denna metod därför att den är enkel och lämpar 
sig väl vid en attitydundersökning. Med enkel menar jag att det går snabbt att få svar från 
respondenten med denna metod. Detta var nödvändigt eftersom jag ville ha många svar och 
inte uppehålla respondenten för längre vid intervjutillfället.  
 
4.6 Val av aktör 
 
Stockholms Länstrafik, SL, är ett av Sveriges största kollektivtrafiksbolag. Mer än 600 000 
människor reser med SL varje dag inom Stockholms län. Stockholms Länstrafik är ansvarig 
för att utveckla, finna nya lösningar och upprätthålla en väl fungerande kollektivtrafik. Det är 
även SL: s uppgift att handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna 
avtal. I dag kan SL anses ha en relativt liten organisation med cirka 500 anställda. Men 
organisationen sysselsätter närmare 10000 människor.  
 
Enligt SL: s uppställda mål ska företaget erbjuda länsborna attraktiva möjligheter att åka 
tillsammans och på så sätt bidra till en god tillgänglighet, en hälsosammare miljö och en 
positiv utveckling för stockholmsregionen. Dessutom har SL som vision att bedriva Europas 
bästa kollektivtrafik år 2005.  
 
Stockholm är en storstad som ökar med ungefär 20 000 invånare per år, därför kommer 
resandet med SL att öka. SL räknar med en ökning av antal resor med cirka 15 % under 
vardagarna de kommande åren. SL skall arbeta kundorienterat på alla nivåer för att förbättra 
SL-trafikens kvalitet, dessutom har SL höga krav på kostnadseffektivitet, miljöhänsyn, 
säkerhet, trygghet och tillgänglighet.(SL:s hemsida) 
 
För att uppnå dessa mål krävs en stabil ekonomisk utveckling. Under 2004 har SL haft stora 
ekonomiska problem med uteblivna intäkter. Detta har tvingat SL att försämra kvaliteten och 
tillgängligheten istället för sträva mot sina mål. En av de faktorer som starkt bidrar till de 
minskade intäkterna är, enligt SL, det allt mer utbredda fusket hos resenärerna. 
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Kundlojaliteten har kraftigt försämrats under det senaste året. Enligt SL: s beräkningar 
förlorar företaget cirka 200 miljoner kronor per år, till stor del på grund av fusket. 
Detta är ett stort problem för SL som tvingas dra in tunnelbanetåg, bussar och personal vilket 
leder till en försämrad kvalitet.(Interpellationssvar Stockholmsläns landsting, 2003) 
 
För att genomföra min undersökning om belåtenhet och attityder till kollektivtrafiken har jag 
använt mig av SL: s kunder. SL är ett kollektivtrafiksbolag som i stort sätt brottas med samma 
problem som andra kollektivtrafiksbolag i större städer, med en försämrad kvalitet på grund 
av intäktsbortfall. Därför är SL: s kunder ett representativt urval för att beskriva belåtenhet 
och attityder till kollektivtrafiken i storstäder.   
 
4.7 Målgrupp 
 
Storkonsumenterna av kollektivtrafik bor något oftare än genomsnittet i ett hushåll som består 
av bara en vuxen person som är förvärvsarbetande. Ungdomar under 25 år och kvinnor är 
överrepresenterade bland dem. De förvärvsarbetar i ungefär samma utsträckning som 
befolkningen i övrigt, men de studerar i en högre grad än andra. Ofta har de tjänstemanna 
yrken på lägre eller mellannivå. Inkomsterna i denna grupp tenderar att hamna under 
låginkomstgränsen något oftare än genomsnittsbefolkningen. De bor oftare än andra i 
ytterområden och mera sällan i innerstan. De saknar mycket oftare än andra tillgång till bil i 
sitt hushåll. 
 
Storkonsumenterna reser till och från arbetet lika ofta som stor konsumenterna av bil, däremot 
reser de betydligt mera sällan i tjänsten. Med tanke på att studerande är överrepresenterade i 
denna grupp är det naturligt att de oftare än andra har skola som resmål. När de gäller att 
utnyttja resan till att uträtta andra ärenden är de nästan lika effektiva som storkonsumenterna 
av bil. På vägen till eller från skola respektive arbete gör de t.ex. inköp eller ägnar sig åt 
någon fritidssysselsättning. 
 
Storkonsumenten inom Stockholmsområdet reser oftast långt, i genomsnitt 50 kilometer under 
ett dygn. Längst åker de till sitt arbete. Resorna i allmänhet är väl utspridda inom länet och 
leder oftast till och från innerstaden. Nästan alla passerar tullsnittet dagligen och färdas 
mellan flera olika zoner. 
 
Vad gäller storkonsumenter av kollektivtrafik är barn och ungdomar upp till 25 år 
överrepresenterade. Cirka 55 procent av de som reser mest med kollektivtrafiken är kvinnor. 
De som reser längst med kollektivtrafiken tillhör oftare hushåll utan barn. 
 
Bland de signifikanta faktorerna som påverkar resandet och de olika trafikanternas 
resebeteende återfinns följande. 
 

1. Restid 
2. Mål- och startområde 
3. Alternativa färdmedel 
4. Sysselsättning 
5. Inkomstklass 
6. Ålder 
7. Kön 

 
(All fakta är hämtat från: Rapport 9, Regionplane- och trafikkontoret, 1995) 
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Med hjälp av dessa faktorer kan trafikanten bedömas om de tillhör storkonsument eller 
lågkonsument av kollektivtrafik. Att vara ung, att inte ha någon bil, att bo i stadens 
ytterområde och att arbeta eller utbilda sig i innerstan är del förklaringar till att vara 
storkonsument av kollektivtrafik. Det finns även ett samband mellan att flitigt utnyttja 
kollektivtrafiksystemet och att göra långa resor. 
 
Det är även inom grupp, storkonsumenter av kollektivtrafik, som de med låg lojalitet finns.  
Denna grupp är mest benägen att utnyttja systemet och att fuska. Den grupp av resenärer som 
i störst utsträckning fuskar är alltså yngre människor, mellan 18 till 25 med relativt låga 
inkomster, enligt SL:s egna undersökningar. (Interpellationssvar Stockholms läns landsting, 
2003) 
 
I min undersökning har jag fokuserat på ungdomar mellan 18 och 25, kvinnor och män, som 
arbetar eller studerar och bor i stadens ytterområden. Det vill säga storkonsumenter av 
kollektivtrafik. Dessutom har jag tagit hänsyn till hur långt de reser, hur många zoner de 
förflyttar sig, eftersom priset på resan varierar kraftigt beroende på hur långt kunden reser.  
 
4.8 Utformning av enkät 
 
Med utgångspunkt från teorierna inom kundlojalitet, tjänstekvalitet och attityder har jag med 
hjälp av mina två forskningsfrågor formulerat en undersökningsenkät (Bilaga 1). Mina 
forskningsfrågor var följande: 
 

1. Hur påverkar kollektivtrafikens kvalitéer kundens belåtenhet? 
2. Vilka attityder påverkar kundens beteende? 

 
För att vara säker på att jag undersökte rätt målgrupp, storkonsumenten av kollektivtrafik, 
inledde jag enkäten med frågor ställda med avseende på demografi, det vill säga ålder, kön, 
sysselsättning, mål med resan (antal resta zoner) och regelbundenhet. Dessutom ville jag 
klargöra om kunden var innehavare av månadskort eller inte.  
 
Jag delade upp enkäten efter mina forskningsfrågor. Fråga 1 t.o.m. 13 behandlar 
forskningsfråga 1 med respondentens värderingar av kollektivtrafikens kvalitéer, det vill säga 
belåtenheten. Medan fråga 15 till 30 hanterar forskningsfråga 2 med respondentens attityder 
gentemot aktören och fusk. Frågorna är formulerade som påståenden. Dessa får respondenten 
besvara på en skala mellan 1 och 5 enligt Likert-metoden. (Linderholm, 1995) Jag utgick från 
följande faktorer om kundlojalitet och tjänstekvalitet när jag utformade påstående 1 t.o.m. 13: 
( Edvardsson & Thomasson, 1996) 

 
• Påtaglighet: Den fysiska miljön i tjänsteföretaget så som lokaler, utrustning, 

personalens och kommunikationsmaterialets framtoning. 
• Pålitlighet: Tjänsteföretagets förmåga att utföra den utlovade tjänsten pålitligt och 

korrekt. 
• Villighet/beredskap: Tjänsteföretagets vilja och beredskap att hjälpa kunderna och 

att leverera snabb service. 
• Säkerhet: Personalens kunskaper och kompetens samt deras förmåga att väcka 

förtroende och tillit. 
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• Empati/inlevelse: Den individuella uppmärksamheten som tjänsteföretaget ger sina 
kunder.  

 
Med utgångspunkt i ovanstående teorier utformade jag påståenden som respondenten fick 
gradera på en skala mellan 1 och 5, angående information, service, tillmötesgående, 
hållplatsernas och vagnarnas standard, trygghet, säkerhet, förtroende, respekt, engagemang, 
lyhördhet, hänsyn och prisvärde. Detta för att ta reda på hur respondenten värderade aktörens 
olika kvalitéer.  
 
Påståenden 14 t.o.m. 30 belyser forskningsfråga 2 med avseende på attityder gentemot 
aktören och fusk. Attityder kan härledas utifrån mätbara reaktioner. Det finns tre stycken 
grupper av sådana reaktioner: kognitiva, affektiva och konativa. (Linderholm, 1995) 
Påståendena är formulerade med utgångspunkt från dessa reaktionsgrupper. Påstående 14 
t.o.m. 30 behandlar främst vilka kunskaper respondenten har gentemot aktören och 
kollektivtrafiken, vilka känslor respondenten har gentemot aktören och kollektivtrafiken och 
hur attityderna styr hur respondenten ska bete sig i förhållande till aktören och 
kollektivtrafiken. 
 
Påstående 22 t.o.m. 30 behandlar främst hur attityden styr hur respondenten ska bete sig i 
förhållande till aktören, konativa reaktioner. Dessa frågor är ställda med en indirekt 
frågemetod, på grund av att frågeställningen kan vara känslig och att respondenten därför drar 
sig att lämna uppriktiga eller ärliga svar. (Linderholm, 1995) Därför har jag försökt att avleda 
uppmärksamheten från individen själv. Dessa påståendes utfall är inte lika lätta att tolka som 
hos påståendena 1 t.o.m. 21. Men utfallet på var och en av frågorna ger en indikation på 
huruvida respondentens attityder påverkar beteendet på ett eller annat sätt.  
 
4.9 Metod för analys 
 
Efter att jag samlat in data från de 100 deltagarna samanställde jag resultaten för att få en 
överblick över hur fördelningen såg ut vid varje enskilt påstående. I min undersökning 
använde jag en femgradig Likertskala. Där värde 5 betyder att respondenten instämmer helt 
med påståendet, värde 4 att respondenten delvis instämmer, 3 varken eller, 2 tar delvis 
avstånd och 1 att respondenten tar helt avstånd till påståendet.  Påstående 1 t.o.m. 13 är 
konstruerade på så sätt att ett lågt värde, under tre, indikerar preferens för missbelåtenhet och 
ett högre värde, över tre, indikerar preferens för att respondenten är belåten. På påståendena 
14 t.o.m. 21 betyder ett lågt värde preferens för en attityd som indikerar på ett visst beteende 
gentemot aktören och ett högt värde tvärt om. Påstående 22 t.o.m. 30 är formulerade på olika 
sätt så att en tolkning av var och en av frågorna måste göras.  
 
Neutrala värdet tre betyder att respondenten inte tar ställning till påståendet, saknar 
uppfattning eller att respondenten vare sig är belåten eller missbelåten. Efter samanställningen 
i antal procent kunde jag konstatera att de flesta av påståendena hade en övervägande 
majoritet av svaren på neutrala värdet 3. Eftersom de flesta av de tillfrågade varken var 
särskilt belåtna eller missbelåtna fick jag utgå från de som faktiskt hade en åsikt i frågan. Det 
vill säga de som svarade ett annat värde än 3. 
 
Jag ville illustrera avvikelsen från det neutrala värdet 3 för att kunna visa åt vilket håll 
påståendet indikerade. Detta kunde jag illustrera genom att beräkna medelvärdet av svaren på 
varje enskilt påstående. Medelvärdet gav då en indikation på huruvida de flesta av de 
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respondenter, som inte svarat med ett neutralt värde, gav höga eller låga värden. Ju närmare 
neutrala värdet 3 medelvärdet kommer desto mer kan slutsatsen dras att kunderna varken är 
belåtna eller missbelåtna. Eller att de bakomliggande attityderna inte direkt påverkar deras 
beteende. Om medelvärdet är betydligt under 3 drar jag slutsatsen att majoriteten av de kunder 
som inte är neutrala i sin uppfattning är missbelåtna eller att attityden påverkar deras 
beteende.  
 
Jag har använt denna medelvärdesmetod istället för den traditionella poängsumman som 
annars kan användas vid Likertskala. (Linderholm, 1995) Detta därför att jag ansåg metoden 
vara lättanvänd och lämplig för att illustrera de avvikande attityderna, då jag enligt mina 
forskningsfrågor ville undersöka varför hur de olika kvalitéerna påverkade belåtenheten och 
vilka attityder som påverkar deras beteende. Eftersom det neutrala värdet 3 indikerar på att 
kunden ställer sig likgiltig till påståendet är inte det resultatet särskilt intressant. Jag ville med 
undersökningen ta fram faktorer som visar varför de kunder som är missbelåtna är 
missbelåtna och vilka attityder som ligger bakom ett specifikt beteende. Då antar jag att de 
värden som avviker mest från det neutrala värdet indikerar ett specifikt beteende. För att 
ytterligare kunna dra slutsatser av svaren på påståendena har jag analyserat varje fråga för sig, 
för att kunna avgöra vilka faktorer som påverkar belåtenheten positivt eller negativt och vilka 
attityder som påverkar kundens beteende. 
 
4.10 Metodproblem 
 
Det finns två begrepp som kan användas för att undersöka noggrannheten i en undersökning. 
Dessa begrepp är validitet och reliabilitet. Forskaren måste veta om denne undersöker vad 
som avses att undersöka, det vill säga om validiteten är hög. Dessutom måste forskaren veta 
om undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt, att reliabiliteten är hög. Dessa två begrepp står 
i ett visst förhållande till varandra. Forskaren måste därför ta hänsyn till båda. Om mätningen 
inte är tillförlitlig kan forskaren heller inte veta vad denne mäter. (Ahne & Ringenson, 1994) 
 

4.10.1 Validitet 
 
Definitionen av validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mäta. Om 
instrumentet inte mäter det som avses, spelar det ingen roll om själva mätningen är bra. Det 
ligger därför en mer eller mindre subjektiv bedömning bakom uppfattningen huruvida en 
undersökning är valid eller ej. (Ahne & Ringenson, 1994) 
 
För att förbättra validiteten har jag låtit några utomstående granska innehållet i det instrument 
jag använt mig av, det vill säga min undersökningsenkät. Dels av några som varit mer insatta i 
problemet jag undersöker men även några som inte har varit insatta i problemet. Detta för att 
både få en insikt om mina frågor överensstämmer med det problem jag undersöker och om 
frågorna är lätta att förstå för någon som inte är insatt. Problemet kan vara att frågorna är 
luddigt formulerade och ställda, dessutom kan intervjuaren påverka respondenten med sina 
egna attityder och värderingar, respondenten kanske inte vill avslöja vissa detaljer i sitt eget 
liv eller håller hårt om sin integritet. För att öka validiteten har jag därför gjort 
försöksintervjuer innan jag fastställde det slutgiltiga frågeformuläret för att få lättförståliga 
frågor samt att föröka lära mig undvika att som intervjuare påverka respondenten med egna 
attityder och värderingar. Genom dessa intervjuer har jag även försökt att anpassa frågorna så 
att respondenten ska kunna behålla sin integritet i största möjliga utsträckning. Det har dock 
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varit nödvändigt att ställa vissa frågor av lite påträngande karaktär för att kunna studera mitt 
problemområde. Därför kan validiteten ha påverkas negativt genom att respondenten trots 
mina förberedelser upplevt intervjun för påträngande och därför inte lämnat ärliga svar.  

4.10.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument skall ge tillförlitliga och stabila utslag. Om ingenting 
förändras i en population ska två undersökningar med samma syfte och med samma metoder 
ge samma resultat. Resultatet av en undersökning innehåller både ”sanna värden” och ett 
”felvärde”. Felvärdet beror på brister i instrumentets tillförlitlighet. Ett instrument med hög 
reliabilitet kommer närmare det sanna värdet och felvärdet reduceras. För att öka reliabiliteten 
kan tillexempel två intervjuare medverka vid samma undersökning, om resultaten 
överensstämmer så ökar reliabiliteten. (Ahne & Ringenson, 1994) 
 
I denna undersökning har jag därför använt mig av flera olika intervjuare som har hjälpt mig 
med undersökningen. Efter utförda intervjuer har jag jämfört resultaten för att kontrollera om 
de givit någorlunda samma eller liknande resultat. Jag har inte upptäckt att resultaten skulle 
vara märkbart annorlunda oavsett vem som genomfört intervjun med respondenten. Något 
som kunnat påverka reliabiliteten negativt är om respondenterna gett oss missvisande 
uppgifter, men jag har emellertid utgått från att uppgifterna är sanningsenliga.  En annan 
faktor som skulle ha kunnat vara negativt för undersökningen är att intervjuaren på något sätt 
påverkat respondenten. För att undvika detta har jag informerat intervjuaren om problemet 
och försökt att få denne att inte styra respondenten.



Kapitel 5 Resultat 
 

 

 25 

5 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas resultaten av undersökningen inom demografi, belåtenhet och 
attityder. 
 
5.1 Demografi 
 
Ett totalt antal av 100 personer deltog i undersökningen. Av dessa var 58% kvinnor och 42% 
män. Den yngsta som deltog i undersökningen var 16 år och den äldsta 34 år gammal. 
Medelåldern var 25,6 år bland de personer som medverkade.  Av respondenterna var 38% 
studenter medan 50% yrkesarbetade. Det var 12% av de tillfrågade som uppgav att de var 
sysselsatta med annat. Enligt undersökningen reste 47% av resenärerna mer än en zon och 
28% mer än två medan 25% uppgav att de reste endast en zon.  
 

Figur3. Fördelningen av antal kvinnor och män. 

Figur4. Fördelningen av sysselsättningen. 
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Figur5. Antal zoner som resenärerna reser. 
 
Av de tillfrågade resenärerna hade endast 32% månadskort medan det var hela 63% av de 
tillfrågade som åkte med kollektivtrafiken regelbundet. 
 

Figur6. Visar månadskort och regelbundet åkande. 
 
5.2 Belåtenhet  
 
Följande är resultatet av de frågor som ställdes till de 100 deltagarna i denna undersökning. 
Frågorna är ställda som påståenden där respondenten fick svara på en skala mellan 1 och 5, 
där 1 betyder att respondenten helt tar avstånd till påståendet och 5 att respondenten 
instämmer helt med påståendet. I redovisningen som följer syns även svarens medelvärden.   
Följande visar resultatet av belåtenhetsundersökningen.   
(Frågeformuläret i sin helhet finns som bilaga1) 
 
1: Informationen vid förseningar och stopp i trafiken fungerar bra. 
5. Instämmer helt   9 % 
4. Instämmer delvis   15 % 
3. Varken eller   32 % 
2. Tar delvis avstånd   26 % 
1. Tar helt avstånd  18 % 
Medelvärde:   2,71  
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 2: Jag tycker försäljningen av biljetter och rabattkort fungerar bra. 
5. Instämmer helt   10 % 
4. Instämmer delvis   21 % 
3. Varken eller   32 % 
2. Tar delvis avstånd   20 % 
1. Tar helt avstånd  17 % 
Medelvärde:  2,87 
 
 3: Personalen är tillmötesgående och trevliga. 
5. Instämmer helt   10 % 
4. Instämmer delvis   19 % 
3. Varken eller   42 % 
2. Tar delvis avstånd   17 % 
1. Tar helt avstånd  12 % 
Medelvärde:  2.98 
 
 
 4: Hållplatser och stationer är välskötta. 
5. Instämmer helt   12 % 
4. Instämmer delvis   17 % 
3. Varken eller   39 % 
2. Tar delvis avstånd   18 % 
1. Tar helt avstånd  14 % 
Medelvärde:  2,95 
 
 5: Fordonen är välskötta och bekväma. 
5. Instämmer helt   32 % 
4. Instämmer delvis   21 % 
3. Varken eller   28 % 
2. Tar delvis avstånd   11 % 
1. Tar helt avstånd  8 % 
Medelvärde:  3,58  
 
6: Jag kan lita på att jag kommer fram till mitt mål i tid. 
5. Instämmer helt   3 % 
4. Instämmer delvis   8 % 
3. Varken eller   22 % 
2. Tar delvis avstånd   41 % 
1. Tar helt avstånd  26 % 
Medelvärde:  2,21 
 
7: Jag känner mig trygg när jag åker med kollektivtrafiken. 
5. Instämmer helt   8 % 
4. Instämmer delvis   11 % 
3. Varken eller   35 % 
2. Tar delvis avstånd   25 % 
1. Tar helt avstånd  21 % 
Medelvärde:  2,60 
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 8 : Jag har stort förtroende och respekt för personalen. 
5. Instämmer helt   10 % 
4. Instämmer delvis   15 % 
3. Varken eller   37 % 
2. Tar delvis avstånd   26 % 
1. Tar helt avstånd  12 % 
Medelvärde:  2,85 
 
9: Jag tycker SL har stort engagemang för mig som kund. 
5. Instämmer helt   6 % 
4. Instämmer delvis   13 % 
3. Varken eller   40 % 
2. Tar delvis avstånd   20 % 
1. Tar helt avstånd  21 % 
Medelvärde:  2,63 
 
10: Jag tycker SL är lyhörda för synpunkter. 
5. Instämmer helt   4 % 
4. Instämmer delvis   14 % 
3. Varken eller   36 % 
2. Tar delvis avstånd   27 % 
1. Tar helt avstånd  19 % 
Medelvärde:  2,57 
 
11: Jag tycker SL tar hänsyn till sina kunders önskningar och behov. 
5. Instämmer helt   5 % 
4. Instämmer delvis   14 % 
3. Varken eller   35 % 
2. Tar delvis avstånd   29 % 
1. Tar helt avstånd  17 % 
Medelvärde:  2,61 
 
12: Det är prisvärt att åka med kollektivtrafiken. 
5. Instämmer helt   5 % 
4. Instämmer delvis   8 % 
3. Varken eller   31 % 
2. Tar delvis avstånd   29 % 
1. Tar helt avstånd  27 % 
Medelvärde:  2,35 
 
13: På det hela taget är jag nöjd med vad kollektivtrafiken kan erbjuda mig. 
5. Instämmer helt   11 % 
4. Instämmer delvis   11 % 
3. Varken eller   42 % 
2. Tar delvis avstånd   21 % 
1. Tar helt avstånd  15 % 
Medelvärde:  2,82 
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5.3 Attityder 
 
Följande redovisar resultatet av attitydundersökningen. 
 
14: Jag känner till att SL har ekonomiska problem och därför tvingats dra in turer m.m.��
5. Instämmer helt   47 % 
4. Instämmer delvis   14 % 
3. Varken eller   14 % 
2. Tar delvis avstånd   22 % 
1. Tar helt avstånd  3 % 
Medelvärde:  3,80 
 
15: Jag anser inte att kvalitén har försämrats den senaste tiden. 
5. Instämmer helt   6 % 
4. Instämmer delvis   15 % 
3. Varken eller   39 % 
2. Tar delvis avstånd   23 % 
1. Tar helt avstånd  17 % 
Medelvärde:  2,70 
 
 
16: Trots prishöjningar kommer jag att fortsätta åka kollektivt. 
5. Instämmer helt   14 % 
4. Instämmer delvis   14 % 
3. Varken eller   26 % 
2. Tar delvis avstånd   24 % 
1. Tar helt avstånd  22 % 
Medelvärde:  2,14 
 
17: Jag rekommenderar vänner och bekanta att åka kollektivt. 
5. Instämmer helt   7 % 
4. Instämmer delvis   13 % 
3. Varken eller   37 % 
2. Tar delvis avstånd   22 % 
1. Tar helt avstånd  21 % 
Medelvärde:  2,63 
 
18: Jag känner stor respekt för SL och tycker det är viktigt att vara en bra kund. 
5. Instämmer helt   10 % 
4. Instämmer delvis   12 % 
3. Varken eller   37 % 
2. Tar delvis avstånd   27 % 
1. Tar helt avstånd  14 % 
Medelvärde:  2,77 
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19: Jag anser att en satsning på kollektivtrafiken är bra för samhället och miljön. 
5. Instämmer helt   58 % 
4. Instämmer delvis   37 % 
3. Varken eller   3 % 
2. Tar delvis avstånd   1 % 
1. Tar helt avstånd  1 % 
Medelvärde:  4,50 
 
20: Jag tror även att makthavarna tycker kollektivtrafiken är bra för samhället och miljön. 
5. Instämmer helt   15 % 
4. Instämmer delvis   18 % 
3. Varken eller   47 % 
2. Tar delvis avstånd   17 % 
1. Tar helt avstånd  3 % 
Medelvärde:  3,25 
 
 21: Själv är jag beredd att betala mer för att förbättra kollektivtrafiken. 
5. Instämmer helt   10 % 
4. Instämmer delvis   14 % 
3. Varken eller   38 % 
2. Tar delvis avstånd   24 % 
1. Tar helt avstånd  14 % 
Medelvärde:  2,82 
 
 
22: Jag tycker det är ett dåligt beteende att åka snålskjuts på andra. 
5. Instämmer helt   18 %   
4. Instämmer delvis   22 % 
3. Varken eller   44 % 
2. Tar delvis avstånd   13 % 
1. Tar helt avstånd  3 % 
Medelvärde:  3,39 
 
23: Jag tycker SL och dess personal inte gör tillräckligt för att stoppa fusket. 
5. Instämmer helt   34 % 
4. Instämmer delvis   22 % 
3. Varken eller   28 % 
2. Tar delvis avstånd   10 % 
1. Tar helt avstånd  6 % 
Medelvärde:  3,68 
 
 24: Som det ser ut idag tycker jag det verkar vara för lätt att fuska. 
5. Instämmer helt   29 % 
4. Instämmer delvis   35 % 
3. Varken eller   30 % 
2. Tar delvis avstånd   4 % 
1. Tar helt avstånd  2 % 
Medelvärde:  3,85 
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25: Biljettsystemet med zoner fungerar inte som det är idag. 
5. Instämmer helt   22 % 
4. Instämmer delvis   27 % 
3. Varken eller   38 % 
2. Tar delvis avstånd   8 % 
1. Tar helt avstånd  5 % 
Medelvärde:  3,53 
 
26: Jag tycker det är för dyrt att åka flera zoner än en. 
5. Instämmer helt   35 % 
4. Instämmer delvis   29 % 
3. Varken eller   21 % 
2. Tar delvis avstånd   4 % 
1. Tar helt avstånd  3 % 
Medelvärde:  3,89 
 
27: Risken för fuskare att åka fast är för låg. 
5. Instämmer helt   26 % 
4. Instämmer delvis   34 % 
3. Varken eller   30 % 
2. Tar delvis avstånd   7 % 
1. Tar helt avstånd  3 % 
Medelvärde:  3,73 
 
28: Jag tror att det är helt och hållet priset som avgör om man fuskar eller inte. 
5. Instämmer helt   24 % 
4. Instämmer delvis   29 % 
3. Varken eller   29 % 
2. Tar delvis avstånd   13 % 
1. Tar helt avstånd  5 % 
Medelvärde:  3,54 
 
29: Jag skulle inte kunna tänka mig att betala lite mer i skatt för att få en avgiftsfri 
kollektivtrafik. 
5. Instämmer helt   10 % 
4. Instämmer delvis   14 % 
3. Varken eller   22 % 
2. Tar delvis avstånd   25 % 
1. Tar helt avstånd  29 % 
Medelvärde:  2,51 
 
 30: Själv avråder jag inte människor från att fuska. 
5. Instämmer helt   10 % 
4. Instämmer delvis   14 % 
3. Varken eller   45 % 
2. Tar delvis avstånd   17 % 
1. Tar helt avstånd  14 % 
Medelvärde:  2,89 
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6 Analys och slutsatser 
 
I detta kapitel analyseras resultaten som redovisades i kapitel 5 inom demografi, belåtenhet 
och attityder. Därefter redovisas slutsatserna. 
 
6.1 Demografi 
 
Efter 100 genomförda undersökningar ansåg jag att en tillräcklig spridning av deltagarna var 
uppnådd, som väl representerade målgruppen storkonsumenter, med en viss fördelning av 
kön, ålder och sysselsättning.  Enligt Rapport 9, Regionplane- och trafikkontoret (1995) är 
ungdomar under 25 år och kvinnor överrepresenterade bland storkonsumenterna av 
kollektivtrafik. Undersökningen gav en medelålder på 25,6 år, 58 % av dem var kvinnor och 
42% var män. Storkonsumenterna yrkesarbetar ungefär i samma utsträckning som 
befolkningen i övrigt, men studerar i större utsträckning än andra. Studiens resultat visar att 
hälften av de deltagande yrkesarbetade och 38 % studerade. En stor del av storkonsumenterna 
bor i ytterområden och mera sällan i innerstan. Enligt resultaten reste hela 47% mer än en zon 
och 28% mer än två.  
 
Figur 5 visar hur många som åker regelbundet eller oregelbundet av de som har månadskort 
och inte. Det är dock intressant att titta närmare på de som inte har månadskort och hur många 
av dessa som åker regelbundet. Av de 68 stycken som ej har månadskort åker 38 av dessa 
regelbundet med kollektivtrafiken. Utav de 32 stycken som uppgett att de hade månadskort 
åker 25 stycken regelbundet.  
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Figur7. Resenärer utan månadskort som åker regelbundet. 

 
Av de 38 utan månadskort som åker kollektivtrafik regelbundet färdades 27 stycken fler än en 
zon, 20 stycken var studenter och 14 stycken yrkesarbetande. Eftersom majoriteten av dessa 
38 är studenter är de också låginkomsttagare, de kanske inte har råd att köpa månadskort, men 
trots det åker de ofta kollektivt. Dessutom åker de flera zoner vilken kan indikera på att de 
inte uppger rätt zonantal när de köper biljetter. Eftersom de övriga 14 yrkesarbetande tillhör 
storkonsumenter av kollektivtrafik kan även dessa antas vara låginkomsttagare utan tillgång 
till alternativa färdmedel. (Rapport 9, Regionplane- och trafikkontoret, 1995) Det kan därför 
vara troligt att denna grupp innehåller många illojala kunder.  
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Figur8. Fördelningen av resenärer utan månadskort som färdas regelbundet. 

 
6.2 Belåtenhet 
 
Medelvärdena på de påståenden som gavs till de 100 respondenterna åskådliggörs i figur 6. 
Medelvärdet rör sig på en skala mellan 1 och 5. Påstående 1 t.o.m. 13 är konstruerade på så 
sätt att ett lågt värde, under tre, indikerar preferens för missbelåtenet och ett högre värde, över 
tre, indikerar preferens för belåtenhet. På påståendena 14 t.o.m. 21 betyder ett lågt värde 
preferens för en attityd som indikerar på ett visst beteende gentemot aktören och ett högt 
värde tvärt om. Påstående 22 t.o.m. 30 är formulerade på olika sätt så att en tolkning av var 
och en av frågorna måste göras.  
       

Figur9.  Illustrerar medelvärdena av respondentens svar. 
 
Enligt Andreassen och Lindestad (1998) har upplevd kvalitet en positiv eller negativ inverkan 
på kundens belåtenhet som därigenom påverkar lojaliteten. Låg lojalitet leder till ett visst 
beteende och en hög lojalitet till ett annat. Om aktören vill påverka beteendet måste aktören 
lyfta fram de attityder som kan anses som relevanta för ett förändrat beteende. (Myers, 1999)  
 
Det är intressant att titta närmare på de påståenden som har ett avvikande medelvärde. Det vill 
säga de värden som avviker mest från det neutrala medelvärdet 3. De respondenter som svarat 
3 på frågorna tycker inte att påståendet spelar någon större roll, eller också har de ingen 
specifik åsikt om det. De håller sig helt enkelt neutrala i frågan. Därför är det intressant att 
studera de frågor där många av de tillfrågade har en tydlig åsikt.  
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De påståenden som avviker mest från det neutrala medelvärdet och som behandlar 
belåtenheten är nummer 5, 6, 12. Alltså följande påståenden: 
 

• Fordonen är välskötta och bekväma.(Påstående 5) 
Medelvärde: 3,58 
Av de tillfrågade svarade 38 % att de instämde helt på frågan och 21 % att de delvis 
instämde, 28 % var neutrala till påståendet. Detta indikerar att majoriteten av de 
tillfrågade, 59 % (De som instämde helt och delvis) är belåtna med fordonens 
beskaffenhet. Detta antar jag kan bero på att aktören nyligen investerat i nya vagnar 
som än så länge är bekväma och välskötta. 
  

• Jag kan lita på att jag kommer fram till mitt mål i tid.(Påstående 6) 
Medelvärde: 2,21 
26 % av de tillfrågade tog helt avstånd till påståendet och 41 % tog delvis avstånd. 
Endast 3 % instämde helt med påståendet. 67 % av respondenterna tar helt eller delvis 
avstånd vilket starkt indikerar en preferens för missbelåtenhet för kollektivtrafikens 
pålitlighet. Om inte kunden kan lita på aktören påverkar detta lojaliteten negativt. 
(Edvardsson & Thomasson , 1996) 
 

• Det är prisvärt att åka med kollektivtrafiken.(Påstående 12) 
Medelvärde: 2,35 
31 % ställer sig neutrala till påståendet medan 56 % tar helt eller delvis avstånd till 
påståendet. 56 % tycker alltså inte det är prisvärt att åka med kollektivtrafiken. Detta 
indikerar en stark preferens för missbelåtenhet. Prisvärdet har stor påverkan på 
lojaliteten. Om kunden inte anser tjänsten prisvärd vänder sig kunden oftast till en 
annan leverantör. (Kotler, 2003) Om det inte finns några alternativ till tjänsten, som i 
fallet med kollektivtrafiken kan kunden istället undvika att betala, men samtidigt 
utnyttja tjänsten. (Dufwenberg, 2000) 

 
Enligt resultaten på dessa frågor tycker majoriteten av de 100 tillfrågade att Fordonen är 
välskötta och bekväma men att restiderna är opålitliga. Många anser att det inte är prisvärt att 
åka kollektivt.  
 
Enligt resultaten är många inte belåtna med vad kollektivtrafiken kan erbjuda. Utfallet på 
påstående 13: ”På det hela taget är jag nöjd med vad kollektivtrafiken kan erbjuda mig” 
(Medelvärde=2,82) indikerar en preferens för missbelåtenhet där 36 % tar helt eller delvis 
avstånd till påståendet mot 22 % som helt eller delvis instämmer. 42 % känner sig varken 
belåten eller missbelåten med kollektivtrafiken. Bland de 36 % som är missbelåtna var 25 
stycken studenter, 30 stycken hade inte månadskort, 22 stycken åkte regelbundet och 27 
stycken, trots sin missbelåtenhet, åkte regelbundet. Att så många av dessa missbelåtna kunder 
åker regelbundet med kollektivtrafiken tyder på att alternativa färdmedel troligen saknas. Av 
dessa 36 % missbelåtna kunder tillhör de flesta den grupp som diskuteras i avsnitt 6.1 (Den 
grupp som reser regelbundet utan månadskort). För att få klarhet i vilka faktorer som främst 
orsakar missbelåtenheten har jag analyserat de övriga svaren på frågorna som anknyter till 
detta.  
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• Hur påverkar kollektivtrafikens kvalitéer kundens belåtenhet? (M = medelvärde) 
 
Aktören är inte lyhörd för kundernas synpunkter (M=2,57) 
Utfallet av påstående nummer 10: ”Jag tycker SL är lyhörda för synpunkter” där 46 % helt 
eller delvis tog avstånd och 18 % instämde helt eller delvis med påståendet. Detta indikerar en 
stark preferens för missbelåtenhet. Relationen mellan kund och aktör tycks inte fungera då 
aktören uppvisar en brist på empati och inlevelse. (Edvardsson & Thomasson, 1996) Kunder 
vill inte bli tagna för givna och vill känna sig uppskattade Därför måste företaget få kunden 
att känna sig viktig och noterad. Om kunden känner sig uppskattad så kommer kunden också 
att vara lojal. (Graham, 1995)  

 
Det känns inte tryggt att åka med kollektivtrafiken. (M=2,60) 
Påstående nummer 7: ”Jag känner mig trygg när jag åker med kollektivtrafiken” visar att 46 
% helt eller delvis tar avstånd från påståendet och känner sig otrygga när de färdas med 
kollektivtrafiken. Endast 19 % känner sig helt eller delvis trygga. Utfallet indikerar ett 
missnöje bland kunderna och kollektivtrafikens tjänstekvalitet brister i säkerheten. 
Personalens kunskaper och kompetens samt deras förmåga att väcka förtroende och tillit 
räcker inte till för att kunden ska känna sig trygg. (Edvardsson & Thomasson, 1996) Detta 
måste aktören se till att personalen klarar av för att kunna få kunderna att känna sig trygga. 

 
Aktören tar för liten hänsyn till kundernas önskningar och behov. (M=2,61) 
Påstående 11: ”Jag tycker SL tar hänsyn till sina kunders önskningar och behov” knyter an 
till påstående nummer 10. Utfallet på påstående 11 där 46 % helt eller delvis tar avstånd och 
19 % helt eller delvis instämmer är mycket likt resultatet på påstående 10. Detta styrker bara 
indikationen på att aktören inte ger kunden uppmärksamhet och inte lyssnar tillräckligt till 
kundernas behov och önskningar. 

 
Aktören har lågt engagemang för sina kunder. (M=2,63) 
Ytterligare ett påstående som knyter an till påstående 10 och 11. Påstående nummer 9: ”Jag 
tycker SL har stort engagemang för mig som kund” styrker ytterligare indikationen att aktören 
lider av brist på empati, inlevelse och engagemang för kunden då 41 % av respondenterna tar 
helt eller delvis avstånd från påståendet. Endast 19 % anser att aktören har engagemang för 
sina kunder. Resultatet på påstående 9, 10 och 11 ger en stark preferens för missbelåtenhet.  
 
Trafikinformationen fungerar dåligt. (M=2,71) 
Påstående 1: ”Informationen vid förseningar och stopp i trafiken fungerar bra” visar att 44 % 
av de tillfrågade anser att trafikinformationen inte fungerar tillfredsställande, då dessa 44 % 
helt eller delvis tar avstånd från påståendet. Endast 24 % anser att trafikinformationen 
fungerar bra. Utfallet indikerar en preferens för missbelåtenhet. Genom att ge kunden bra 
information kan aktören minska den risk som kunden upplever vid köp av en tjänst. Om 
kunden upplever en stor risk känner kunden mindre förtroende för aktören och därmed 
påverkas lojaliteten negativt. (Graham, 1995) 

 
Förtroendet och respekten för personalen är liten. (M=2,85) 
Enligt utfallet av påstående nummer 8: ”Jag har stort förtroende och respekt för personalen” 
har 38 % ingen eller delvis ingen respekt eller förtroende för personalen. 25 % har däremot 
helt eller delvis respekt och förtroende. Påståendet knyter delvis an till påstående nummer 7 
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som handlade om trygghet då utfallet indikerar en preferens för en missbelåtenhet med 
säkerheten. Kunden litar inte på personalens kompetens och kunskaper. Dessutom tyder 
resultatet på en brist i aktörens vilja och beredskap att hjälpa kunderna och ge den service 
kunden förväntar sig. (Edvardsson & Thomasson) 

 
Försäljningen av biljetter fungerar dåligt. (M=2.87) 
Påstående 2: ”Jag tycker försäljningen av biljetter och rabattkort fungerar bra” påvisar en 
svag preferens för missbelåtenhet då 37 % helt eller delvis tar avstånd från påståendet medan 
31 % instämmer helt eller delvis. Ungefär lika många tycker att försäljningen fungerar bra 
som tycker att den fungerar dåligt. Men en mycket svag majoritet indikerar missnöje med 
aktörens villighet och beredskap att tillhandahålla den efterfrågade servicen. Men resultatet 
visar att faktorn har relativt liten betydelse för kundens belåtenhet.  

 
Hållplatser och stationer är inte tillräckligt välskötta. (M=2,95) 
På påstående nummer 4: ”Hållplatser och stationer är välskötta” finns endast en väldigt svag 
indikation på preferens för missbelåtenhet då 32 % tar helt eller delvis avstånd till påståendet 
och 29 instämmer delvis eller helt. Påtagligheten, den fysiska miljön, har endast en mycket 
svag inverkan på kundens belåtenhet. 

 
Personalen är inte tillräckligt tillmötesgående och trevliga. (M=2,98) 
Även påstående 3: ”Personalen är tillmötesgående och trevliga” har väldigt liten effekt på 
kundens belåtenhet. Resultatet visar att 29 % tar både avstånd och instämmer helt eller delvis 
med påståendet. 42% är neutrala vilket kan härledas till påstående 8 då kunderna inte har 
något förtroende eller respekt för personalen och kanske därför inte heller bryr sig särskilt 
mycket om personalen är trevliga och tillmötesgående eller inte. 
 
För att kollektivtrafiken ska återvinna kundlojaliteten bör de se över de faktorer som påverkat 
kundens belåtenhet negativt. I denna studie har det visat sig att många av de tillfrågade till 
exempel saknar förtroende för personalen. Det gäller då att aktören har rätt personal, en lojal 
personal, som förstår kunden och kan skapa ett förtroende. (McCarthy, 1997)  
 
Lojaliteten kan öka om aktören finns tillgänglig för kunden. (Graham, 1995) Uppenbarligen 
fungerar kommunikationen mellan kund och aktör dåligt. Enligt de tillfrågade visar aktören 
för lite hänsyn till kundernas önskningar och behov. Genom ökad lyhördhet och tillgänglighet 
kan aktören bygga upp en relation med kunden och därigenom vinna förtroende och lojalitet. 
(Graham, 1995) 
 
Aktören bör arbeta med att stärka sina band till kunderna och därmed uppnå kundlojalitet. De 
band aktören kan förstärka är monetära band och sociala band. (Kotler, 2003) 
 
Monetära band: För att stärka kundens lojalitet kan aktören erbjuda finansiella förmåner till 
kunden. Ett exempel kan vara att ge rabatter till studenter. Denna grupp är storkonsumenter av 
kollektivtrafiken. Studien visade att majoriteten av de som inte hade månadskort och åkte 
kollektivt regelbundet var studenter (20 stycken av 38). Det är sannolikt att dessa studenter 
inte betalar korrekt för sin resa på grund av för höga kostnader. Om aktören kan återvinna 
deras lojalitet genom att ge dem rabatter är det positivt för båda parter. Aktören tjänar mer på 
att kunden betalar mindre än att de inte betalar alls. Det kan vara lämpligt att här titta närmare 
på de teorier som finns inom affinitetsmarknadsföring och lojalitetsprogram för att finna 
lämpliga aktiviteter. 
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Sociala band: Även här kan aktören arbeta med storkonsumenterna, det vill säga 
låginkomsttagande ungdomar. Aktörens personal kan lyssna till denna kundgrupps önskningar 
och behov för att öka företagets sociala band till kunden. Om aktören vinner denna 
kundgrupps tillit och respekt så har de goda förutsättningar för att minska fuskåkandet och 
därmed öka lojaliteten. 
 
6.3 Attityder 
 
För att förstå kundens beteende måste förhållandet mellan attityd och beteende studeras. 
(Myers, 1999) Frågorna 14 till 30 i formuläret behandlar främst detta. Följande påståenden, av 
frågorna 14 t.o.m. 22 avvek mest från det neutrala medelvärdet: 
 

• Jag känner till att SL har ekonomiska problem och därför tvingas dra in turer m.m. 
Medelvärde: 3,80 (Påstående 14) 
Hela 61 % instämmer helt eller delvis, 14 % är neutrala och 25 % tar delvis eller helt 
avstånd. De flesta känner alltså till aktörens ekonomiska problem. Påståendet visar en 
kognitiv attityd (Linderholm, 1995). Kunskapen om aktören och deras problem är stor, 
vilket ger en preferens för hög lojalitet, om nu kunden bryr sig om aktörens 
ekonomiska situation.  
 

• Trots prishöjningar kommer jag att fortsätta åka kollektivt.(Påstående 16) 
Medelvärde: 2,14  
46 % tar helt eller delvis avstånd medan 28 % instämmer helt eller delvis. Ett stort 
antal av de tillfrågade tar avstånd från aktörens ekonomiska problem. De är inte 
beredda att hjälpa aktören. De känner sig inte skyldiga att ställa upp för att förbättra 
kollektivtrafiken. Detta är reaktionerna på en affektiv attityd (Linderholm, 1995). 
Medkänslan för aktörens problem är svag och indikerar därför en preferens för låg 
lojalitet. Även om kunderna har hög kunskap om aktörens problem (påstående 14), 
behöver det således inte betyda att de känner medkänsla för aktören. Troligtvis 
kommer prishöjning att innebära att fuskandet ökar. (SLTF, 2003) 

 
• Jag anser att en satsning på kollektivtrafiken är bra för samhället och miljön. 

Medelvärde: 4,50 (Påstående 19) 
95 % instämmer helt eller delvis med detta påstående. En helt dominerande majoritet 
anser att kollektivtrafiken är bra för miljön och samhället. En konativ reaktion som 
grundar sig på hur attityden styr hur kunden ska bete sig i förhållande till aktören. 
(Linderholm, 1995) Eftersom så många anser att en satsning är bra så borde de vara 
lojala mot aktören. Dock är det troligt att de flesta av de tillfrågade anser att samhället, 
staten och politikerna bör satsa mer på kollektivtrafiken snarare än de själva genom 
ökade biljettpriser. Detta kan styrkas av utfallet på påstående 21: ”Själv är jag beredd 
att betala mer för att förbättra kollektivtrafiken” där 38 % helt eller delvis tar avstånd 
till påståendet, 38 % är neutrala och endast 24 % är beredda att själva bidra för att 
förbättra kollektivtrafiken. Detta är en konativ attityd. Resultatet visar att en stor del 
av de tillfrågade inte är beredda, trots att en majoritet anser att en satsning är bra, att 
själva ställa upp och bidra. 
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Långt över hälften av de deltagande anser att kollektivtrafiken är bra för samhället och miljön. 
Resultatet av påstående 20 (Medelvärde=3, 25): ”Jag tror även att makthavarna tycker 
kollektivtrafiken är bra för samhället och miljön” indikerar, med 47 % varken eller en 
kognitiv attityd som påvisar kunskaper och intresse. Att så många ställer sig neutrala till 
påståendet indikerar att politikerna inte bryr sig tillräckligt om kollektivtrafiken och att de 
borde göra det i större utsträckning. Resultatet kan även bero på en kunskapsbrist om vad 
politikerna egentligen gör för kollektivtrafiken.  
 
Påstående 22 t.o.m. 30 är formulerade på olika sätt så att en tolkning av var och en av 
påståendena måste göras. Har nedan tolkas de och de övriga påståendena som behandlade 
attityder. 
 

• Vilka attityder påverkar kundens beteende? (M = Medelvärde) 
 
Det är för dyrt. (M=3,89) 
Utfallet av påstående 26: ”Jag tycker det är för dyrt att åka flera zoner än en” visar hur en 
stor grupp, 64 %, helt eller delvis instämmer med påståendet. Endast 7 % tar helt eller delvis 
avstånd. Detta påstående har anknytning till prisvärdet (påstående 12) men är även en konativ 
attityd som styr hur individen beter sig i förhållande till aktören. Den allmänna attityden bland 
de tillfrågade är: ”ju billigare desto bättre”. Denna attityd styrks av utfallet på påstående 28 
(M=3, 54): ”Jag tror att det är helt och hållet priset som avgör om man fuskar eller inte” där 
53 % instämmer helt eller delvis med påståendet och endast 18 % tar helt eller delvis avstånd. 
Eftersom många anser att det är för dyrt finns också risken att de protesterar mot priserna 
genom att fuska, främst genom att ange fel slutstation. På detta sätt kan kunderna tillexempel 
åka två zoner medan de endast betalar för en. Så som biljettförsäljningen och zon-systemet 
fungerar i dag finns möjligheten att bete sig på detta sätt. Påstående 25 (M=3, 53): 
”Biljettsystemet med zoner fungerar inte som det är idag” påvisar en negativ attityd mot hur 
biljett- och zon systemet fungerar då 49 % instämmer helt eller delvis med påståendet. Endast 
13 % tar helt eller delvis avstånd. Resultaten indikerar att kunderna är benägna att fuska och 
ger därför en preferens för låg lojalitet. Aktören måste antingen förändra biljettsystemet eller 
kundens attityd. Genom att informera kunden vad denne har att förvänta sig av aktören och 
om hur viktigt det är att kunden betalar, för att tillhandahålla en god kvalitet och service, kan 
aktören på lång sikt förändra kundens beteende och därigenom öka lojaliteten. (Graham, 
1995) 
 
Det är lätt att fuska. (M=3,85) 
Hela 64 % av de tillfrågade instämde helt eller delvis på påstående nummer 24: ”Som det ser 
ut idag tycker jag det verkar vara för lätt att fuska” och endast 6 % tog helt eller delvis 
avstånd. Reaktionerna på påståendet indikerar en konativ attityd som ger en stark preferens 
för låg lojalitet. Om kundernas attityd är: ”det är lätt att fuska” ökar risken avsevärt att de 
faktiskt gör det. Påstående 27 (Medelvärde=3, 73): ”Risken för fuskare att åka fast är för 
låg” där 60 % helt eller delvis instämmer med påståendet har även anknytning till detta. Detta 
är också en konativ attityd som ger en stark preferens för låg lojalitet. Om kunden anser det 
lätt och riskfritt att fuska ökar möjligheten kraftigt att de gör det. För att komma undan 
kundernas beteende måste aktören se till att attityden: ”det är lätt och riskfritt att fuska” 
förändras. Detta kan tillexempel göras genom ökade biljettkontroller, straffavgifter och en 
förändring av biljettförsäljningssystemet. Detta kan förändra kundernas attityder på lång sikt. 
Attityder som grundar sig på egna erfarenheter, tillexempel om kunden får betala straffavgift, 
kan bättre förutsäga ett framtida beteende än attityder som grundar sig på andras erfarenheter. 
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Om kunden tvingas betala straffavgift på grund av ogiltigt färdbevis minskas risken att 
kunden fuskar i framtiden avsevärt. (Myers, 1999) 
 
Aktörens personal gör inte tillräckligt för att stoppa fusket. (M=3,68) 
56 % av de tillfrågade instämde helt eller delvis med påstående 23: ”Jag tycker SL och dess 
personal inte gör tillräckligt för att stoppa fusket” medan 16% tog helt eller delvis avstånd. 
Detta påstående anknyter till kundernas brist på förtroende för aktören och dess personal 
(Påstående 8) och till kundernas attityd att det är för lätt och riskfritt att fuska (Påstående 24 
och 27). Påstående 23 indikerar en konativ attityd gentemot aktören. Kunderna tycker inte att 
aktören tar sitt ansvar för att stoppa fuskåkandet. Det är bland annat detta som gör att kunden 
tappar förtroende och respekt mot aktören. Attityden: ”om personalen ändå inte bryr sig, 
varför ska jag då bry mig”? ger en preferens för låg lojalitet.  
 
 Kunden är tveksam till att rekommendera bekanta att åka kollektivt. (M=2,63) 
Utfallet av påstående 17: ”Jag rekommenderar vänner och bekanta att åka kollektivt” var att 
43 % av respondenterna delvis eller helt tog avstånd till påståendet och att 20 % instämde helt 
eller delvis. Benägenheten att sprida ett gått rykte med mun till mun metoden indikerar 
kundens lojalitet. (Andreassen & Lindestad, 1998) Reaktionerna på detta påstående påvisar en 
negativ attityd till aktören då kunden uppvisar ett svagt känslomässigt band. Detta är en 
affektiv attityd som ger preferens för låg lojalitet. För att komma tillrätta med detta måste 
företaget förbättra sin egen image och sitt rykte för att kunden ska få känsla, respekt och tilltro 
till aktören. 
 
Kunden känner liten respekt för aktören. (M=2,77) 
Påstående 18: ”Jag känner stor respekt för SL och tycker det är viktigt att vara en bra kund” 
där 41 % tar helt eller delvis avstånd till påståendet mot 22 % som delvis eller helt instämmer 
styrker ytterligare kundernas brist på respekt för aktören. Företagets image är av stor 
betydelse för kundens attityder gentemot upplevd kvalitet, värde, belåtenhet och lojalitet. 
(Andreasson & Lindestad, 1998) Den upplevda kvalitén är relativt låg enligt utfallet av 
påstående 15 (M=2, 70): ”Jag anser inte att kvalitén har försämrats den senaste tiden” där 40 
% av deltagarna tog delvis eller helt avstånd medan 21 % instämde helt eller delvis. 
Företagets image har påverkats negativt av kvalitetsförsämringar vilket också påverkar 
kundernas attityd gentemot upplevd kvalitet. Kunderna kan uppfatta det som att kvalitén 
sänkts mer än vad den faktiskt har på grund negativa attityder till aktören. (Linderholm, 1995) 
Dålig image, brist på kvalitet och service påverkar kundernas respekt för aktören negativt. 
Därför måste företaget förbättra sin image genom att leva upp till kundens förväntningar och 
helst överträffa dem. (Kotler, 2003)  
 
Studien visar även att många skulle vilja betala mer skatt för att få en avgiftsfri 
kollektivtrafik. Enligt påstående 29 (M=2, 51): ”Jag skulle inte kunna tänka mig att betala lite 
mer skatt för att få en avgiftsfri kollektivtrafik” tar 54 % helt eller delvis avstånd till 
påståendet och 24 % instämmer helt eller delvis.  
 
De flesta ställer sig neutrala till om dem skulle avråda från att fuska eller inte enligt påstående 
30 (M=2, 89): ”Själv avråder jag inte människor från att fuska” där hela 45 % ställer sig 
neutrala och 31 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet mot 24 % som instämmer helt 
eller delvis. Av dem som inte är neutrala finns en svag indikation på att kunderna skulle 
avråda från att fuska.  Men däremot visar påstående 22 (M=3, 39): ”Jag tycker det är dåligt 
beteende att åka snålskjuts på andra” med 40 % som instämmer helt eller delvis mot 16 % 
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som helt eller delvis tar avstånd till påståendet att många tycker det är dåligt beteende att 
fuska. 
 
6.4 Slutsats 
 
Följande sammanfattar de faktorer och attityder som enligt undersökningen i större grad 
påverkar lojaliteten hos kollektivtrafikens kunder. 
 
Hur påverkar kollektivtrafikens kvalitéer kundens belåtenhet? 
 

• Kollektivtrafikens tjänster är inte helt pålitliga.  
• Det är inte prisvärt att resa med kollektivtrafiken.  
• Aktören är inte lyhörd för kundernas synpunkter.  
• Det känns inte tryggt att åka med kollektivtrafiken. 
• Aktören tar för liten hänsyn till kundernas önskningar och behov. 
• Aktören har lågt engagemang för sina kunder. 
• Trafikinformationen fungerar dåligt. 
• Förtroendet och respekten för personalen är liten. 

 
Vilka attityder påverkar kundens beteende? 
 

• Saknar förtroende för aktören. 
• Det är för dyrt.  
• Saknar empati med aktören och dennes ekonomiska situation. 
• Det är för lätt och riskfritt att fuska. 
• Personalen gör inte tillräckligt för att stoppa fusket. 
• Saknar respekt för aktören. 

 
De kvalitéer som kollektivtrafiken har värderar många kunder relativt lågt och de är i hög 
grad missbelåtna med vad kollektivtrafiken har att erbjuda. Attityderna mot aktören är även 
de negativa. De litar inte på aktören och dess personal. Kunderna känner sig ignorerade vilket 
leder till att de i sin tur ignorerar aktören. Personalen är inte tillräckligt tillmötesgående och 
inger ingen respekt. Kunden kan därför handla därefter, respektlöst mot aktören. Därför anser 
många att de kan undvika att betala helt och hållet. Många av kunderna är av den 
uppfattningen att det är någon annans problem, någon annan som betalar, antingen de lojala 
kunderna eller staten. De flesta är överens om att kollektivtrafiken är nödvändig, bra för 
miljön och samhället. Inget modernt samhälle klarar sig utan en välfungerande kollektivtrafik. 
Trots detta väljer många att inte betala, att vara illlojala mot sin lokala aktör.  
 
Studien visar tydliga tecken på att prissättningssystemet inte fungerar i dagsläget. Många 
tycker att zonerna inte fungerar. De uppger därför fel slutstation vid biljettköp och tjänar 
därför på att slippa betala kostnaden för att färdas en extra zon. Den allmänna attityden tycks 
vara att det är lätt att fuska. Risken att bli upptäckt är så liten att det är värt chansen. Aktören 
behöver återfå sin respekt. Det är personalen som måste återfå kontakten med kunderna. 
Personalen måste få kunderna att känna förtroende för aktören, känna trygghet och därmed 
lojalitet. Kunderna måste få en känsla av att de är delaktiga, att de har ett ansvar. (Graham, 
1995) Betalar de inte så fungerar det inte. Studien visar att de flesta är medvetna om att 
aktören har ekonomiska problem. Men de vill själva inte hjälpa till att betala. Detta för att de 
inte känner något som helst ansvar för att kollektivtrafiken fungerar, vilket beror på att 
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kollektivtrafiken inte bryr sig tillräckligt om sina kunder. Genom att visa respekt mot kunden 
kommer kunden visa respekt mot aktören. (McCarthy, 1997) En ny prissättning måste även 
ske så att kunden anser det prisvärt att åka kollektivt. Rabatter till kundgrupper med låga 
inkomster, tillexempel studenter över 18 år, kan vara en god idé. (Söderlund, 2001) 
Kollektivtrafikens kvalitéer måste även höjas för att kunden skall uppleva belåtenhet. 
Kunderna måste kunna lita på att de når sina resmål i tid. Informationen och 
kommunikationen mellan aktör och kund måste bli bättre.  
 
Av de deltagare som inte hade månadskort åkte cirka 38 % regelbundet med kollektivtrafiken. 
Om dessa åker så pass regelbundet skulle de förlora massor av pengar på att inte införskaffa 
månadskort. Utav dessa fanns det dessutom 27 % som färdades mer än en zon vilket gör resan 
utan månadskort ännu dyrare om de betalar på ett korrekt sätt. Detta gör att man kan 
misstänka illojalitet. De köper tillexempel rabattkuponger och uppger fel slutstation eller 
hoppar över spärrarna. Jag uppskattar att cirka 27 % av de kunderna på något sätt fuskar. 
Dessutom är missbelåtenheten så pass påtaglig att det finns all anledning att misstänka en 
större utbredd illojalitet. Den grupp av kunder där fusket är som mest utbredd tillhör gruppen 
storkonsumenter av kollektivtrafik. Som till största del består av ungdomar under 25 år, 
studenter eller låglönearbetande. (Rapport 9, Regionplane- och trafikkontoret, 1995) 
 
Jag tror att kollektivtrafiken har stora chanser att påverka kundens lojalitet genom att bland 
annat använda de attityder och kvalitéer som jag tagit fram som betydelsefulla i det här 
arbetet. Men att förändra människors attityder och beteende är en tidskrävande process. Om 
aktörerna ska lyckas med detta så krävs stora förändringar och mycket tålamod. Men 
förhoppningsvis lyckas de tillslut bekämpa illojaliteten och skapa en god relation mellan aktör 
och kund.  
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Bilaga 1 
 
 
Frågeformulär 
 
Ålder …….. 
 
Kön: 
 
����  Man ����  Kvinna 
 
Sysselsättning: 
 
����  Studerande  ����  Yrkesarbetande ����  Annat  
 
 
Reser antal zoner: 
 
����  En ����  Två ����  Tre ����  Fyra ����  Fem 
 
Betalningssätt: 
 
����  Månadskort ����  Ej månadskort 
 
Åker kollektivt: 
 
����  Regelbundet ����  Oregelbundet 
 
 
 
Nu följer ett antal påståenden om kollektivtrafiken. Jag vill att du svarar på en skala mellan 1 
och 5 där 1 betyder att du helt tar avstånd till påståendet och 5 att du instämmer helt med 
påståendet. 
 
Fråga 1: Informationen vid förseningar och stopp i trafiken fungerar bra. 
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Fråga 2: Jag tycker försäljningen av biljetter och rabattkort fungerar bra. 
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Fråga 3: Personalen är tillmötesgående och trevliga. 
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Fråga 4: Hållplatser och stationer är välskötta. 
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Fråga 5: Fordonen är välskötta och bekväma. 
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Fråga 6: Jag kan lita på att jag kommer fram till mitt mål i tid. 
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Fråga 7: Jag känner mig trygg när jag åker med kollektivtrafiken. 
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Fråga 8 : Jag har stort förtroende och respekt för personalen. 
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Fråga 9: Jag tycker SL har stort engagemang för mig som kund. 
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Fråga 10: Jag tycker SL är lyhörda för synpunkter. 
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Fråga 11: Jag tycker SL tar hänsyn till sina kunders önskningar och behov. 
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Fråga 12: Det är prisvärt att åka med kollektivtrafiken. 
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Fråga 13: På det hela taget är jag nöjd med vad kollektivtrafiken kan erbjuda mig. 
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Fråga 14: Jag känner till att SL har ekonomiska problem och därför tvingats dra in 
turer m.m.��
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Fråga 15: Jag anser inte att kvalitén har försämrats den senaste tiden. 
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Fråga 16: Trots prishöjningar kommer jag att fortsätta åka kollektivt. 
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Fråga 17: Jag rekommenderar vänner och bekanta att åka kollektivt. 
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Fråga 18: Jag känner stor respekt för SL och tycker det är viktigt att vara en bra kund. 
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Fråga 19: Jag anser att en satsning på kollektivtrafiken är bra för samhället och miljön. 
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Fråga 20: Jag tror även att makthavarna tycker kollektivtrafiken är bra för samhället 
och miljön. 
��������		
���
���
��������		
���
�����
�������
��

���
��������
�������������

��������
��������� 
 
Fråga 21: Själv är jag beredd att betala mer för att förbättra kollektivtrafiken. 
��������		
���
���
��������		
���
�����
�������
��

���

��������
�������������
��������
��������� 
 
Som du kanske hört talas om så finns det några människor som fuskar med biljetterna eller 
struntar i att betala över huvud taget. 
 
Fråga 22: Jag tycker det är ett dåligt beteende att åka snålskjuts på andra. 
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Fråga 23: Jag tycker SL och dess personal inte gör tillräckligt för att stoppa fusket. 
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Fråga 24: Som det ser ut idag tycker jag det verkar vara för lätt att fuska. 
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Fråga 25: Biljettsystemet med zoner fungerar inte som det är idag. 
��������		
���
���
��������		
���
�����
�������
��

���

��������
�������������
��������
��������� 
 
Fråga 26: Jag tycker det är för dyrt att åka flera zoner än en. 
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Fråga 27: Risken för fuskare att åka fast är för låg. 
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Fråga 28: Jag tror att det är helt och hållet priset som avgör om man fuskar eller inte. 
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Fråga 29: Jag skulle inte kunna tänka mig att betala lite mer i skatt för att få en 
avgiftsfri kollektivtrafik. 
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Fråga 30: Själv avråder jag inte människor från att fuska. 
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