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Sammanfattning 

Vad: Kandidatuppsats VT 2017. Lunds universitet. Campus Helsingborg, Institutionen för Service 

Management.  

 

Titel: En kvalitetsförbättring på spåren. 

 

Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur tågoperatören kan 

använda tilläggstjänster för att kompensera resenärer då kärntjänsten brister i form av en försening 

och på så sätt höja kundens upplevda tjänstekvalitet. För att uppnå syftet frågade vi oss vilka 

tjänstefaktorer som är av störst betydelse för tågresenärer när kärntjänsten brister samt hur 

tågoperatörer bör använda tilläggstjänster för att kompensera resenärer för den bristande 

kärntjänsten. 

 

Metod: Vid insamlingen av det empiriska materialet har en kvantitativ såväl som en kvalitativ 

forskningsstrategi använts. Materialet har samlats in via en kvantitativ enkätundersökning, som 

utförts ombord på fjärrtåg i Sverige, och kvalitativa intervjuer, som utförts med sex olika 

tågresenärer. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av teorier rörande tjänstekvalitet, 

tjänsteerbjudandets utformning, den totalt upplevda tjänstekvaliteten och personalens betydelse i 

företaget. Relevanta teorier har hittats efter sökningar i olika sökmotorer.  

 

Slutsatser: Genom analys av det empiriska materialet i förhållande till den teoretiska referensramen 

påvisades att informationsflödet och ombordpersonalens agerande var de viktigaste tjänstefaktorerna 

då kärntjänsten brister, ur ett resenärsperspektiv. Studien visade även att vissa tjänstefaktorer, 

framförallt rörande bekvämlighet, minskade i betydelse för resenärer då en brist i kärntjänsten 

uppstått. I analysen belyses även betydelsen av att bemyndiga personalen samt att förse personalen 

med information, detta för att kunna erbjuda en högre tjänstekvalitet i de situationer då kärntjänsten 

brister. Dessutom framkom det att resenärernas förväntningar påverkar den totala upplevda 

tjänstekvaliteten, vilket tågoperatören måste ha i åtanke då de genom bland annat kommunikation 

kan influera resenärernas förväntningar.  

 

Nyckelord: Kärntjänst, tilläggstjänst, tjänstekvalitet, tjänsteerbjudande, bemyndigande.  
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Förord 

Det finns ett flertal personer som har bidragit till denna uppsats på olika sätt, som vi vill rikta ett stort 

tack till. Främst vill vi tacka de sex intervjupersoner som ställt upp med sin tid såväl som sina 

erfarenheter och bidragit till ett mycket användbart empiriskt material.  

Vi vill även tacka de respondenter som besvarade den enkät som vi delade ut ombord på SJ X2000 

under fyra resor i april. Tack till Karolina Lindén och David Norman på SJ AB som hjälpte oss att 

möjliggöra enkätundersökningen ombord, vilket underlättade oerhört i vår empiriinsamling. Vi vill 

även tacka den hjälpsamma personal som arbetade ombord under berörda avgångar. 

Ett stort tack vill vi rikta till vår handledare, Su Mi Dahlgaard-Park, som har stöttat oss i 

skrivandeprocessen men som också fungerat som ett kreativt bollplank och vars hjälp har bidragit 

till en hög nivå i uppsatsen. Sist men inte minst vill vi tacka våra respektive föräldrar som har gett 

oss stöd och konstruktiv kritik under arbetet med denna uppsats.
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1. Inledning 

“Men jag tänker att servicekvalitet… Ja, men att det är kunder eller resenärerna 

som kommer i första hand. Att det är där det börjar på något vis. Utan resenärerna 

blir det inte mycket till trafik liksom. Då kanske man ska komma ihåg det när 

man fattar beslut och vad man gör för prioriteringar.”  (Intervjuperson 6) 

I kommande avsnitt presenteras problembakgrund och relevans för studien. Inledningsvis 

diskuteras betydelsen av att arbeta med kvalitetsförbättring ur ett kundperspektiv samt 

problematiken som tågoperatörer möter till följd av att kärntjänstens kvalitet endast kan 

påverkas till viss del. Problembakgrunden mynnar ut i det syfte och frågeställningar som 

studien tar avstamp i. Avslutningsvis presenteras studiens avgränsningar och disposition. 

1.1 Varför kvalitetsförbättring? 

I dagens tjänstesamhälle möts alla företag av så kallad servicekonkurrens, där kvaliteten på 

företagets tjänsteerbjudande är avgörande för företagets framgång på marknaden. För att 

skapa varaktiga konkurrensfördelar och för att möta konsumenternas ständigt ökande krav 

på hög kvalitet bör företagen kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättring. Trots att 

forskning om tjänstekvalitet har varit ett känt fenomen sedan 1970-talet är det ett fåtal företag 

som förstår innebörden av att arbeta med kvalitetsförbättringar på ett effektivt sätt. Flera 

företag ägnar tid och pengar åt kvalitetsförbättringsprogram, utan att nå positiva 

förändringar. Christian Grönroos (2015, s. 92f) menar att tjänsteföretagens misslyckade 

försök beror på att kvalitetsförbättringar allt för ofta anses vara ett fenomen som sker internt 

inom företaget. För att nå hög kundtillfredsställelse, vilket leder till varaktiga 

konkurrensfördelar och långsiktig framgång, poängterar Grönroos (2015, s. 92) vikten av att 

beakta vad som sker externt samt att definiera kvalitet likvärdigt med kundens uppfattning 

av kvalitet. Grönroos får stöd av Albert Caraunas statistiska anförande (2000, s. 821): att 

hela 53 procentandelar av kundtillfredsställelsens varians beror på kundens upplevda 

kvalitet.   

För att skapa en förståelse för vad kunden eftersöker och vad kunden värdesätter i tjänsten 

måste företaget undersöka hur tjänstekvalitet upplevs av kunden och vad som influerar 

kundens upplevda tjänstekvalitet (Grönroos 1984, s. 36). Enligt både Kano (i Crostack, Kern 

& Refflinghaus 2010, s. 353) och Grönroos (2015, s. 81f) gör tjänsteleverantören detta med 

fördel genom en uppdelning och klassificering av tjänsteerbjudandets olika 
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kvalitetsdimensioner. I modellen över Det grundläggande tjänstepaketet presenterar 

Grönroos en tvådimensionell uppdelning av tjänsteerbjudandet, där kärntjänsten utgör ena 

delen och tilläggstjänster den andra. Uppdelningen bidrar med en djupare förståelse för hur 

olika kvalitetsdimensioner i ett tjänsteerbjudande kan generera teknisk samt funktionell 

kvalitet, där den tekniska kvaliteten härleds till kärntjänsten och den funktionella kvaliteten 

härleds till tilläggstjänster. Tidigare ansågs teknisk kvalitet vara den mest betydande 

dimensionen för den totala kvaliteten, men det är svårt för företag att skapa varaktiga 

konkurrensfördelar genom att endast erbjuda en hög teknisk kvalitet. Detta på grund av att 

det är svårt att skapa en felfri teknisk lösning och att konkurrenterna inte är långt efter i 

utvecklingen i de fall då ett företag lyckas med detta. För att skapa ett grundläggande värde 

för kunden, och en varaktig konkurrensfördel, krävs därför att den funktionella kvaliteten 

tas i beaktning (Grönroos 1988, s. 12). Företag bör därför inte bara undersöka och utveckla 

vad kunden får i tjänsteleveransen, utan även hur tjänsten levereras till kunden. 

1.2 Tjänstekvalitet för tågresenärer 

Mobilitet är något som karaktäriserar vår samtid då resefrekvensen och möjligheten att resa 

långa sträckor ökar. Transportmedlens utveckling har vidgat den geografiska räckvidden, 

vilket medför att det geografiska avståndet har kommit att få mindre betydelse för hur 

individer organiserar sin vardag. Arbetet, nöjen och studier är inte längre bundna till en 

specifik plats, utan det finns möjlighet att både resa längre sträckor men också att resa mer 

ofta (Urry 2007, s. 4). Sedan 1850-talet har järnvägen varit en viktig del i det svenska 

samhällets transportsystem. Utvecklingen av den svenska tågtrafiken har resulterat i att man 

som tågresenär kan resa från Narvik i norr till Köpenhamn i söder (SJ 2017). Sålunda har 

järnvägen haft stor betydelse för utvidgandet av individers geografiska räckvidd, vilket även 

har resulterat i att persontransporten ökat med 75 procentenheter under de senaste 25 åren 

(Trafikverket 2014).  

I dagsläget finns det en större efterfrågan på att bedriva tågtrafik än vad det finns plats på 

järnvägen, vilket medför att Sveriges järnvägsnät är tungt belastat. 1,5 miljoner tåg ska 

planeras in i tågplanen varje år och samsas med drygt 2 200 banarbeten. Det sker alltså fler 

tågresor än någonsin men trots detta har järnvägen inte byggts ut i motsvarande takt 

(Trafikverket 2014). Järnvägssystemet blir därför mycket känsligt mot störningar eftersom 
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en försening för ett tåg ofta leder till en kedjereaktion och påverkar andra tåg på järnvägen 

(Corman, D’Ariano, Hansen, Pacciarelli & Pranzo 2011, s. 323).  

Likt andra tjänsteföretag har tågoperatörer en ambition att leverera en så högkvalitativ tjänst 

som möjligt, vilket medför att de ständigt arbetar med att åtgärda de problem som har en 

negativ inverkan på resenärens upplevda tjänstekvalitet (Tjänstekvalitetsrapport SJ AB 

2015). Tidigare forskning visar på att tjänstefaktorer så som service från personalen, 

säkerhet, komfort, information och tågets renlighet är av stor betydelse för tågresenärernas 

upplevda tjänstekvalitet. Dock visar ett flertal studier att punktlighet är den mest avgörande 

faktorn för resenärens upplevda tjänstekvalitet. I en studie utförd av Agunloye och Oduwaye 

(2010, s. 101) synliggörs ett samband mellan punktlighet och antal resenärer som väljer tåg 

som transportmedel. Sambandet visar att fler resenärer kommer välja tåg som transportmedel 

om punktligheten är hög. Även Ona, Eboli och Mazzula (2014, s. 82), som undersökt vilka 

tilläggstjänster som var av störst betydelse för den upplevda tjänstekvaliteten för 

tågresenärer i Italien, lyfter punktlighet som en av de mest avgörande faktorerna. Vidare 

påvisar Wang, Guo och Zheng (2010) att tågets punktlighet har direkt inverkan på resenärens 

upplevda tjänstekvalitet, jämfört med andra tjänsteattribut som endast påverkar 

tjänstekvaliteten indirekt. I en studie utförd på tågoperatören Amtrak jämfördes 

tågresenärernas inställning till så kallade inre faktorer, som resenären upplever under en resa, 

med yttre faktorer, som resenären upplever innan en resa och hur de influerar resenärens 

inställning gentemot tågoperatören (Tripp & Drea 2002, s. 37ff). Studien visade att 

resenärernas inställning till tjänsteleverantören framförallt påverkades av de inre faktorerna, 

som utgjordes av så kallade On-board elements, Café Car elements och On-time 

performance.  

Punktlighet framförs återkommande i tjänstekvalitetssammanhang, vilket blir problematiskt 

för tågoperatörerna då de inte kan påverka punktligheten till fullo. Tågoperatörernas 

kärntjänst utgörs av att transportera resenärer från punkt A till punkt B, på utsatt tid. Om en 

försening uppstår, brister kärntjänsten då tågoperatören inte längre kan leverera den tjänst 

som utlovats. I en undersökning utförd av SJ framgår det att merparten av förseningar i 

tågtrafiken uppstår på grund av yttre faktorer, som exempelvis olyckor, väderförhållanden 

och broöppningar (se bilaga 1). Därmed påverkas kvaliteten på kärntjänsten till största del 

av faktorer som ligger bortom tågoperatörens kontroll. I och med denna problematik anser 

vi att det försvårar för tågoperatörerna att skapa en felfri kärntjänst och vidare, ett 
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högkvalitativt tjänsteerbjudande. Då en försening innebär en uppenbar typ av brist i 

kärntjänsten, kommer vi fortsättningsvis i studien att benämna en försening som en brist i 

kärntjänsten. 

Som nämnts är det av stor relevans att den funktionella kvaliteten, genom utvecklingen av 

tilläggstjänster, tas i beaktning för att skapa ett högkvalitativt och konkurrenskraftigt 

tjänsteerbjudande. I tidigare forskning presenteras olika tilläggstjänster och dess påverkan 

på resenärens upplevda tjänstekvalitet jämförs (Wang et al. 2010; Tripp & Drea 2002; 

Andreassen 1995). Däremot finns det ingen forskning som undersöker huruvida 

tågoperatören kan använda tilläggstjänster för att kompensera för en bristande kärntjänst och 

på så sätt höja den upplevda tjänstekvaliteten hos resenärer. Vår studie ämnar undersöka hur 

tågresenärerna värdesätter olika tilläggstjänster vid tillfällen då kärntjänsten brister och på 

så sätt analyseras tilläggstjänsternas betydelse för tjänsteerbjudandets övergripande kvalitet. 

Sålunda bidrar vår studie med en djupare förståelse för tågresenärernas preferenser samt 

vilka tilläggstjänster tågoperatörerna bör arbeta med för att kompensera för en bristande 

kärntjänst. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Utifrån presentationen av problemområdet framgår det att tågoperatörer möter problem när 

de ska leverera en högkvalitativ tjänst, då de inte kan påverka kärntjänstens kvalitet till fullo. 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur tågoperatören kan använda 

tilläggstjänster för att kompensera för den bristande kärntjänstens kvalitet och på så sätt höja 

kundens upplevda tjänstekvalitet trots bristen. För att uppnå studiens syfte har vi valt att utgå 

från följande frågeställningar: 

1. Vilka tjänstefaktorer är av störst betydelse för tågresenärer när 

kärntjänsten brister? 

2. Hur bör tågoperatörer använda tilläggstjänster för att höja resenärernas 

upplevda tjänstekvalitet när kärntjänsten brister? 

1.4 Studiens avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts i studien är att vi endast undersökt tjänstefaktorer ombord på 

fjärrtåg i Sverige. Fjärrtåg definieras som tåg som går längre sträckor med få uppehåll. 
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Anledningen till att vi har valt att studera just fjärrtåg är att de går längre sträckor och 

resenärer spenderar oftast en längre tid ombord än på exempelvis pendeltåg. Dessutom 

erbjuds det fler tilläggstjänster ombord på fjärrtåg som exempelvis bistro, internet ombord 

samt en första klass-avdelning, vilket inte alltid erbjuds på pendeltåg eller regionaltåg. 

Därför ökade vårt intresse att avgränsa studien till just fjärrtåg. Vidare avgränsades 

enkätundersökningen geografiskt genom att endast genomföras ombord på fyra specifika 

avgångar, på sträckan Malmö - Stockholm, och inte på exempelvis stationer eller andra 

platser.  

Slutligen har även en teoretisk avgränsning gjorts då vi har valt att inte använda teorier 

rörande Service Recovery. Vi är medvetna om att teorier om detta kan ses som relevanta för 

det studerade området men valde medvetet bort dessa, detta då vi ansåg att teorier om Service 

Recovery hade tagit ett för stort fokus från de teorier vi ursprungligen valt att utgå ifrån.  

1.5 Disposition 

Efter det inledande avsnittet där studiens problembakgrund, syfte, frågeställningar och 

avgränsningar presenterats följer studiens metodavsnitt. I metodavsnittet finner läsaren en 

redogörelse för bland annat metodvalet, tillvägagångssätt vid insamling av det empiriska 

materialet, studiens urval och bortfall samt kritik mot studien. Vidare följer teoriavsnittet där 

teorier och begrepp som är relevanta för studien presenteras. Teorierna som presenteras rör 

bland annat kvalitetsförbättringar, tjänstekvalitet, tjänsteerbjudandets utformning och 

personalens roll i organisationen. Efter teoriavsnittet följer studiens analys där teorierna som 

presenterats ställs i perspektiv till det empiriska materialet. Analysen mynnar ut i en 

sammanfattande slutdiskussion, där slutsatser från analysen dras och studiens syfte besvaras. 

Slutligen presenteras förslag till framtida forskning inom området. 

2. Metodavsnitt 

I metodavsnittet presenteras de metoder som valts för insamling av studiens empiriska 

material samt hur dessa metoder har påverkat studiens resultat. Inledningsvis presenteras 

studiens metodval och vilken kunskapsteoretisk grund som använts under arbetets gång. 

Vidare beskrivs och figureras det abduktiva angreppssätt som använts i studien med syfte att 

ytterligare tydliggöra hur insamling och analys av empiri gått tillväga. Syftet med avsnittet 
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är att delge läsaren med en bakgrund till hur studien genomförts för att erbjuda läsaren en 

möjlighet att bedöma kvaliteten på studien.  

2.1 Metodval 

Vid insamlingen av vårt empiriska material har kvalitativa såväl som kvantitativa 

forskningsstrategier använts, vilket enligt Alan Bryman kallas för triangulering (2008, s. 

562). Genom att kombinera olika typer av metoder och låta resultaten bekräfta varandra kan 

trovärdigheten hos resultatet från vår empiriska insamling öka. 

Den kvantitativa metoden gestaltas i form av enkäter som delats ut till resenärer ombord på 

fjärrtåg. Syftet med enkäten var att mäta vilka tjänstefaktorer ombord på tåg som är av 

särskild betydelse för resenärer då en försening uppstår. Den kvalitativa metoden gestaltas i 

form av semistrukturerade djupintervjuer. Intervjuerna har genomförts i två olika omgångar, 

innan respektive efter enkätundersökningens genomförande. Omgång ett bestod av två 

semistrukturerade intervjuer vars syfte var att ligga till grund för utformningen av enkäten. 

Dessa intervjuer kommer fortsättningsvis att kallas för pilotintervjuer. Benämningen bör 

dock inte förväxlas med Brymans definition av en pilotintervju, då de används i syfte att 

testa intervjufrågorna och få en erfarenhet av metoden (2008, s. 422). Vårt syfte med 

pilotintervjuerna var, som nämnt, att de skulle lägga en grund för enkätundersökningen och 

inte att testa intervjufrågor eller att få erfarenhet av metoden. Omgång två bestod av 

ytterligare fyra semistrukturerade intervjuer som utfördes efter att resultatet från 

enkätundersökningen sammanställts. Syftet med intervjuerna i omgång två var att få en 

djupare förståelse för resultaten som framkom av enkätundersökningen. För att skilja dessa 

intervjuer från de inledande pilotintervjuerna har vi valt att kalla dem för kärnintervjuer, då 

de utgör kärnan i vårt empiriska material. 

Arbetssättet i denna studie präglas av såväl deduktiv som induktiv ansats då vi pendlat 

mellan teori och empiri på olika sätt beroende på vilket moment i forskningen som utförts. 

Johan Alvehus benämner kombinationen av deduktiv och induktiv ansats som abduktivt 

arbetssätt och förklarar att “varken empirin eller teorin är alltså huggen i sten, utan snarare 

kan man se det som två dimensioner som kommer i kontakt med varandra och kontinuerligt 

omformas.” (2013, s. 110).  På detta sätt har vi under studien pendlat mellan deduktiv och 

induktiv ansats samt mellan teori och verklighetsförankrad empiri, vilket figureras i figur 

2.1.  
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Figur 2.1. Figurering av studiens genomförande. 

Det induktiva inslaget synliggörs då studien inleddes med ett sökande av relevanta teorier 

och tidigare forskning. De teorier och den tidigare forskning som sökningen resulterade i har 

använts till att lägga grunden till de två inledande pilotintervjuerna. När pilotintervjuerna var 

genomförda, sammanställdes och analyserades resultatet som framkom. Detta användes 

sedan för att lägga grunden till enkätundersökningen. Fortsättningsvis användes både 

induktivt och deduktivt angreppssätt genom att ytterligare teorier och tidigare forskning 

influerade utformningen av enkäten. Slutligen användes en blandning av det deduktiva så 

väl som det induktiva angreppssättet när både teorier och resultat från enkätundersökningen 

användes i utformningen av intervjuguiden till kärnintervjuerna i det sista steget av 

empiriinsamlingen. Genomgående i studien sökte vi efter relevant litteratur i sökmotorerna 

LUBsearch (lubsearch.lub.lu.se) och Google Scholar (scholar.google.se).  

2.2 Empiriinsamling 

Insamlingen av studiens empiriska material har som tidigare nämnts utförts i tre steg. I steg 

ett utfördes två pilotintervjuer med en fritidsresenär respektive en affärsresenär. Vårt syfte 

med pilotintervjuerna var att lägga en grund till enkätundersökningen samt att få en 

inledande förståelse för vad de två intervjupersonerna ansåg vara viktigt ombord på tåg. 

Intervjupersonerna har intervjuats om resvanor, tjänstepreferenser ombord samt allmänna 

tankar kring tågtrafiken i Sverige (se bilaga 2). Empirin från pilotintervjuerna användes 

enbart till utformandet av enkäten och inte vidare i studiens analys.  

Efter pilotintervjuerna utfördes en enkätundersökning, vilken utgör steg två i 

empiriinsamlingen. Enkätundersökningens utförande och utformning förklaras mer utförligt 
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under avsnitt 2.2.1. Under enkätundersökningen upplevde vi ett stort intresse från 

resenärerna. Dels visade många en hög vilja att besvara enkäterna, men många ställde också 

frågor om studien och kommenterade att syftet var bra. Därmed upplevde vi att det även 

fanns ett allmänintresse kring forskningsområdet som undersöktes.   

När enkätundersökningen hade genomförts sammanställdes resultatet i SPSS, vilket är ett 

program där statistik kan analyseras. Sammanställningen av enkätresultatet användes 

fortsättningsvis i utformningen av en uppdaterad semistrukturerad intervjuguide till det 

tredje steget i empiriinsamlingen; de fyra kärnintervjuerna. Målet med kärnintervjuerna var 

att skapa en djupare förståelse för de resultat som framkom under enkätundersökningen. 

Under avsnitt 2.2.2 kan läsaren finna en mer utförlig förklaring av kärnintervjuernas 

utförande och utformning. 

2.2.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen utfördes ombord på SJ X2000 under fyra resor vid olika tillfällen, se 

figur 2.2 nedan. För att enklast kunna utföra enkätundersökningen kontaktade vi SJ och 

informerade dem om vår undersökning samt dess syfte. Vi bad om tillstånd att få utföra 

enkätundersökningen ombord på tågen. Detta då vi ansåg att det skulle vara fördelaktigt om 

resenärerna kunde fylla i enkäten ombord, i lugn och ro, till skillnad från om enkäten hade 

delats ut på exempelvis en station. Dessutom ansåg vi att det var gynnsamt för studiens 

kvalitet om enkäten besvarades under en pågående resa, eftersom respondenterna kunde 

reflektera kring frågor om den stundande ombordupplevelsen. SJ godkände vår förfrågan 

och såg även till att informera ombordpersonalen på berörda avgångar om att en 

undersökning skulle genomföras. SJ bidrog även ekonomiskt genom att tillhandahålla 

biljetter till två av de fyra avgångarna. I utbyte kommer SJ att erhålla det fulla resultatet från 

enkäten samt ett exemplar av den färdigställda studien. 

 

Figur 2.2. Avgångar då enkätundersökningen genomfördes. 

För att öka respondenternas intresse och förtroende för enkäten var vi tydliga med att vi är 

studenter från Lunds Universitet och vad syftet med enkäten var. Detta tydliggjordes även i 
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introduktionsbrevet som varje enkät inleddes med. Enkäten delades ut i pappersform och 

respondenter erbjöds även att låna en penna vid behov. Målet var att respondenterna skulle 

uppfatta enkäten som tydlig och enkel att besvara. 

Enkäten var strukturerad och samtliga respondenter fick besvara samma frågor. 

Svarsalternativen var definierade på förhand och respondenternas svar begränsades därmed 

till ett visst antal alternativ, vilket enligt Barmark och Djurfeldt (2015, s. 34) är 

karaktäristiskt för enkäter. Totalt omfattade enkäten fyra sidor tryckta på två A4-ark, vilket 

gav ett ökat intryck av att enkäten var kort, enkel och fångade lättare respondentens intresse 

att vilja besvara den. Under varje resa fick 50 respondenter möjlighet att svara på enkäten 

och totalt lämnades 200 enkäter ut under de fyra tågresorna.  

Enkätens frågor har konstruerats utifrån Brymans riktlinjer för utformning av enkätfrågor 

(2008, s. 250ff). Frågorna var tydligt formulerade och endast en fråga ställdes i taget, detta 

för att undvika missförstånd hos respondenten samt missvisande svar. För att ytterligare 

förenkla för respondenten undveks öppna frågor och endast frågor där respondenten hade 

möjlighet att markera ett svarsalternativ ställdes. Undantagsfall var fråga 6 samt 11 där 

respondenten ombads skriva den faktor de ansågs som viktigast. Där kunde respondenten 

även fylla i en egen faktor om de upplevde att den tjänstefaktor som de ansåg var viktigast 

inte fanns med som angivet alternativ. Även ledande frågor valdes bort för att undvika 

eventuell påverkan på respondenternas svar. 

Frågorna i enkäten berör respondentens bakgrund, anledning till att resa med tåg, vilka 

faktorer ombord som är viktiga samt inställning vid de tillfällen då tåget blir försenat. Se 

bilaga 3 över enkätundersökningens utformning. 

Test av enkätundersökning 

Innan enkätundersökningen genomfördes ombord på tågen, utfördes ett antal tester av 

enkäten. Detta för att eventuella fel eller otydliga frågor skulle upptäckas i förväg och kunna 

åtgärdas innan den faktiska undersökningen genomfördes. Bryman menar att en 

testundersökning blir speciellt viktig då en enkätundersökning ska genomföras, eftersom att 

vi som forskare inte kan närvara eller delta under undersökningen och hantera eventuella 

oklarheter (2008, s. 258). Totalt svarade åtta test-respondenter på enkäten. Deras synpunkter 

samlades in och ändringar gjordes utifrån dessa. Under testerna av enkäterna mättes även 

tiden som det tog för respondenterna att fylla i enkäten, dels för att säkerställa att enkäten 



 

11 

 

inte tog för lång tid att fylla i, men också för att kunna ange beräknad tid för genomförandet 

av enkäten i dess introduktionsbrev. 

2.2.2 Kärnintervjuer 

De semistrukturerade kärnintervjuerna utgjorde det tredje och sista steget i 

empiriinsamlingen. Alvehus menar (2013, s. 81) att intervjuer är en bra metod för att 

undersöka hur en person tänker kring ett speciellt ämne samt för att komma åt dennes åsikter, 

känslor och erfarenheter. Då vi hade som målsättning att skapa en djupare förståelse för 

resultatet från pilotintervjuerna och enkäterna, var djupintervjuer det naturliga valet för steg 

tre i empiriinsamlingen.  

Intervjuguiden utformades delvis utifrån de resultat vi kunnat utläsa från pilotintervjuerna 

men främst utifrån resultatet från enkäten och relevanta teorier. Intervjuguiden som 

utformades inför kärnintervjuerna indelades i sju olika teman och en avslutande del (se 

bilaga 4). Detta är, enligt Bryman (2008, s. 415), en förutsättning för utformningen av en 

semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden utformades tematiskt för att säkerställa att 

varje relevant område skulle beröras samt för att skapa en tydlig struktur för 

intervjupersonen. Intervjufrågorna var utformade på så sätt att alternativa tankesätt eller 

idéer inte skulle hämmas och intervjupersonen fick framföra hur denne uppfattar det 

undersökta fenomenet. Detta menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 43) är till fördel då 

tonvikten måste ligga på hur intervjupersonen uppfattar, tolkar och förklarar olika frågor och 

skeenden. 

Till skillnad från de inledande pilotintervjuerna var frågorna i kärnintervjuerna något mer 

strukturerade för att säkerställa att intervjupersonen fick möjlighet att besvara de frågor som 

uppkommit efter analysen av enkätresultat. Vi som intervjuare kunde vid enstaka tillfällen 

leda in intervjupersonen på ett visst område som vi funnit intressant i vår enkät. Dock undvek 

vi att ställa ledande frågor för att säkerställa att intervjupersonen kände att den kunde svara 

på intervjufrågorna utifrån egna erfarenheter.  

Transkribering 

Vid inledningen av varje intervju informerades intervjupersonerna om att intervjuerna skulle 

spelas in samt att syftet med detta var att underlätta transkriberingen. De informerades även 

om att de skulle anonymiseras i studien och att det enda som skulle publiceras var 
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åldersgrupp, kön och sysselsättning. Samtliga intervjupersoner var införstådda med detta och 

godkände publiceringen av dessa uppgifter.  

Transkriberingen av intervjuerna valde vi att göra omgående efter varje utförd intervju. Detta 

för att komma ihåg vissa specifika kontexter och sammanhang som togs upp under 

intervjuerna. Majoriteten av transkriberingarna gjordes samma dag som intervjun utfördes 

medan någon enstaka intervju transkriberades nästkommande dag. Transkriberingen gjordes 

i skriftspråk och typiska ord kopplat till talspråk, som exempelvis “eh” och “öhm”, har inte 

bifogats i transkriberingen. Vi ansåg att elimineringen av sådana ord inte påverkade 

innebörden av vad som sagts i intervjuerna, utan att det snarare ger tydligare citat och utdrag 

från intervjuerna. Vi har även valt att anonymisera de tågoperatörer som intervjupersonerna 

namnger under intervjuerna. Detta då vissa exempel kan missgynna företagen i fråga, vilket 

inte är vår mening. I de citat där en tågoperatörs företagsnamn har återgetts har vi endast 

benämnt företaget som Tågoperatören. Detta har dock inte varit ett krav från de företag vi 

har varit i kontakt med, utan ett fritt val av oss som författare.  

Om intervjupersonerna 

Intervjuperson 1 och intervjuperson 2 intervjuades i det första steget av empiriinsamlingen 

som utgjordes av två pilotintervjuer. Intervjuperson 3 till och med 6 är de intervjupersonerna 

som intervjuades under de mer utförliga kärnintervjuerna i det tredje steget av 

empiriinsamlingen. Se figur 2.3 för en överskådlig bild av intervjupersonerna. 

Intervjuperson 3, 4 och 6 hade även besvarat enkäten som utfördes ombord innan 

intervjutillfällena. I studien har vi valt att definiera intervjupersoner som antingen affärs- 

eller fritidsresenärer. Detta för att se om resultaten eventuellt skiljer sig åt beroende på 

resenärstyp. 

Intervjuperson 1 är en kvinna i åldersgruppen “20–29 år”. Hon är bosatt i Lund där hon 

studerar vid Lunds universitet. Hon arbetar även på HR-avdelningen på ett företag som 

ligger i Stockholm och reser periodvis med tåg mellan Lund och Stockholm, med anledning 

av sitt arbete. Då intervjuperson 1 främst reser med tåg i arbetssyfte har vi klassificerat henne 

som affärsresenär. Intervjun utfördes i Lund den 27 mars 2017. Intervjun pågick i cirka 40 

minuter. 

Intervjuperson 2 är en kvinna i åldersgruppen “20–29 år”. Hon är bosatt i Helsingborg där 

hon studerar vid Lunds universitet. Då hon ursprungligen kommer från Stockholm, och har 
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släkt och vänner där, reser hon periodvis tåg mellan Helsingborg och Stockholm. Då 

intervjuperson 2 främst reser med tåg i fritidssyfte har vi klassificerat henne som 

fritidsresenär. Intervjun utfördes i Helsingborg den 28 mars 2017. Intervjun pågick i cirka 

40 minuter. 

Intervjuperson 3 är en man i åldersgruppen “över 70 år”. Han är bosatt i Linköping där han 

är pensionär med mycket fritidsaktiviteter och reser ofta i samband med dessa. Främst 

sträcker sig resorna från Linköping till antingen Stockholm eller Skåne och tillbaka. 

Intervjuperson 3 reser oftast i andra klass och då han främst reser med tåg i fritidssyfte har 

vi klassificerat honom som fritidsresenär. Intervjun utfördes via videolänk på Skype den 24 

april 2017. Intervjun pågick i cirka en timme. 

Intervjuperson 4 är en man i åldersgruppen “30–39 år”. Han är bosatt i Linköping och är 

egenföretagare. Då majoriteten av hans kunder finns i Stockholm pendlar han sträckan 

Linköping till Stockholm tur och retur dagligen. Intervjuperson 4 reser oftast i första klass 

och då han främst reser i arbetssyfte har vi klassificerat honom som affärsresenär. Intervjun 

utfördes via videolänk på Skype den 24 april 2017. Intervjun pågick i cirka en timme. 

Intervjuperson 5 är en kvinna i åldersgruppen “20–29 år”. Hon är bosatt i Karlstad. Hon 

arbetar som frilansande journalist på en reklambyrå. Hon reser mycket med tåg och åker 

oftast första klass. Eftersom hennes arbete kräver att hon reser mycket i tjänsten har vi 

klassificerat henne som affärsresenär. Intervjun utfördes per telefon den 26 april 2017. 

Intervjun pågick i cirka 50 minuter. 

Intervjuperson 6 är en kvinna i åldersgruppen “20–29 år”. Hon är bosatt i Lund och är för 

närvarande sjukskriven. Då hon har familj i Hässleholm och även vänner längre norrut reser 

hon med tåg någon gång i månaden. Hon åker oftast andra klass och eftersom vanligaste 

anledningarna till att resa är att hälsa på familj eller vänner har vi klassificerat henne som 

fritidsresenär. Intervjun utfördes i Lund den 3 maj 2017. Intervjun pågick i cirka 35 minuter. 
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Figur 2.3. Tabell över intervjupersoner. 

2.3 Urval och bortfall  

Till de första pilotintervjuerna gjordes ett bekvämlighetsurval, vilket Bryman (2008, s. 194) 

menar sker då forskaren väljer den typ av personer som finns tillgängliga i den direkta 

omgivningen. Bryman kritiserar denna typ av urval då det medför att resultatet inte blir 

generaliserbart. Vi anser att studien inte blev lidande av vår urvalsstrategi i 

empiriinsamlingens första steg, då resultatet från pilotintervjuerna endast skulle användas i 

utformningen av enkätundersökningen. Vi gjorde även ett medvetet val då vi valde ut en 

intervjuperson som klassificerades som fritidsresenär och en intervjuperson som 

klassificerades som affärsresenär, med syfte att få en förståelse huruvida preferenserna 

skiljer sig åt mellan de två kundgrupperna. 

Till enkätundersökningen användes till viss del ett målinriktat urval och till viss del ett 

obundet slumpmässigt urval. Enligt Bryman (2008, s. 434) utförs ett målinriktat urval då 

forskaren gör sitt urval utifrån en önskan om att personerna är relevanta för 

forskningsområdet. Det målinriktade urvalet utfördes då vi valde att dela ut enkäterna 

ombord på tåg för att säkerställa att samtliga enkäter fylldes i av rätt målgrupp, alltså 

tågresenärer. Vi valde dessutom olika tidpunkter på avgångarna för att säkerställa en 

spridning av resenärstyper som svarade på enkäten. Väl ombord utfördes det slumpmässiga 

urvalet då vi valde ut ett antal stolsnummer i varje vagn som vi delade ut enkäten till. Det 

slumpmässiga urvalet medförde att alla resenärer ombord hade samma möjlighet att komma 

med i urvalet (Bryman 2008, s. 183). Därmed kunde vi inte påverka vilka som i slutändan 

svarade på enkäten, vilket ökar studiens trovärdighet. 

Av totalt 200 tillfrågade resenärer fick vi in ifyllda enkäter från totalt 186 stycken, vilket 

innebär ett externt bortfall på 7 procent. Ett externt bortfall sker när vissa 

undersökningsenheter faller bort helt ur undersökningen. Då det externa bortfallet var under 
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10 procent ses det som förhållandevis lågt (Barmark & Djurfeldt 2015, s. 79). Vi anser därför 

att detta bortfall inte utgjorde något problem för vår studie. I vissa enkäter förekom interna 

bortfall, vilket innebär att en respondent inte svarat på samtliga frågor (Barmark & Djurfeldt 

2015, s. 80). De flesta av de interna bortfallen var dock väntade, då respondenter som aldrig 

hade upplevt en störande försening hade tillåtelse att lämna de sista fyra frågorna obesvarade 

(se bilaga 3). 

För att underlätta analysen av enkätundersökningens resultat valde vi att filtrera bort 

samtliga enkäter med någon form av bortfall på de sista fyra frågorna. Detta på grund av att 

ett bortfall på någon av de fyra sista frågorna försvårade vår analys och jämförelse, 

framförallt mellan fråga 6 och 11 (se bilaga 3). Efter denna filtrering återstod 127 enkäter, 

vilka är de enkäter som vår analys bygger på.  

Till kärnintervjuerna kontaktade vi de resenärer som under enkätundersökningen anmält 

intresse till att delta i en intervju. Detta då målet var att skapa en förståelse för resultatet som 

enkätundersökningen uppvisade. Eftersom majoriteten av intervjupersonerna i 

kärnintervjuerna även besvarat enkäten, kan detta ses som ett målinriktat urval. Totalt 

kontaktades tio personer via mail. Vi fick svar från fem personer, varav tre personer slutligen 

kunde delta. Två personer intervjuades via Skype och en person intervjuades på ett kafé i 

Lund. Den sista intervjupersonen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval då vi kontaktade 

en affärsresenär som fanns i vår direkta omgivning. Vi fick kontakt med henne via Facebook 

och intervjun utfördes per telefon.  

2.4 Forskningsetiska principer 

För att skydda respondenternas och intervjupersonernas integritet har vi arbetat utifrån de 

grundläggande etiska principerna som Bryman presenterar (2008, s. 313f); 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Nedan 

redogör vi för hur vi har förhållit oss till de etiska principerna i vår empiriska insamling och 

behandling av materialet.  

Inför samtliga steg i vår empiriinsamling förklarade vi syftet med studien för 

undersökningspersonerna samt att deltagandet var frivilligt. I enkätundersökningen kunde 

respondenterna dessutom läsa ett informativt introduktionsbrev i den inledande delen av 

enkäten. Där framgick det att vi är studenter från Lunds Universitet som utför en studie 
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kopplad till vårt examensarbete. Det fanns även en beskrivning av syftet med studien (se 

bilaga 3). I de semistrukturerade intervjuerna klargjorde vi även att intervjupersonen kunde 

avbryta intervjun om så önskades. Därmed uppfyller studien informationskravet enligt det 

forskningsetiska bestämmelserna (Bryman 2008, s. 131). För att uppfylla samtyckeskravet 

tydliggjorde vi återigen att medverkan i undersökningen var frivillig. Dessutom försäkrade 

vi att vi hade respondenternas och intervjupersonernas samtycke innan varje undersökning 

inleddes. Studien uppfyller konfidentialitetskravet då vi i varje moment av den empiriska 

insamlingen anonymiserade undersökningspersonerna samt tågoperatörerna och 

personuppgifter som medför att materialet kan härledas till en specifik individ har 

eliminerats. Inför intervjuerna informerade vi intervjupersonerna om att ålder, kön, 

sysselsättning kommer presenteras i studien, vilket samtliga intervjupersoner gav samtycke 

till. Då vi försäkrar oss om att uppgifterna som samlats in endast får användas för 

forskningsändamålet har vi även förhållit oss till nyttjandekravet. 

2.5 Studiens styrkor och svagheter 

Då studien anammar en kvantitativ såväl som en kvalitativ forskningsstrategi kommer 

studien bedömas utifrån de båda forskningsstrategiernas skilda bedömningskriterier. Den 

kvantitativa delens reliabilitet, replikation, pålitlighet och validitet bedöms, medan den 

kvalitativa delens tillförlitlighet bedöms. Avslutningsvis framförs den kritik som riktas mot 

att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod samt vårt motiv till valet av 

forskningsstrategier.  

2.5.1 Bedömningskriterier utifrån kvantitativ forskningsstrategi 

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, är ett mått på huruvida resultatet från en undersökning 

blir densamma om undersökningen genomförs på nytt. Huruvida resultatet påverkas av 

slumpmässiga förutsättningar eller tillfälligheter avgör undersökningens reliabilitet (Bryman 

2008, s. 49). Viss kritik kan riktas mot studiens kvantitativa del och dess grad av reliabilitet 

då undersökningen av resenärernas bedömning av tjänstefaktorer ombord på tåg undersöktes 

under en pågående tågresa. Därmed finns risken att respondenternas svar påverkats av 

slumpmässiga eller tillfälliga händelser som skett under resan, vilket kan leda till att en 

liknande undersökning vid ett senare tillfälle kan resultera i ett annat utfall. Dock anser vi 

att studiens kvalitet inte blir lidande av detta då enkätundersökningen utfördes under fyra 

olika resor för att undvika att en slumpmässig händelse under en specifik resa skulle påverka 
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resultatet på samtliga enkäter. Det fanns även ett visst värde i att utföra undersökningen 

under en tågresa då det gav respondenterna ett ypperligt tillfälle att i lugn och ro reflektera 

kring frågor kring ombordupplevelsen.  

Studiens tillvägagångssätt har beskrivits i detalj, vilket medför att studiens replikerbarhet är 

hög. Detta innebär, enligt Bryman (2008, s. 49), att en studie kan upprepas av en annan 

forskare om de så skulle vilja. 

Validitet är det forskningskriterium som i flera avseenden anses vara det viktigaste. 

Validiteten avser att bedöma huruvida de slutsatser som en undersökning genererat hänger 

ihop eller inte (Bryman 2008, s. 50). Då vi ämnar applicera resultatet från vår studie på andra 

undersökningskontexter än den där undersökningen utfördes blir extern validitet av störst 

betydelse för vår studie. Den externa validiteten är hög om resultatet från en studie är 

generaliserbart på andra kontexter och bedöms utifrån urvalsmetod (Bryman 2008, s. 51). 

För att säkerställa att urvalet i vår enkätundersökning skulle resultera i en representativ och 

slumpmässigt population hanterades urvalsprocessen med stor eftertänksamhet och 

noggrannhet. Avgångar med skilda dagar och tider valdes för att förhöja representativiteten 

och de respondenter som valdes ut under dessa resor valdes ut genom ett slumpmässigt urval.  

2.5.2 Bedömningskriterier utifrån kvalitativ forskningsstrategi 

Bryman menar att konsekvensen av att välja kvalitativ metod är att studiens reliabilitet och 

validitet kommer att vara begränsad. Därför blir det istället relevant att bedöma studiens 

kvalitativa avsnitt utifrån tillförlitlighet och dess fyra delkriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2008, s. 353ff). 

För att skapa en trovärdighet i studien har vi, som tidigare nämnts, arbetat med triangulering 

då vi kombinerat flera olika forskningsstrategier. Då vi kombinerade kvantitativa såväl som 

kvalitativa metoder kunde vi kontrollera och styrka utfallen som de olika metoderna 

resulterat i. Dessutom har vi säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de 

forskningsetiska principerna (se avsnitt 2.4), vilket är en förutsättning för att nå en hög 

trovärdighet (Bryman 2008, s. 545).  

Graden av överförbarhet i studiens kvalitativa del är kritisk då vi undersöker och tolkar 

mänskliga handlingar och tankar utifrån enskilda individers uppfattning. Syftet med de 

kvalitativa intervjuerna var dock inte att få ett generaliserbart resultat, utan att få en djupare 
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förståelse för de fenomen som framkom som utmärkande i den kvantitativa 

enkätundersökningen. Då vi säkerställt att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse 

för alla moment i forskningsprocessen ökar studiens pålitlighet. Då vi även har säkerställt 

att våra personliga värderingar inte påverkar utförandet av vår studie eller våra slutsatser 

anser vi att vi har agerat i god tro. Därmed har vi möjlighet att kunna styrka och konfirmera 

vår studie (Bryman 2008, s. 355). 

2.5.3 Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod 

Genom att kombinera kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi kan studien uppnå en 

högre fullständighet och trovärdighet. Bryman riktar dock kritik mot användningen av 

triangulering, då han menar att det finns en risk att resultatet från de två metoderna motsäger 

varandra (2008 s. 564f). I vår empiriska insamling kombinerades de två 

forskningsstrategierna med syftet att besvara frågorna vad, genom den kvantitativa 

enkätundersökningen, och varför och hur, genom de kvalitativa djupintervjuerna. Därmed 

försäkrades vi om att resultaten från de skilda forskningsstrategierna kunde bekräfta 

varandra och kombineras för att skapa en fullständig studie, snarare än att motsäga varandra. 

3. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras de teorier och begrepp som är relevanta för studien, vilket med 

fördel inleds med att beskriva tjänsters komplexa karaktärsdrag. Sedan följer ett flertal 

tjänsteforskares definition av begreppet tjänstekvalitet med syfte att delge läsaren en 

grundläggande förståelse för det komplexa fenomenet. Vidare presenteras teorier som 

behandlar utformning av tjänsteerbjudandet, vad som påverkar kunden och dennes 

upplevelse av tjänsteerbjudandets kvalitet samt personalens roll i tjänsteleveransen. 

Avsnittet avslutas med en redogörelse för varför teorierna är relevanta i förhållande till 

varandra och hur de ska användas i det analytiska avsnittet.  

3.1 Att lägga grunden till kvalitetsförbättring 

Kvalitetsförbättring framställs ofta som ett fenomen som kan ske okomplicerat inom ett 

företag, utan att definiera vad kvalitet är eller hur kvalitet upplevs av kunden. En 

kvalitetsförbättring är dock ett komplext fenomen som kräver en detaljerad förklaring för att 

skapa värde inom ett företag (Grönroos 1988, s. 11). Genom en presentation av teorier 

gällande tjänstekvalitet ökar förståelsen för ett annars komplext fenomen. Parasuraman et al. 
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poängterar vikten av att lyfta de tre mest dokumenterade karaktärsdragen hos tjänster för att 

skapa en förståelse för tjänstekvalitet (1985, s. 42). Tjänstens immaterialitet innebär att 

tjänster inte kan lagras, mätas eller testas innan försäljningstillfället. Sålunda kan det bli svårt 

för företaget att förstå hur kunden upplever och värderar tjänsten de erbjuder. Då tjänster 

utgörs av prestationer som sker i mötet mellan företagets anställda och kunden varierar 

prestationernas tillvägagångssätt och kvalitet beroende på den anställde, kunden och tillfälle. 

Tjänster karaktäriseras alltså av en heterogenitet som gör tjänster svåra att standardisera och 

kontrollera. Att tjänstens produktion och konsumtion är oskiljaktiga bidrar till att nivån på 

tjänstekvaliteten avgörs i samma ögonblick som kunden upplever tjänsten. Genom en 

förståelse för den komplexitet som hänger samman med tjänsters karaktärsdrag och 

mätningen av tjänstekvalitet skapas en bra grund för tjänsteföretaget i arbetet med 

kvalitetsförbättring. 

3.1.1 Tjänstekvalitet som nyckel till framgång  

Inom forskningsområdet för tjänstevetenskap har många argument för varför ett företag bör 

arbeta med kvalitetsförbättringar framförts, av bland andra Albert Carauna. Carauna (2000, 

s. 811) menar att tjänstekvalitet kan användas som ett verktyg för att skapa 

kundtillfredsställelse och därmed nå framgång i form av kundlojalitet. I sin studie förklarar 

Carauna hur relationen mellan tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse artar sig och påvisar 

att kundtillfredsställelse är en följd av upplevd tjänstekvalitet. Studien visar att 53 procent 

av variansen i kundtillfredsställelsen beror på tjänstekvaliteten (Carauna 2000, s. 821). 

Vidare påvisar Carauna (2000, s. 812) att en förståelse för hur tjänstekvalitet påverkar 

kundtillfredsställelse och kundlojalitet kan bidra med kunskap om hur företaget kan 

effektivisera sin marknadsföring för att attrahera potentiella kunder. Dessa två anföranden 

kan användas som argument för att poängtera vikten av att leverera hög tjänstekvalitet. 

Grönroos poängterar, även han, betydelsen av att definiera hur den levererade 

tjänstekvaliteten uppfattas av kunden eftersom att kvalitet måste definieras på det sätt som 

kunden definierar kvalitet. När tjänsteföretaget definierar tjänstekvalitet likvärdigt med 

kunden blir det möjligt att identifiera tillvägagångssätt för att framgångsrikt hantera kundens 

värderingar och påverka dem i rätt riktning (Grönroos 2015, s. 91). Dessutom minskar risken 

att fatta felaktiga beslut inom ramen för kvalitetsförbättringsprogram, vilket medför att 

företaget kan spara både tid och pengar. 
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Parasuraman, Ziethaml och Berry definierar tjänstekvalitet som skillnaden mellan kundens 

förväntningar och företagets faktiska prestation (1985, s. 47). Forskarna menar därför att en 

djupare förståelse för vad som påverkar kundens förväntningar på tjänsten är en förutsättning 

för att utveckla ett framgångsrikt tjänstekoncept. Tjänstekvaliteten upplevs som god när 

företaget har utvecklat ett tjänstekoncept som möter eller överträffar kundens förväntningar. 

Därmed blir tjänstekvaliteten ett mått på huruvida den levererade tjänstens kvalitet når upp 

till kundens förväntningar eller ej (Parasuraman et al. 1985, s. 42). Vad som påverkar 

kundens förväntningar och dess påverkan på tjänstekvalitet kommer tydliggöras i avsnitt 3.3 

då modellen över Total upplevd tjänstekvalitet presenteras. 

3.2 Det grundläggande tjänstepaketet  

 

Figur 3.1. Det grundläggande tjänstepaketet (Modifiering av Grönroos 2015, s. 191).  

Ett tjänsteerbjudande kan emellertid brytas ned och delas in de två delarna kärntjänst och 

tilläggstjänster, där tilläggstjänster kan brytas ned ytterligare i möjliggörande tjänster samt 

värdehöjande tjänster (se figur 3.1). Kärntjänsten är anledningen till att ett företag existerar 

och utgörs av det som kunden tillhandahåller efter ett möte med tjänsteleverantören (Storey 

& Easingwood 1998, s. 336). Tågoperatören erbjuder en kärntjänst i form av ett 

transportmedel för individer som vill resa från en plats till en annan, medan hotellvärden 

erbjuder en kärntjänst som utgörs av möjligheten att övernatta. Kärntjänsten kräver dock 

möjliggörande tjänster för att framgångsrikt kunna levereras till kunden. De möjliggörande 

tjänsterna är därmed obligatoriska, för utan dessa faller tjänstepaketet samman (Storey & 

Easingwood 1998, s. 337). Tågoperatören måste exempelvis ha tåg till sitt förfogande för att 

transportera resenärerna och hotellvärden måste ha sängar och lokaler där gästerna kan 

övernatta. De värdehöjande tjänsternas existens är däremot inte obligatoriska för tjänstens 
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genomförande, utan används som ett konkurrensmedel (Grönroos 2015, s. 190). 

Värdehöjande tjänster är snarare hjälptjänster och finns till för att höja värdet på 

tjänsteerbjudandet. En värdehöjande tjänst är utifrån tågoperatörens perspektiv exempelvis 

att wi-fi finns tillgängligt ombord på tåget och utifrån hotellvärdens perspektiv är room 

service ett exempel på en värdehöjande tjänst.  

Genom att dela upp tjänsteerbjudandet enligt det grundläggande tjänstepaketet tydliggörs 

vilken tjänstetyp de existerande tjänstefaktorerna kan härledas till. Därmed kan företaget i 

fråga identifiera vilka tjänstekomponenter som är nödvändiga för att existera på marknaden 

(kärntjänst och möjliggörande tjänster) och vilka tjänstekomponenter som bidrar till 

konkurrensfördelar (värdehöjande tjänster).  

3.3 Kvalitetsdimensioner i den totalt upplevda kvaliteten 

I de fall då ett företag har målsättningen att utveckla ett tjänstekoncept som ska möta eller 

överträffa kundens förväntningar är det avgörande att ha kunskap om vilka 

tjänstedimensioner som influerar tjänstekvaliteten mest. Därför bör tjänstemötet betraktas 

som ett flöde av ett flertal unika tjänstekomponenter som inte är relaterade till varandra, där 

varje tjänstekomponent tillfredsställer kunden på ett säreget sätt (Tripp & Drea 2002, s. 432). 

För att urskilja var tjänstens kvalitet utmärker sig, antingen på ett positivt eller ett negativt 

sätt, måste en distinktion göras mellan tjänstens olika komponenter. Genom en sådan 

distinktion kan tjänsteleverantören identifiera vilka av tjänstekomponenterna som är av 

störst betydelse för olika målgrupper på den tänkta marknaden och därefter utveckla ett 

framgångsrikt tjänstekoncept (Tripp & Drea 2002, s. 439). 

Christian Grönroos har utvecklat en modell där kundens förväntade kvalitet och kundens 

upplevda kvalitet jämförs för att sedan resultera i kundens totalt upplevda kvalitet (2015, s. 

96). I modellen tydliggörs vilka kvalitetsdimensioner som påverkar kundens förväntningar 

och erfarenheter samt hur de olika kvalitetsdimensionerna samspelar i dess inverkan på 

kundens totala upplevda kvalitet. Utifrån modellen kan tjänsteleverantören skapa en 

förståelse för hur tjänstekonceptet bör utformas för att möta eller överträffa kundens 

förväntningar i tjänsteleveransen och sålunda leverera en god total tjänsteupplevelse.  
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Figur 3.2. Total upplevd kvalitet (Grönroos 2015, s. 96) 

I följande avsnitt presenteras olika kvalitetsdimensioner utifrån denna modell. 

3.3.1 Den förväntade tjänstekvaliteten 

Oavsett om en kund har upplevt en tjänst tidigare eller inte, kommer denne träda in i ett 

tjänstemöte med en samling förväntningar på hur tjänsteleveransen kommer att bli. 

Parasuraman, Zeithaml och Berry menar (1985, s. 42) att tjänstekvalitet utgörs av skillnaden 

mellan kundens förväntningar och kundens faktiska upplevelse, medan Lewis och Booms 

(1983) definierar tjänstekvalitet som ett mått på hur väl den levererade tjänsten matchar 

kundens förväntningar. Därmed är kundens förväntningar avgörande för om den totalt 

upplevda kvaliteten resulterar i ett positivt resultat eller ej. En kund med höga förväntningar 

kommer exempelvis ha högre krav på tjänstekvalitet än en kund med låga förväntningar. De 

två kunderna kan uppleva likvärdig tjänstekvalitet, men ha skilda uppfattningar om 

tjänstekvalitetens nivå. Kunden med låga förväntningar kommer uppleva tjänstekvaliteten 

som god eftersom den upplevda tjänstekvaliteten överträffade dennes förväntningar, medan 

kunden med höga förväntningar kommer uppleva tjänstekvaliteten som oacceptabel då 

dennes förväntningar inte uppfylldes. 

För att nå ett framgångsrikt resultat, alltså att kunden upplever en hög tjänstekvalitet, måste 

företaget skapa en förståelse för vad som influerar kundens förväntningar. Förståelsen krävs 

för att företaget ska lyckas matcha den levererade tjänstekvaliteten med kundens 

förväntningar. Ett företag som förmår att influera kundens förväntningar kan säkerställa att 

förväntningarna är realistiska och därmed möjliga att uppnå (Grönroos 1984, s. 43). 
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Grönroos poängterar att bland annat traditionell marknadskommunikation, kundens tidigare 

erfarenheter och så kallad ”word-of-mouth”-kommunikation påverkar kundens 

förväntningar på tjänstekvaliteten. Word-of-mouth är benämningen för kommunikationen 

som sker mellan kunder (Grönroos 1988, s. 12). Utifrån vår empiriska insamling framgick 

det att resenärernas förväntningar främst påverkades av tågoperatörens löften till 

resenärerna. Därför har vi valt att ge en mer ingående förklaring av denna 

kvalitetsdimension. 

Parasuraman et al. menar (1985, s. 45) att ett företag inte bör utlova något som sedan inte 

kan levereras i tjänstemötet, eftersom ett utfärdat löfte höjer kundens förväntningar på 

tjänstekvaliteten. För att uppfylla kundens förväntningar bör företaget därför hantera de 

löften som utfärdas till kunden på ett eftertänksamt sätt. Om löftet sedan inte uppfylls kan 

det ge en mycket negativ följd i form av besvikna och missnöjda kunder, vilket i sin tur kan 

ge upphov till negativ word-of-mouth och negativ påverkan på företagets image. 

3.3.2 Den upplevda tjänstekvaliteten 

Den komplexa karaktär som tjänstekvaliteten genomsyras av kräver en uppdelning för att 

urskilja vilken av de olika kvalitetsdimensionerna som är avgörande för att nå den önskade 

kvaliteten (Grönroos 1988, s. 12). Ett flertal olika uppdelningar av tjänstekvalitet presenteras 

inom forskningen för tjänstevetenskapen. Grönroos (1988, s. 11) presenterar ett 

tvådimensionellt synsätt på tjänstekvaliteten och menar att kunden upplever tjänsten utifrån 

de två kvalitetsdimensionerna teknisk kvalitet och funktionell kvalitet. 

Den tekniska kvaliteten utgör vad som levereras till kunden i mötet med tjänsteleverantören. 

I mötet med tågoperatören tillhandahåller resenären transportmedel från en punkt till en 

annan, i mötet med hotellvärden tillhandahåller gästen en säng att spendera natten i. Den 

tekniska kvaliteten utgörs alltså av resultatet av tjänsteprocessen och är grunden i 

tjänsteerbjudandet. Den funktionella utgörs istället av hur tjänsten levereras till kunden och 

hur kunden upplever funktionen av produktions- och konsumtionsprocessen (Grönroos 

1984, s. 38f). Faktorer som påverkar den funktionella kvaliteten är exempelvis om kunden 

upplever interaktionen med företagets anställda som smidig, huruvida tåget framförs på ett 

bekvämt och säkert sätt samt tågets renlighet. 
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Den totala upplevda tjänsten blir slutligen resultatet av en samling olika tjänstefaktorer, där 

vissa är av teknisk karaktär och andra av funktionell karaktär. I många fall anses den tekniska 

kvaliteten vara den mest betydande dimensionen för den totala kvaliteten. Dock är det svårt 

att skapa en felfri teknisk lösning. Lyckas ett företag med detta är dessutom konkurrenterna 

inte långt efter i utvecklingen, vilket medför att det är svårt att skapa varaktiga 

konkurrensfördelar genom den tekniska kvaliteten. För att skapa ett grundläggande värde för 

kunden, och en varaktig konkurrensfördel, krävs därför att den funktionella kvaliteten tas i 

beaktning (Grönroos 1988, s. 12). 

3.4 Kvalitetsdimensioner och kundtillfredsställelse 

I Teorin om attraktionskvalitet presenterar Kano et al. (2001, s. 1) en uppdelning som bidrar 

till en djupare förståelse för hur olika kvalitetsdimensioner kan generera, men också 

motverka kundtillfredsställelse. Detta genom att klassificera och förstå olika tjänstefaktorers 

påverkan på kundtillfredsställelse. Kano et al. utvecklade teorin med syftet att poängtera 

vikten av att vara lyhörd gentemot kundens behov samt poängtera betydelse av att utgå från 

ett kundperspektiv i utvecklingen av en högkvalitativ kärntjänst. Han menar att en ökad 

lyhördhet gentemot kunden resulterar i en djupare förståelse för hur kunden utvärderar en 

produkt eller tjänst, vilket leder till större framgång i produkt- och 

tjänsteutvecklingsprocessen (Crostack, Kern & Refflinghaus 2010, s. 353). 

Enligt Kano sker uppdelningen av tjänstefaktorer med fördel utefter tjänstefaktorernas 

påverkan på kundtillfredsställelse, vilket resulterat i fem olika kategorier. De fem 

kategorierna av kvalitetsdimensioner som Kano et al. (i Anbäcken & Dahlgaard 2005, s. 4f) 

framför är: 

• Attractive quality elements som utgörs av de kvalitetsdimensioner som resulterar i 

högre kundtillfredsställelse när de uppfylls, men som inte påverkar 

kundtillfredsställelsen när de inte uppfylls. 

• One-dimensional quality elements som utgörs av de kvalitetsdimensioner som 

resulterar i högre kundtillfredsställelse när de uppfylls och missnöje hos kunden när 

de inte uppfylls. 

• Must-be quality elements som utgörs av de kvalitetsdimensioner som tas för givet av 

kunderna när de uppfylls, men resulterar i missnöje hos kunden när de inte uppfylls. 
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• Indifferent quality elements som utgörs av de kvalitetsdimensioner som resulterar i 

varken högre eller lägre kundtillfredsställelse oavsett om de uppfylls eller ej. 

• Reverse quality elements som utgörs av de kvalitetsdimensioner som resulterar i 

missnöje hos kunden när de uppfylls och i högre kundtillfredsställelse när de inte 

uppfylls. 

Likt Grönroos presenterar Kano et al. (2001, s. 2) ett tvådimensionellt synsätt på kvalitet, 

men jämför istället relationen mellan objektiv kvalitet och subjektiv kvalitet. Objektiv 

kvalitet utgörs av produktens eller tjänstens funktion medan subjektiv kvalitet utgörs av 

kundens tillfredsställelse. Relationen mellan den objektiva och den subjektiva kvaliteten 

tydliggörs i den tvådimensionella modellen: The Kano model.  

I modellen nedan (figur 3.3) visas en enkel variant av The Kano Model, där endast subjektiv 

kvalitet och objektiv kvalitet visas. Syftet med modellen är att den ska ge läsaren en 

grundläggande förståelse för modellens uppbyggnad. Den vertikala linjen i modellen visar 

kundens nivå av tillfredsställelse, det vill säga den subjektiva kvaliteten, där graden av 

tillfredsställelse sträcker sig från en nivå av frustration upp till en nivå av mycket 

tillfredsställd. På den horisontella linjen visas den objektiva kvaliteten, det vill säga tjänstens 

eller produktens funktionalitet. Graden av funktionalitet sträcker sig från en nivå av 

dysfunktionell till den bästa tänkbara funktion. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3. Modifierad version av The Kano model (Crostack, Kern & Refflinghaus 2010 s. 354) 
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I modellen nedan (figur 3.4) visas en fullständig version av The Kano Model, där de fem 

olika kategorierna av kvalitetsdimensioner har placerats i modellen över subjektiv kvalitet 

och objektiv kvalitet. Modellen ger läsaren en vidare förståelse för hur de olika 

kvalitetsdimensionerna påverkar produktens eller tjänstens funktion samt kundens nivå av 

tillfredsställelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4. The Kano Model. (Crostack, Kern & Refflinghaus 2010 s. 354) 

Det blir intressant för tjänsteleverantörer att beakta Kanos uppdelning på sitt 

tjänsteerbjudande då det resulterar i information kring huruvida de olika tjänstefaktorerna 

bidrar till en högkvalitativ alternativt bristande tjänst, utifrån ett kundperspektiv. Satsar 

tjänsteleverantören på rätt attribut eller finns det något som kunden saknar eller anser vara 

överflödigt? Vad bör tjänsteleverantören satsa på i första hand, innan de erbjuder attribut 

som enligt kunden inte är nödvändiga? 

3.5 Personalens roll i tjänsteerbjudandet 

Då tjänster utgörs av prestationer som sker i mötet mellan företagets anställda och kunderna, 

varierar den levererade tjänstekvalitet beroende på den anställdes agerande. Därmed blir 

personalen en viktig resurs i skapandet av ett högkvalitativt tjänsteerbjudande. Nedan följer 

en redogörelse för hur företaget kan arbeta för att utveckla personalen till en varaktig och 

avgörande konkurrensfördel. 
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3.5.1 Personalen som konkurrensfördel 

Jeffrey Pfeffer menar (1994, s. 16f) att organisationen, personalen och hur den arbetar förblir 

avgörande faktorer för ett företags konkurrensfördelar, samtidigt som andra källor till 

konkurrenskraftig framgång har blivit mindre betydelsefulla. Vidare menar han att det ofta 

är svårt att identifiera källan till att leda människor effektivt. Dessutom är det svårt att förstå 

hur dynamiken i ett företag fungerar då det ofta ligger en komplex organisering bakom det 

sätt som personalen leds på. Komplexiteten i dessa organiseringar medför att faktorerna blir 

svåra för andra företag att kopiera. Främst på grund av att det svårare att kopiera ett flertal 

faktorer i ett helt system, än att kopiera enstaka faktor.  

Synsättet som Pfeffer bidrar med, att uppnå konkurrensfördelar via människor, resulterar i 

en grundläggande förändring av hur vi ser på arbetskraft och relationen till medarbetare. Det 

handlar om att uppnå framgång genom att arbeta med personalen, inte genom att begränsa 

dem i aktivitetsomfattningen eller att ersätta dem. Det medför att företag bör se personalen 

som en strategisk fördel och inte som en kostnad som bör skäras ned. De företag som 

använder detta synsätt lyckas ofta framgångsrikt utmanövrera och prestera bättre än sina 

konkurrenter (Pfeffer 1994, s. 18). 

3.5.2 Vikten av att bemyndiga personalen 

Yahya Melhem diskuterar fördelar med att bemyndiga [eng: empowerment] servicepersonal. 

De flesta definitioner av begreppet ”att bemyndiga” poängterar att det handlar om att ge 

personal mer makt och handlingsfrihet i vissa jobbrelaterade situationer. För att kunna 

bemyndiga personalen krävs dock viktiga förutsättningar såsom kunskap, information, 

belöningar och makt. Kunskap om bland annat tjänstekonceptet och system för 

tjänsteleveransen gör det möjligt för personalen att informera kunder om vad som hänt, vad 

som kan göras och varför deras behov kan respektive inte kan tillgodoses. Bemyndigande 

av personal kan också leda till en ökad tillfredsställelse bland personalen där bemyndigad 

personal kan erbjuda snabbare och mer vänlig service till kunder (Melhem 2003, s. 72f). 

Ju mer immateriell, oskiljaktig och heterogen en tjänst är desto viktigare blir frontpersonalen 

[eng: customer-contact employee] i processen för tjänsteleverans samt i servicemötets 

relation. Servicepersonalen spelar därför en nyckelroll i tjänsteleveransen och för den totala 

tjänstekvaliteten, med anledning av den höga graden av interaktion med kunden i 

serviceproduktionen. Att bemyndiga frontpersonalen antas därför vara av betydelse för att 
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personalen ska kunna leverera tjänsten med den respons och flexibilitet som krävs för att 

tillfredsställa kundernas föränderliga behov (Melhem 2003, s. 75).  

3.6 Teorierna i förhållande till varandra 

Då forskningen ämnar studera hur resenärerna upplever tjänsteerbjudandets kvalitet, 

genomsyras studien av ett kundperspektiv. Utifrån de teorier som presenterats delges läsaren 

med en förståelse för vad som påverkar kundens upplevda tjänstekvalitet, både innan och 

under mötet med företaget. Utifrån Parasuramans och hans kollegors (1985, s. 42) anförande 

om att kundens förväntningar har en avgörande betydelse för den totala tjänstekvaliteten, 

illustreras vikten av att skapa en förståelse för hur tjänsteleverantören kan påverka kunden 

innan tjänsteleveransen. För att skapa en förståelse för hur tjänsteleverantören även kan 

påverka kunden under tjänsteleveransen har en redogörelse för teknisk kvalitet, det vill säga 

vad kunden erhåller, och funktionell kvalitet, det vill säga hur kunden erhåller det, utförts. 

De två begreppen kan vidare härledas till tjänsteleverantörens kärntjänst (vad) och 

tilläggstjänster (hur). I tågoperatörens fall utgörs kärntjänsten av ett transportmedel, vars 

kvalitet ej kan påverkas till fullo på grund av järnvägens många olika aktörer, komplexitet 

och hårda belastning. Denna problematik, tillsammans med Grönroos anförande om att en 

välutformad kärntjänst med hög teknisk kvalitet, påvisar att en hög teknisk kvalitet inte är 

tillräckligt för att skapa kundtillfredsställelse och varaktiga konkurrensfördelar. Därför blir 

kärntjänstens kvalitet inte intressant att vidare diskutera. I analysen kommer därför tonvikten 

ligga på den funktionella kvaliteten och tjänsteleverantörens tilläggstjänster. Som tidigare 

nämnts påverkas den funktionella kvaliteten bland annat av personalens agerande samt av 

interaktionen mellan de anställda och kunden, vilket poängterar vikten av att använda teorier 

om personal. 

Då det finns vissa likheter mellan Grönroos och Kanos uppdelning av tjänstefaktorerna har 

vi valt att använda Grönroos uppdelning som grund i det analytiska avsnittet. Därför kommer 

även begreppen möjliggörande tjänst och värdehöjande tjänst användas i första hand. 

Däremot kommer vi komplettera Grönroos teori med Kanos kvalitetsdimensioner när de två 

begreppen inte räcker till för att beskriva tjänstefaktorns inverkan på kundtillfredsställelse.     
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4. Empiri och analys 

I följande avsnitt presenteras och analyseras det empiriska material som har samlats in via 

enkätundersökningen och kärnintervjuerna. Analysavsnittet är uppdelat i fyra delar, där den 

första delen avser att presentera en sammanställning av enkätresultatet. I den andra delen 

besvaras studiens första frågeställning, det vill säga vilka tilläggstjänster som är av störst 

betydelse för resenärerna då kärntjänsten brister. I den tredje delen besvaras studiens andra 

frågeställning, alltså hur tågoperatören kan använda tilläggstjänsterna för att höja 

resenärernas upplevda tjänstekvalitet samt tågoperatörens ansvar i dessa situationer. I fjärde 

delen diskuteras hur förväntningar kan påverka den upplevda tjänstekvaliteten. 

4.1 Enkätresultatets demografi 

I detta avsnitt redovisas de grundläggande data som enkäten uppvisat. Detta för att redogöra 

för hur fördelningen mellan respondenterna har sett ut. En figurering av samtliga data kan 

läsaren finna i bilagorna som hänvisas i den löpande texten. Vad läsaren bör ha i åtanke är 

att resultatet anges i procentenheter och är justerat till en decimal. Detta medför en differens 

i totalprocenten på 0,1 procent i bilaga 10 och 0,2 procent i bilaga 11. Detta påverkar dock 

inte fördelningen mellan de olika svarsalternativen. Samtliga resultat är baserat på de 127 

enkäter som nämns tidigare. 

Könsfördelningen anser vi vara jämn då 54,8 procent av respondenterna har angivit kvinna 

som kön och 45,2 procent av respondenterna har angivit man som kön (se bilaga 5). Åldrarna 

på respondenterna är relativt jämnt fördelade och det fullständiga resultatet presenteras i 

bilaga 6. Den mest representerade åldersgruppen är 40–49 år. Åldersgrupperna under 15 år, 

16–19 år samt över 70 år är minst representerade bland respondenterna. 

Fördelningen av resenärstyp redovisas i bilaga 7. Angående resenärstyp har 57,1 procent av 

respondenterna angivit att de oftast reser som affärsresenärer och 39,7 procent av 

respondenterna oftast reser som fritidsresenärer. 3,2 procent av respondenterna har angivit 

att de pendlar till och från arbete.  

Gällande vilken klass resenären oftast reser i angav 24,6 procent av respondenterna att de 

oftast reser i första klass och cirka 75,4 procent av respondenterna att de oftast reser i andra 

klass (se bilaga 8). Fördelningen anser vi återspeglar verkligheten då platserna på tågen 

fördelas mellan första och andra klass på liknande sätt. 
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Beträffande resefrekvensen har enkätsvaren kategoriserats till en tregradig skala, från låg till 

hög. De som reser veckovis eller oftare har kategoriserats som resenärer med hög 

resefrekvens. De som reser månadsvis eller kvartalsvis har kategoriserats som resenärer med 

medelhög resefrekvens och de som reser någon gång per år eller mer sällan har kategoriserats 

som resenärer med låg resefrekvens. Resultatet blir då att cirka 20,6 procent av 

respondenterna har en hög resefrekvens. Cirka 47,6 procent av respondenterna har en 

medelhög resefrekvens och 31,8 procent har en låg resefrekvens (se bilaga 9).  

Totalt sett anser vi att enkätundersökningen och dess resultat speglar verkligheten samt gav 

ett representativt resultat. Vidare återfanns inga signifikanta likheter eller skillnader mellan 

de olika resenärstyperna affärs- respektive fritidsresenärer och därför kommer detta inte att 

diskuterats fortsättningsvis i analysen. 

4.2 Vilka faktorer är viktigast då kärntjänsten brister?  

Likt tidigare forskning (Agunloye & Oduwaye 2010; Ona, Eboli & Mazzula 2014; Wang, 

Guo & Zheng 2010) påvisar enkätresultatet att resenärerna anser att tågets punktlighet är den 

överlägset viktigaste faktorn under en resa. Ungefär 47 procent av respondenterna har angivit 

Att tåget är i tid som den viktigaste faktorn (se bilaga 10). Tågets punktlighet är kopplat till 

vad Grönroos benämner som kärntjänst, vilket i tågoperatörernas fall är att transportera 

resenärer från punkt A till punkt B på utsatt tid. Som vi beskrivit inledningsvis i studien blir 

det problematiskt för tågoperatörerna när resenärerna anser att kvaliteten på kärntjänsten är 

av störst betydelse, då kärntjänstens kvalitet främst påverkas av faktorer som ligger bortom 

tågoperatörens kontroll. Därför kommer endast faktorer som kan härledas till Grönroos 

begrepp tilläggstjänster samt Kanos klassificeringar av tjänstefaktorer att diskuteras i den 

kommande analysen. Således kommer det inte att diskuteras hur tågoperatörerna kan 

motverka att kärntjänsten brister, utan snarare hur de kan arbeta när kärntjänsten väl har 

brustit.  

Genom en jämförelse mellan vad respondenterna ansåg var viktigast under en resa då tåget 

var i tid och vad de ansåg var viktigast under en resa då en försening uppstått framkom vilka 

tilläggstjänster vars betydelse ökade i de fall då kärntjänsten brister. I enkätundersökningens 

resultat framgick det att Tydligt informationsflöde från personalen ombord, Att personalen 

upplevs som tillmötesgående samt Att personalen upplevs som kompetent är faktorer som 

ökar i betydelse vid en försening (jfr bilaga 11 & bilaga 12).  
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4.2.1 Ett tydligt informationsflöde 

I enkätundersökningen framkom det att majoriteten av respondenterna som tillfrågats, strax 

under 57 procent, angav att ett tydligt informationsflöde är viktigast då en försening uppstått 

(se figur 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 4.1. Viktigaste faktorn vid en försening. 

Under kärnintervjuerna bekräftades dessutom enkätresultatet av samtliga intervjupersoner 

och de gav förklaringar som ledde till en djupare förståelse om varför detta är viktigt. 

Intervjuperson 4 menar att informationsflödet är viktigt för resenärer då de vill kunna planera 

sin tid vid en försening och han förklarar: 

”Att man får information om någonting händer eller att det blir förseningar. Att 

man får reda på det när de får reda på det, att de sprider vidare till resenärerna. 

Då kan man ju själv planera för det och sådär.” (Intervjuperson 4) 
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Även Intervjuperson 6 menar att informationen vid en försening är viktig just för att kunna 

planera, inte bara sin tid ombord utan även sina anslutningar när hon har klivit av tåget. 

“Jag är ju inte hemma när jag anländer till tågstationen, min slutstation, jag ska 

ju oftast ta mig ett steg till. Minst. Då, om det är någon som skjutsar mig, eller 

om jag ska ta någon buss, eller ett tåg till kanske, så är det ju en fördel om man 

vet vad man har och spela med tidsmässigt.” (Intervjuperson 6) 

Intervjupersonernas anföranden kan kopplas till Kanos one-dimensional quality elements 

(Anbäcken & Dahlgaard 2005, s. 4) då ett tydligt informationsflöde kan förbättra 

resenärernas upplevelse, samtidigt som ett dåligt eller helt uteblivet informationsflöde kan 

skapa missnöje hos resenärerna. Genom kunskapen om huruvida informationsflödet i vissa 

fall genererar och i andra fall motverkar kundtillfredsställelse, kan tågoperatörerna få en 

förståelse för hur de kan arbeta med informationsflödet för att höja tågresenärernas upplevda 

tjänstekvalitet då kärntjänsten brister. I vissa fall kanske tågoperatören undviker att 

tillgodose resenärerna med information, då anledningen anses vara oacceptabel eller 

betydelselös. Dock menar Intervjuperson 6 att det är viktigt med information även om det 

inte är positiva besked och säger att hon hellre får “dåliga nyheter än inga nyheter alls”. 

Även Intervjuperson 5 menar att tågoperatören i samtliga fall ska försöka skapa en förståelse 

om anledningen till förseningen hos resenärerna. Hon förklarar:  

“För att om man inte skapar en förståelse för vad som händer så skapar det en 

större irritation och man tappar förtroende för företaget man ska åka med. Om 

ingen säger till mig hur länge jag ska få vänta så blir jag bara ännu mer irriterad.” 

(Intervjuperson 5) 

Med ett bra och tydligt informationsflöde kan tågoperatören därmed inte bara tillfredsställa 

resenärernas behov utan även minska förekomsten av irritation då kärntjänsten brister. Dels 

då ett tydligt informationsflöde underlättar resenärernas planering samtidigt som det ökar 

deras förståelse och minskar irritation.  
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4.2.2 Personalens betydelse i tjänsteleveransen 

När kärntjänsten brister och en försening uppstår visar resultatet från enkäten på att samtliga 

faktorer kopplade till personalen ombord ökar i betydelse (jfr bilaga 11 & bilaga 12). Att 

personalen bland annat upplevs som tillmötesgående och kompetent är faktorer som får ökad 

betydelse vid en försening jämfört med en vanlig resa. Detta är även något som framkommer 

i intervjuerna. 

”För folk blir ofta, även om jag inte blir sur, så är det ofta någon annan som blir 

det. Blir uppstressad och sådär. […] Då blir personalens beteende viktigare när 

det blir förseningar, för att då blir folk mer stressade och ilskna.” (Intervjuperson 

4) 

 

“Du kan ha ett tåg som är en timme sent, men så länge det är trevlig personal 

hade du inte varit lika sur som om det hade varit dålig personal. [...] Allting kan 

strula, allt kan gå åt helvete. Tåget kan typ gå sönder på mitten, men så länge 

personalen är duktiga och kompetenta så kommer man ändå komma därifrån med 

en positiv upplevelse.” (Intervjuperson 5) 

De båda citaten visar att duktig och kompetent personal ombord kan minska irritation vid en 

försening. Hur personalen agerar kan även kopplas till Grönroos (1984, s. 39) teori om den 

funktionella kvaliteten i en tjänst, alltså hur tjänsten levereras. I ovanstående exempel blir 

det mycket tydligt att hur personalen agerar vid en försening påverkar resenärens totala 

kvalitetsupplevelse, även efter resans slut. Eftersom personalen har hög interaktion med 

kunden i serviceproduktionen spelar de en nyckelroll i såväl tjänsteleveransen som den totala 

tjänstekvaliteten (Melhem 2003, s. 75). Därför blir personalen ett kraftfullt verktyg som 

tågoperatörer kan använda för att öka upplevd tjänstekvalitet, trots en brist i kärntjänsten.  

Att personalen spelar en stor roll i skapandet av tjänstekvalitet blir även tydligt i 

kärnintervjuerna då flera av intervjupersonerna exemplifierar en särskilt bra resa med 

situationer då personalen har varit avgörande för upplevelsen. När Intervjuperson 4 ombads 

exemplifiera en särskilt bra resa berättar han om hur personalen ombord på en resa till 

Linköping. Resenären bakom Intervjuperson 4 hade glömt sin väska på Burger King. Tack 

vare tågpersonalens agerande kunde väskan skickas med på nästa tåg som avgick en timme 

senare och resenären kunde återfå sin väska i Linköping. Intervjuperson 4 menar att resan 

var “väldigt rätt och trevligt hanterad av personalen”. Även om det inte var Intervjuperson 4 

själv som glömt väskan, märkte han av situationen och blev positivt påverkad av den. 
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Även Intervjuperson 5 blir ombedd att exemplifiera en särskilt bra resa som hon minns. Hon 

återger också en situation där personalen varit betydelsefulla för upplevelsen och berättar: 

“Det hade kört ihop sig med två tåg och det behövde lastas människor ut och in. 

Det var att flytta bagage och det var lite såhär att folk blev irriterade, men 

personalen löste det jättebra. De gav ut fika och kaffe. De var liksom lugna, 

hittade platser och försökte göra alla nöjda. De tog emot alla med sura miner med 

ett leende och det löste sig perfekt. Folk blev glada och blev nöjda helt enkelt.” 

(Intervjuperson 5) 

Båda ovanstående exempel illustrerar resor som blivit positiva minnen hos resenären tack 

vare personalens agerande. Särskilt exemplet från Intervjuperson 5 blir intressant då det är 

en resa där det skett en uppenbar brist i kärntjänsten, men hon minns det ändå som en särskilt 

bra resa. I situationer som denna är det mycket viktigt att personalen är bemyndigad och har 

handlingsfrihet, då det enligt Melhem (2003, s. 72f) kan leda till snabbare och vänligare 

service. Hade personalen i detta fall inte haft mandat att exempelvis bjuda på kaffe eller på 

ett enkelt sätt omplacera resenärer, hade resan kunnat bli en särskilt misslyckad upplevelse 

för Intervjuperson 5. 

4.3 Att arbeta med tilläggstjänster då kärntjänsten brister 

Trots att tågoperatörerna inte kan påverka kärntjänstens kvalitet till fullo är det, enligt 

majoriteten av intervjupersonerna, tågoperatören som bär ansvaret för att ändå leverera en 

hög tjänstekvalitet. Vidare menar intervjupersonerna att, även om förseningen inte är 

orsakad av tågoperatören, är det tågoperatörerna som är ansvariga för att kompensera för 

bristerna när de väl uppstår. Intervjuperson 6 liknar en tågresa vid ett avtal mellan 

tågoperatören och resenären, där tågoperatören har skyldighet att uppfylla det som utlovas. 

Hon menar: 

“Jag ingår ju inte avtal med Trafikverket. Jag köper ju en biljett, och betalar, av 

tågoperatören. Då är det ju dem som får se till att jag blir nöjd.” (Intervjuperson 

6)  

Intervjuperson 3 anser att det är tågoperatörens ansvar att uppfylla förväntningarna som 

resenärerna har eftersom att de fungerar som en kommunikatör för resenärernas önskemål. 

Han menar att han som resenär inte kan kontakta de företag som kan utföra de faktiska 

förbättringarna och förklarar: ”Jag köper ju tjänsten av Tågoperatören, de måste se till att 

underleverantörerna levererar sitt.” (Intervjuperson 3). Gemensamt för de två 
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intervjupersonerna är att de anser att den som de köper tjänsten av, är den som bär ansvaret 

att leverera en tjänst som uppfyller deras förväntningar. Vilket i detta fall är tågoperatören. 

För att skapa en förståelse för hur tågoperatörerna kan använda tilläggstjänster som visat sig 

vara av stor betydelse för resenärerna, diskuteras detta utifrån ett resenärsperspektiv i 

kommande avsnitt. Detta för att påvisa hur tågoperatörerna kan uppnå en hög 

tjänstekvaliteten trots en bristande kärntjänst. 

4.3.1 Att tillhandahålla ett tydligt informationsflöde 

Den insamlade empirin visar att det är av stor betydelse för tågoperatörer att ständigt arbeta 

med att förse sina resenärer med information. Utifrån kärnintervjuerna har det även 

framkommit att den grad som informationsflödet förekommer i, påverkar huruvida 

informationsflödet klassificeras som en möjliggörande tjänst eller en värdehöjande tjänst 

(Grönroos 2015, s. 189f). I de fall då informationsflödet utgörs av information angående när 

och var tåget avgår, klassificerar vi det som en möjliggörande tjänst. Detta eftersom att 

avsaknaden av ett sådant informationsflöde skulle medföra att hela tjänsteerbjudandet 

fallerar. Intervjuperson 5 exemplifierar informationsflödets funktion som en möjliggörande 

tjänst, under en resa, då hon upplevde en försening:  

“[S]äg att man står mitt ute i ingenstans, låt inte resenärerna stå med sitt bagage 

mitt ute i ingenstans. Se till att de få stanna kvar på tåget eller informera om de 

måste gå av och byta till en buss. Hjälp dem dit. För man har ingen aning om var 

man är någonstans. Jag har typ hamnat uppe i Piteå en gång och bara ‘Var fan 

ska jag ta vägen?’” (Intervjuperson 5) 

Citatet speglar den hjälplöshet som resenärerna kan känna vid ett tillfälle då en försening har 

uppstått samt hur viktigt det är att tågoperatörerna förser resenärerna med information. När 

kärntjänsten brister i den utsträckning som Intervjuperson 5 återger, blir informationsflödet 

en möjliggörande tjänst. Detta för att utebliven information i en sådan situation leder till att 

resenären inte vet var eller hur den ska ta sig vidare, vilket medför att tjänsteerbjudandet 

riskerar att fallera. 

Utifrån kärnintervjuerna kan det utläsas att majoriteten av intervjupersonerna oftast är nöjda 

med hur informationsflödet från tågoperatören fungerar. Intervjuperson 3 menar att 

förseningar och dess orsaker informeras på “ett väldigt tydligt och bra sätt” (Intervjuperson 

3). Även Intervjuperson 4 anser att informationsflödet har förbättrats senaste tiden då 
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tågoperatörer utvecklat nya tillvägagångssätt, som exempelvis SMS, för att informera 

resenärerna.  Detta har medfört positiva förändringar för informationsflödet. 

“Det fungerar mycket bättre nu. De har ju fått mycket mer med SMS-meddelande 

och den typen och det tycker jag fungerar bra.” (Intervjuperson 4)  

Genom att förmedla information snabbt och smidigt kan tågoperatören även använda 

informationsflödet som en värdehöjande tjänst. Enligt Grönroos (2015, s. 190) är det genom 

utvecklingen av de värdehöjande tjänsterna som ett företag skapar värde för kunderna och 

erhåller konkurrensfördelar. 

Det är dock inte alla som anser att informationsflödet fungerar bra vid förseningar. Det är 

främst det digitala eller mobila informationsflödet som intervjupersonerna anser har brister. 

Intervjuperson 6 exemplifierar när den digitala informationen motsäger informationen som 

ges ombord:  

“De säger en sak i högtalaren och sedan står något annat på min mobil då blir 

man lite ‘Vad är det som ska hända?’” (Intervjuperson 6) 

Det är tydligt att denna typ av brist i informationssystemet skapar förvirring hos resenärer. 

Detta kan i sin tur leda till en lägre upplevd tjänstekvalitet hos resenärerna. Intervjuperson 6 

har dock ett förslag på hur informationsflödet kan användas som en värdehöjande tjänst samt 

hur det kan fungera som kompensation för en bristande kärntjänst. När hon får frågan om 

vad som kan förbättras under en tågresa svarar hon:  

“Det är nog främst informationen. Personalens information till resenärerna om 

vad som händer och så. Jag tänker att om man till exempel blivit väldigt försenad 

så hade i alla fall jag sett mer positivt på saken om man hade gått ut i högtalarna 

och sagt: ’Ursäkta, nu håller vi på att bli sena, vi vet tyvärr inte varför men det 

kommer ta lite längre tid.’ Bara en sådan liten sak som att de erkänner att det är 

ett problem, det hade gjort mig mer välvilligt inställd.” (Intervjuperson 6) 

Ju mer tågoperatörerna arbetar med att förse resenärer med aktuell information, via 

exempelvis appar och SMS, desto mer tenderar informationsflödet att bli en värdehöjande 

tjänst. Genom att göra förändringar som bidrar till en förbättring i hur tågoperatörerna 

erbjuder tjänsten till resenärerna ökar den funktionella kvaliteten. Vilket Grönroos (1988, s. 

12) menar bidrar till värde hos kunderna och varaktiga konkurrensfördelar. 
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4.3.2 Att se personalen som en tillgång 

Personalen är en kvalitetsdimension som i vissa fall kan klassificeras som en must-be quality 

element och i andra fall som en attractive quality element utifrån Kano et al. uppdelning 

(Anbäcken & Dahlgaard 2005, s. 4f). Att det finns en lokförare som kör tåget och en 

konduktör som kontrollerar biljetter krävs för att kärntjänsten ska kunna genomföras och i 

de fallen är personalen en must-be quality element. Beroende på hur väl företaget arbetar 

med sin personal, kan den även fungera som en attractive quality element, vilket utgörs av 

de faktorer som inte påverkar kundtillfredsställelsen om de inte uppfylls men ökar 

kundtillfredsställelsen avsevärt när de uppfylls (Anbäcken & Dahlgaard 2005, s. 4). De 

exempel som intervjupersonerna gav i avsnitt 4.2.2 visar även tydligt på att personalen har 

stor inverkan på kundtillfredsställelse och den upplevda tjänstekvaliteten.  

Intervjuperson 5 menar att hon gärna ser att personalen gör “det där lilla extra, än att bara 

göra det som ingår i arbetsuppgifterna”. Detta är ett tydligt exempel på en attractive quality 

elements. Utför personalen endast de uppgifter som ingår i arbetet kommer resenärerna inte 

lägga märke till varken personalen eller arbetet de utför. Om personalen däremot gör något 

som resenärerna anser vara “det lilla extra” kan kundtillfredsställelsen och den totala 

tjänstekvaliteten höjas. Intervjuperson 3 återger ett skeende då personalen ger det lilla extra 

genom att vara humoristiska, något som blev värdehöjande för flera resenärer ombord under 

en resa. 

“Det var någon som var väldigt duktig härom sisten som sa att: ‘Nu har ni kommit 

till Alvesta. Ni har kommit in fem minuter tidigare än beräknat, så ni som ska till 

Karlskrona - om ni skyndar er så kanske ni hinner med det tåget som står inne 

redan nu.’ Väldigt roligt var det, ‘Så spring nu ordentligt’. Hela vagnen log och 

skrattade. De kan ha lite humor också, det gör ingenting.” (Intervjuperson 3) 

När personalen gör det lilla extra så minns resenärerna upplevelsen, vilket ger en positiv bild 

av företaget. Arbetar företaget aktivt med att bemyndiga personalen, kan det leda till att de 

kan erbjuda bättre service till resenärerna samtidigt som deras egen tillfredsställelse ökar 

(Melhem 2003, s. 72). Om personalen istället saknar ett bemyndigande och är för hårt styrda 

så finns det ingen möjlighet för dem att utföra “det där lilla extra”. För att kunna bemyndiga 

personalen måste tågoperatören arbeta med viktiga förutsättningar som krävs för att detta 

ska kunna genomföras, bland annat måste personalen förses med information och kunskap. 

Om personalen får information och har god kunskap om företagets tjänstekoncept samt hur 

systemet för tjänsteleveransen fungerar, kan de lättare informera kunder om vad som hänt 
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och vad som kan göras när en viss situation uppstår. Det leder också till, som tidigare nämnts, 

att personalen kan erbjuda snabbare och mer vänlig service (Melham 2003, s. 72f).  

Då tjänster utgörs av prestationer som sker i mötet mellan företagets anställda och kunden, 

varierar den levererade tjänstekvaliteten beroende på den anställdes agerande. Dessutom 

sker tjänstens produktion och konsumtion samtidigt, vilket bidrar till att tjänstekvalitetens 

nivå avgörs i samma ögonblick som kunden upplever tjänsten (Parasuraman et al. 1985, s. 

42). Det blir därför avgörande för personalen att kunna anpassa sitt agerande till oväntade 

situationer, som uppstår i samma skede som när tjänsten konsumeras av resenären. Att 

bemyndiga servicepersonalen ombord anser vi därför vara av mycket stor vikt för 

tågoperatörer. Studien visar att en god handlingsfrihet hos personalen ökar den totala 

kvalitetsupplevelsen hos resenärer, särskilt i de situationer där kärntjänsten brister. I sådana 

situationer krävs en viss flexibilitet hos servicepersonalen. Att bemyndiga servicepersonalen 

antas vara av betydelse just för att personalen ska kunna leverera tjänsten med den respons 

och flexibilitet som krävs för att tillfredsställa kundernas föränderliga behov (Melhem 2003, 

s. 75).  

Att arbeta med personalen på ett främjande sätt och att organisera den väl menar Pfeffer 

(1994, s. 18) kan leda till konkurrensfördelar. Genom att fokusera på sin personal kan 

tågoperatörer skapa varaktiga konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Ett 

bemyndigande av servicepersonalen är ett tydligt exempel på hur tågoperatörer kan arbeta 

med sin ombordpersonal och se den som en tillgång, istället för att begränsa den och se den 

som en kostnad som bör skäras ned.  

Vår studie visar att personalens agerande och interaktion med resenärerna direkt påverkar 

hur resenärer upplever tjänstekvaliteten. Detta är något som Grönroos (1988, s. 12) menar 

kan hänföras till den funktionella kvaliteten, snarare än den tekniska, vilket han menar är en 

förutsättning för att skapa varaktiga konkurrensfördelar. För att försvåra ytterligare för 

konkurrenter att kopiera konkurrensfördelarna, menar vi att tågoperatörerna dessutom bör 

arbeta med att utveckla komplexa system för hur deras personal organiseras. Enligt Pfeffer 

(1994, s. 16f) är det svårare att kopiera ett flertal faktorer i ett system jämfört med en ensam 

faktor. 



 

39 

 

4.3.3 Risker med ineffektiva prioriteringar 

Grönroos menar att “Kvalitet måste definieras på det sätt som kunderna definierar kvalitet” 

(2015, s. 92), vilket tydliggör varför tågoperatörerna måste skapa en förståelse för hur 

resenären definierar kvalitet för att få möjligheten att leverera en tjänst som resenären 

uppfattar som högkvalitativ. Tågoperatören bör lyssna till resenärernas önskemål, istället för 

att arbeta med kvalitetsförbättringar som något som sker internt inom företaget. Ersätts det 

interna synsättet på kvalitetsförbättringar med ett externt fokus som speglar lyhördhet, kan 

tågoperatörerna bli mer effektiva i sina kvalitetsförbättringar. 

Det finns en problematik som företag möter då de arbetar med kvalitetsförbättringsprogram, 

utan att nå positiva förändringar. Företagen ödslar tid och pengar eftersom de är ineffektiva 

i arbetet med kvalitetsförbättring, då de förbättrar tjänstefaktorer som visar sig vara utan 

värde. Detta menar Grönroos (2015, s. 92) beror på en avsaknad av lyhördhet gentemot 

kundernas preferenser. Utifrån jämförelsen mellan tjänstefaktorernas betydelse då tåget är i 

tid och tjänstefaktorernas betydelse då en försening uppstått kunde vi urskilja att 

bekvämlighet, i form av Att tåget framförs på ett bekvämt och behagligt sätt, blir mindre 

betydelsefullt för resenärer då kärntjänsten brister (jfr bilaga 11 & bilaga 12). Även i 

kärnintervjuerna tillfrågades intervjupersonerna om de anser att någon faktor blir mindre 

viktig då kärntjänsten brister, varpå svaren visade på en tendens av att bekvämlighet blir 

mindre viktigt. Intervjuperson 4 förklarar: 

“Ja, men är det så att man är försenad. Då är det ju bättre att de kör lite fortare 

för att ta in förseningen än att de tänker att de ska köra… det blir ju mer skakigt, 

lite mer svajigt när man kör fort… så det är ju bättre att de kör in [förseningen].” 

(Intervjuperson 4) 

Han får även stöd av Intervjuperson 5 som menar att: “Jag vill nog hellre ha lite ryckigare 

och komma fram i tid, än att färdas mer bekvämt och [att tågoperatören] tar längre tid på 

sig.”. Utifrån de två citaten betonas betydelsen av punktlighet återigen och det kan tydas att 

resenärerna rentav är redo att uppoffra viss bekvämlighet för att komma i tid. En 

jämförelse mellan olika tjänstefaktorer och dess betydelse för den totala upplevda 

tjänstekvaliteten ger tågoperatören en möjlighet att rangordna tjänstefaktorerna, utifrån ett 

resenärsperspektiv. På så sätt kan bättre prioriteringar göras då kärntjänsten brister och 

tågoperatörerna kan upprätthålla en hög upplevd tjänstekvalitet. Visserligen kan 

möjligheten att försöka köra in förlorad tid vara begränsad på grund av järnvägens hårda 

belastning. Vi anser dock att tågoperatörerna bör ha detta i åtanke vid en försening 
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eftersom studien visar en tendens hos resenärer att det är viktigare komma fram snabbare 

snarare än att resan är bekväm. Finns möjligheten att köra in förlorad tid under en 

försening, bör detta därför prioriteras även om det sänker komfort och bekvämlighet. 

4.4 Att påverka tjänstekvaliteten innan resan 

Trots att studien ämnar undersöka hur tågoperatörerna kan påverka den upplevda 

tjänstekvaliteten ombord på tåg, har det i kärnintervjuerna framkommit att faktorer som råder 

mellan resorna även påverkar hur resenären uppfattar tjänstekvaliteten ombord. I 

intervjuerna ställdes frågor vars syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar 

resenärernas förväntningar på tågoperatören. Detta för att skapa en förståelse för hur 

tågoperatören kan agera för att påverka, möta samt överträffa resenärernas förväntningar, 

vilket enligt Grönroos är en förutsättning för att leverera en hög tjänstekvalitet (1984, s. 43). 

4.4.1 Resenärernas förväntningar 

Grönroos menar att företagets kommunikation till sina kunder påverkar förväntningarna, 

vilket i sin tur kommer påverka huruvida den totala tjänstekvaliteten upplevs som god eller 

ej (1988, s. 12). Flera intervjupersoner berättar om hur löften från tågoperatörer har påverkat 

deras upplevda tjänstekvalitet ombord. Intervjuperson 5 förklarar: 

”Om de säger såhär att: ’Det här ska finnas tillgängligt när du åker första eller 

andra klass’ Så förväntar jag ju mig att det finns där. För om det inte finns där 

och de säger det, då blir jag besviken”. (Intervjuperson 5) 

I citatet bekräftar Intervjuperson 5 Parasuraman et al. (1985, s. 45) resonemang om att 

ouppfyllda löften leder till missnöjda kunder. Exemplet speglar hur det utfärdade löftet höjer 

förväntningarna hos intervjupersonen, vilket medför att besvikelsen blir mer omfattande när 

löftet inte uppfylls. Intervjupersonen illustrerar även vikten av att hantera löften som utfärdas 

till resenärer med eftertänksamhet. Detta för att minska förekomsten av missnöjda resenärer, 

vilket enligt Parasuraman et al. (1985, s. 45) kan ge upphov till negativ word-of-mouth och 

negativ påverkan på företagets image.  
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Intervjuperson 4 förklarar att han förväntar sig de tilläggstjänsterna som tågoperatören 

utlovat innan en avgång. Han menar dock att en brist på sådana tilläggstjänster är acceptabelt 

så länge tågoperatören inte har utlovat något om detta i förväg. Han förklarar: 

“Att man har internet på tåget, om det är utlovat. Vet man att det inte finns 

internet, då är det ju okej liksom. För då har man ju tänkt på det själv.” 

(Intervjuperson 4) 

Här exemplifieras det tydligt hur intervjupersonens förväntningar påverkar den upplevda 

tjänstekvalitetens nivå. När han blev informerad om att internet inte fanns tillgängligt, sjönk 

förväntningarna på tjänstekvaliteten och tågoperatören kunde lättare matcha förväntningarna 

med den levererade tjänstekvaliteten. Hade han istället förväntat sig internet och gjort 

upptäckten att tjänsten inte fanns tillgänglig när han klivit ombord, hade situationen kunnat 

leda till en besvikelse och en lägre upplevd tjänstekvalitet. Detta eftersom förväntningarna 

på tjänstekvaliteten i ett sådant fall hade varit högre, än den levererade tjänstens kvalitet. 

Grönroos menar (1984, s. 43) att företag som förmår att influera kundens förväntningar kan 

säkerställa att förväntningarna är realistiska och därmed möjliga att uppnå. Resonemanget 

och intervjupersonernas exempel poängterar återigen vikten av att informera resenären om 

eventuella brister samt hantera de löften som utfärdas på ett eftertänksamt sätt. 

5. Slutdiskussion  

Utifrån analysen av vår insamlade empiri, i relation till relevanta teorier, har vi uppfyllt 

studiens syfte och besvarat dess frågeställningar. Resultatet av analysen visade att 

informationsflödet och ombordpersonalens agerande var de viktigaste tjänstefaktorerna, ur 

ett resenärsperspektiv, då kärntjänsten brister. Analysen visade även att vissa tjänstefaktorer, 

framförallt rörande komfort och bekvämlighet, minskade i betydelse för resenärer då en brist 

i kärntjänsten uppstått. Vidare påvisades hur tågoperatörer kan arbeta med tilläggstjänster 

kopplat till dessa tjänstefaktorer för att öka upplevd tjänstekvalitet hos resenärerna, trots en 

brist i kärntjänsten. Studien visade även att resenärerna ansåg att det är tågoperatörens ansvar 

att gottgöra resenärerna för en bristande kärntjänst, trots att merparten av bristerna uppstår 

till följd av yttre faktorer. 

Ett välfungerande och tydligt informationsflöde kan minska resenärernas irritation genom 

att hjälpa dem att skapa en förståelse för varför en försening uppstått. Dessutom hjälper ett 

tydligt informationsflöde resenärer att planera sin tid under och efter resan. Vår studie har 
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visat att informationsflödet är av stor betydelse inom järnvägsbranschen, men vi menar att 

information är något som individer generellt förväntar sig i dagens samhälle. Den utvecklade 

tekniken idag medför att information kan spridas snabbare och i större utsträckning, vilket 

leder till att individers förväntningar på att erhålla information snabbt och effektivt har ökat. 

Exempelvis går det idag att få en notis i mobilen om nyheter som nyligen har inträffat och 

på mycket kort tid kan en stor mängd människor vara informerade om vad som pågår. Detta 

menar vi kan påverka även resenärers förväntningar på informationsflödet i tågtrafiken, då 

de snabbt vill ha information när något oväntat uppstår.  

Tågoperatörer idag använder uppdaterad teknik, så som appar och SMS, och har därmed 

förutsättningar för att uppfylla resenärernas höga krav på informationsflödet. Dock visar 

studien att tågoperatörernas informationsflöde i vissa fall bidrar till förvirring hos 

resenärerna. Vi menar att detta synliggör att det finns brister i hur informationen 

tillhandahålls och att det finns utrymme att förbättra informationsflödet. Om tågoperatörer 

arbetar med att förbättra informationsflödet, genom att leverera korrekt information 

snabbare, ökar tjänsteerbjudandets funktionella kvalitet och det är denna som skapar 

varaktiga konkurrensfördelar. 

Likt mycket av den tidigare tjänstforskningen påvisar denna studie att personalens agerande 

utgör en viktig del i tjänsteleveransen. Den komplexitet som järnvägsbranschen präglas av 

försvårar för den enskilda tågoperatören att uppfylla kärntjänsten. Därför blir personalens 

agerande i de situationer då kärntjänsten brister av stor betydelse för att gottgöra resenärerna 

och skapa en hög upplevd tjänstekvalitet. Studien visar att personalen ombord bidrar till att 

minska irritation hos resenärerna, samtidigt som de även kan förbättra den upplevda 

tjänstekvaliteten för resenärer, beroende på hur de agerar vid en brist i kärntjänsten. Att 

tågoperatörer arbetar med att bemyndiga sin personal och utöka deras befogenheter kan leda 

till att personalen blir mer flexibel i de situationer där kärntjänsten brister. En ökad 

flexibilitet gör att de lättare kan tillfredsställa resenärers behov. Detta då tjänsteerbjudandets 

kvalitetsnivå avgörs i samma ögonblick som resenären upplever tjänsten, därmed måste 

personalens agerande anpassas till varje unik situation.  

Från analysen kan vi utläsa att det finns en relation mellan informationsflöde och personal, 

då personalen måste erhålla information internt för att vidare kunna förmedla information 

till resenärerna. Om personalen inte erhåller information internt kan de inte heller hålla 
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informera resenärerna, vilket leder till att informationsflödet stryps och vidare resulterar 

detta i en lägre tjänstekvalitet. 

Den upplevda tjänstekvaliteten ombord påverkas även till viss del av tågoperatörens 

agerande innan resor, då det kan påverka resenärernas förväntningar. Förväntningar som 

resenärer har på tjänsten sedan tidigare måste matchas av den levererade tjänstekvaliteten, 

annars upplever resenärerna tjänstekvaliteten som låg. Även här blir informationsflödet av 

betydelse då tågoperatörer kan använda informationen de förmedlar för att i förväg styra 

resenärernas förväntningar. Sålunda kan tågoperatörerna säkerställa att resenärernas 

förväntningar blir realistiska och därmed möjliga för tågoperatören att uppnå. I studien lyfter 

vi även de faktorer vars betydelse minskar då kärntjänsten brister. Detta för att exemplifiera 

hur tågoperatörerna kan prioritera mest effektivt, för att öka resenärernas upplevda 

tjänstekvalitet. Genom att prioritera utefter resenärernas preferenser kan tågoperatörerna 

investera i de tjänstefaktorer som ökar kundtillfredsställelsen, istället för att kontraproduktivt 

lägga resurser på de faktorer som resenärerna anser vara rentav onödiga. 

Vi anser att det är av stor betydelse för tågoperatörer att arbeta med de tjänstefaktorer som 

har diskuterats i studien. Utifrån vår studie har det framkommit att information och personal 

har varit särskilt betydelsefulla faktorer för resenärerna då kärntjänsten brister. I de fall då 

resenärer upplevt en resa som särskilt lyckad, trots att kärntjänsten har brustit, har personalen 

varit en ytterst bidragande faktor. Dessutom har ett tydligt informationsflöde bidragit till en 

minskad irritation och en ökad förståelse hos resenärerna. Om tågoperatörer arbetar aktivt 

med bland annat dessa faktorer, menar vi att de är en kvalitetsförbättring på spåren. 

6. Förslag till framtida forskning 

Studien har, utifrån ett resenärsperspektiv, undersökt hur tågoperatörerna kan arbeta med att 

uppnå en hög tjänstekvalitet då kärntjänsten redan har brustit. Merparten av bristerna i 

kärntjänsten uppstår på grund av externa faktorer som den enskilda tågoperatören inte kan 

påverka. Vi anser att vidare forskning kan utföras utifrån ett företagsperspektiv, exempelvis 

hur den interna processen hos tågoperatörer fungerar då kärntjänsten brister. Dessutom kan 

det undersökas hur de olika aktörerna inom järnvägsbranschen i Sverige kan agera och 

samverka för att förebygga att brister i kärntjänsten uppstår. 
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Trots att studien utgår från tågtrafiksbranschen anser vi att ett flertal tjänsteföretag möter 

problematiken likt den som beskrivits i problembakgrunden. På grund av tjänsters komplexa 

karaktärsdrag, så som hög grad av kundmedverkan och immaterialitet, påverkas kvaliteten 

på kärntjänsten av faktorer som är bortom företagets kontroll. Vi menar därför att vår studie 

kan appliceras på olika typer av tjänsteföretag och bidra med en förståelse för hur 

tilläggstjänster kan kompensera för den bristande kärntjänstens kvalitet. Därmed är studien 

generaliserbar på andra företag än tågoperatörer och kan bidra med kunskap till ett större 

forskningsfält.  
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Bilaga 3 – Enkätundersökning  
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Bilaga 4 – Intervjuguide kärnintervjuer 
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Bilaga 5 – Könsfördelning  

 
 

Bilaga 6 – Åldersfördelning  
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Bilaga 7 – Resenärstyp 

 

Bilaga 8 – Fördelning av första- och andra klassresenärer 
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Bilaga 9 – Resefrekvens  

 

Bilaga 10 – Viktigaste faktorn under en tågresa 
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Tydligt informationsflöde 4,81

Upplever personalen som tillmötesgående 4,62

Upplever personalen som kompetent 4,54

Få en förståelse för varför förseningen har uppstått 4,54

Personalens förmåga att hantera ev. klagomål ombord 4,36

Fungerande luftkonditionering ombord 4,31

Tillgång till eluttag ombord 4,29

Bekväm sittplats 4,14

Tillgång till internet ombord 4,07

Att tåget framförs på ett bekvämt och behagligt sätt 4,02

Andra resenärers beteende ombord 4,01

Tillgång till bistro ombord 3,93

Utrymme vid sittplats 3,92

Att tåget upplevs som välstädat 3,75

Att du blir kompenserad med mat/dryck ombord 3,72

Bilaga 11 – Viktiga faktorer under en resa 
Respondenterna graderade varje faktor på en skala 1-5 och talen till höger i tabellen 

representerar det medeltal som skalan resulterade i. Ju högre tal, desto viktigare ansåg 

respondenterna att faktorn var. 

 

Bilaga 12 – Viktiga faktorer vid en försening 
Respondenterna graderade varje faktor på en skala 1-5 och talen till höger i tabellen 

representerar det medeltal som skalan resulterade i. Ju högre tal, desto viktigare ansåg 

respondenterna att faktorn var. De gröna pilarna påvisar de faktorer där medeltalet ökat mer 

än 0,2 enheter i jämförelse med bilaga 12. De röda pilarna påvisar de faktorer där medeltalet 

minskat mer än 0,2 enheter i jämförelse med bilaga 12. Gula pilar påvisar de faktorer där 

medeltalet förändrats mindre än 0,2 enheter och därmed anses vara opåverkade. Grå punkter 

representerar faktorer som inte förekom i fråga 6 (se bilaga 3). 

 

 

Att tåget är i tid 4,73

Bekväm sittplats 4,47

Att tåget framförst på ett bekvämt och behagligt sätt 4,38

Att tåget upplevs som välstädat 4,34

Tydligt informationsflöde 4,33

Utrymme vid sittplats 4,32

Fungerande luftkonditionering 4,26

Tillgång till eluttag ombord 4,24

Upplever personalen som tillmötesgående 4,2

Upplever personalen som kompetent 4,18

Tillgång till internet ombord 4,02

Andra resenärers beteende ombord 3,98

Personalens förmåga att hantera ev. klagomål ombord 3,97

Utrymme för bagage 3,71

Tillgång till bistro ombord 3,57

Att du upplever tåget som modernt 3,46


