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Syfte: Syftet är att utvärdera om MTA-analys marknadsföringsstrategier skapar lojala 

kunder?

Metod: I studien har författarna genomfört både en kvantitativ och en kvalitativ 

undersökning. Författarna har använt sig av abduktion i studien. Den kvantitativa 

undersökningen bestod av prestrukturerade svarsalternativ som utarbetas utifrån redan 

befintliga teorier för att på så sätt kunna koppla samman empirin och teorin kring studien. 

Således har studien gjorts enligt en abduktiv ansats.  Undersökningen utfördes genom att 

enkäter skickades ut till MTA-A’s kunder, både avdelningar på sjukhuset och utomstående 

kunder. Den kvalitativa undersökningen bestod av intervjuer, författarna intervjuade 

sektionschefen och tre anställda på Medicintekniska avdelningen analys på Karolinska 

Universitetssjukhuset. Författarna intervjuade chef och anställda för att få en bild av hur väl 

den interna kommunikationen på MTA-As verksamhet fungerar.

Teori: För att kunna ge en bakgrund till uppsatsens teoretiska referensram har fem befintliga 

teorier legat som grund för studien; Interaktiv kommunikation, Involvement theory, Service 

Value Chain, Grönroos-Gummesons kvalitetsmodell samt Marketing Mix. Genom dessa 

teorier kan man få en bild av hur graden av involvering påverkar konsumenternas 

köpbeteende, effekterna av word-of-mouth, hur man genom en väl fungerande intern 

marknadsföring ska få nöjda och återkommande kunder, vilka faktorer som bidrar till den 
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kundupplevd kvaliteten, samt om de olika faktorerna i marketing mix har någon betydelse för 

kunderna.

Empiri: För att utvärdera om MTA-A marknadsföringsstrategier skapar lojala kunder 

genomfördes en kvantitativ och en kvalitativ undersökning för att se om svaren stämmer 

överens med varandra eller om det finns gap mellan ledning, personal och kunder. Genom 

detta kunde förståelse erhållas om kundernas uppfattning om hur de resonerar kring valet av 

MTA-A’s verksamhet och hur ledningen samt personalen ser på verksamheten. 

Resultat: Uppsatsens syfte besvaras med hjälp av gap-modellen, för att se om det finns brister 

i MTA-A´s marknadsföringsstrategier. Gapen mellan ledning, personal och kund är ett fåtal 

och det finns andra positiva aspekter i MTA-A´s verksamhet som överväger bristerna, såsom 

kompetent personal och bra service. Detta styrkes av enkätundersökningen där 30 stycken 

kunder svarade att de är eller kommer att vara återkommande kunder. Med underlag av 

enkätundersökningen konstaterar vi att MTA-A´s marknadsföringsstrategier skapar lojala 

kunder. 

Slutsats: De faktorer inom marknadsföringsstrategierna som är viktiga för att skapa 

kundlojalitet är utbudet av tjänster, kompetent och trevlig personal, bra internkommunikation, 

bra service, tillgänglighet och geografisk närbelägenhet.
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Förord

Detta är en C-uppsats som har utförts i årskurs tre inom ämnet marknadsföring, på Södertörns 

högskola.

Det har varit intressant och lärorikt att genomföra detta arbete. Vi vill tacka alla som har 

bidragit med hjälp till vår uppsats.

Vi vill börja med att tacka vår handledare Lars Vigerland och våra opponenter, som väglett 

oss under arbetets gång och som delat med sig av sina tankar angående vårt arbete. 

Vi vill rikta ett stort tack till Carl Gunnar Höglund, sektionschef på MTA-analys på KS, Tuula 

Väinölä, första assistent på MTA-analys på KS, Åsa Aura, ingenjör på MTA-analys på KS 

och Ingrid Sandström, ingenjör på MTA-analys på KS som tagit sig tid att besvara våra 

frågor. 

Till sist vill vi tacka alla övriga respondenter som tagit sig tid att svara på vår enkät.

Flemingsberg, den 31 maj 2007

Emma Hautanen                    Eve-Marie Rowe
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1 Inledning 

Författarna tar under detta kapitel upp bakgrunden till uppsatsen, problemdiskussionen som 

sedan leder fram till problemställningen. Även syfte,  avgränsningar, perspektiv samt 

begreppsdefinition  ska presenteras i detta kapitel.

Bakgrund

Företagens förutsättningar förändras hastigt då konkurrensen ökar både nationellt och 

internationellt, vilket  beror av samhälleliga och teknologiska utvecklingar. Genom ny 

teknologi kan företagen samla in och utnyttja kundinformation på nya sätt. 

Marknadsförutsättningarna påverkas av förändrade demografiska strukturer i samhället, vilket 

leder till att konsumtionsmönstren ändras. Kundernas kunskap ökar och de upptäcker fler 

valmöjligheter, kunderna ställer högre krav på unika lösningar vilket gör att deras behov blir 

mer krävande.1 Servicen har blivit ett betydelsefullt konkurrensmedel då det stärker de 

befintliga kundrelationerna genom att erbjuda ett högt kundupplevt värde.2 Ett stort intresse 

har lagts på kundtillfredsställelse och servicekvalitet.3 Företagens existens är beroende av 

kundrelationer, för att kunna konkurrera måste företagen vara kundorienterade.4 För att 

erhålla långsiktiga konkurrensfördelar ska företagen fokusera på att bygga och bibehålla 

långsiktiga relationer med sina kunder.5 Porter menar att relationsmarknadsföring kan utgöra 

en sorts differentiering. Ett företag kan differentiera sig gentemot konkurrenter genom att 

stärka kundrelationer och därmed  höja det kundupplevda värdet och kundlojaliteten.6

Produkter som används för medicinsk diagnostisering och behandling har ökat explosionsartat 

under de senaste decennierna.7 Medicinsk teknik utmärks av ett forskningsfält där 

utvecklingen raskt går framåt.8 Den snabba teknikutvecklingen har bidragit till att efterfrågan 

för de medicintekniska avdelningarnas, MTA, tjänster har ökat, både kvalitetsmässigt och när 

det gäller kvantitet.9

                                                
1 Blomqvist, Ralf. Dahl, Johan. Haeger, Tomas. 1993. sid.16-17
2 Blomqvist, Ralf. Dahl, Johan. Haeger, Tomas. 1993. sid.29
3 Söderlund, Magnus. 2000. sid.22
4 Blomqvist, Ralf. Dahl, Johan. Haeger, Tomas. 1993. sid.30
5 Blomqvist, Ralf. Dahl, Johan. Haeger, Tomas. 1993. sid.21
6 Blomqvist, Ralf. Dahl, Johan. Haeger, Tomas. 1993. sid.40
7 http://www.nll.se
8 http://www.umu.se
9 http://www.medtek.lu.se
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På 1960-talet grundades den medicintekniska verksamheten i Sverige. De ingenjörer som var 

pionjärer inom sjukvården utvecklade tanken att integrera den medicintekniska verksamheten 

till medicintekniska avdelningar, MTA-avdelningar, på sjukhus. Denna tanke ledde till att 

medicintekniska avdelningar etablerades runt om på landets sjukhus under 1970-talet. 

Teknikutvecklingen har lett till att kraven på sjukhusens medicintekniska verksamhet har ökat 

under 1990-talet. Krav ställs även av samhället som har instiftat en lag om medicintekniska 

produkter ”1993:584” och internationellt finns direktivet ”Medical Device Direktivet; MDD 

(93/42/EEC)”.10 Användandet av säkra medicintekniska produkter är en viktig förutsättning 

för dagens hälso- och sjukvård.11 Medicintekniska avdelningar arbetar med teknisk utrustning 

inom sjukvården.12 MTA-avdelningarna ser till att produkter är säkra och sköter förebyggande 

samt akut underhåll, reparationer av utrustning och de ser även till vilka standarder som 

myndigheter och tillverkare ställer. Ytterligare tjänster som vissa MTA-avdelningar kan 

erbjuda är teknisk konsultation och utredningsuppdrag.13

Medicinteknikbranschen, dit MTA tillhör, är vid god hälsa.14 Medicintekniska branschen är 

heterogen15 och utgörs av ca 1200 företag i Sverige, de flesta företagen är små. Antalet 

företag i den medicintekniska branschen ökar och växer i storlek.16

Privata företag inom vård och omsorg ökade med 150 procent mellan 1993 och 2004. Detta 

beror bland annat på att andelen äldre i befolkningen ökar vilket leder till ett ökat behov av 

vård.17 Den privatproducerade vården och omsorgen kommer att öka då det förväntas att den 

totala vård- och omsorgsmarknaden kommer att bli konkurrensutsatt.18 Konkurrensfördelar 

kan uppnås genom att företag försöker identifiera olika vägar för att differentiera sina varor. 

Differentiering innebär att företag hittar och uppmärksammar element som skiljer deras 

erbjudande från konkurrerande alternativ.19 Antalet privatägda MTA- verksamheter ökar, 

detta leder till att konkurrenssituationen bland alla MTA-verksamheter växer. Detta eftersom 

det blir allt fler aktörer som konkurrerar om kunderna. Då det är många aktörer på marknaden 

är det av vikt att se på hur och om verksamheterna differentierar sig. 

                                                
10 http://www.medtek.lu.se
11 Kurspärm ”Medicinteknisk verksamhet”. 2006.
12 Blom, Daniel ”Examensarbete”. 2004.
13 http://www.jll.se, http://www.ds.se
14 http://www.dagensmedicin.se
15 http://www.swedishmedtech.se
16 http://www.dagensmedicin.se
17 http://www.sktftidningen.nu  
18 http://www.carema.se
19 Kotler, Phillip. 2000. sid.282
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Tack vare bland annat Internet har kunder blivit mer informerade och således även mer 

krävande.20 Den nya informationstekniken har bland annat lett till att kunder kan ta del av 

olika tjänster som företag har att erbjuda.21 Internet har gjort att kunder fått ökad tillgång till 

information och kan snabbt jämföra olika MTA-verksamheter och vad de har för utbud av 

tjänster.22 Dagens kunder kräver dock mer än bara tekniska lösningar på sina problem. De vill 

ha bekvämlighet, lägre extra kostnader och mindre krångel. Kunder i dag vill få mervärde för 

de tjänster de använder. Internet är ett bra hjälpmedel för att bilda kundrelationer. Den nya 

informationstekniken har även gjort det möjligt att bevara kundrelationer.23 Eftersom Internet 

är ett så pass viktigt hjälpmedel för att skapa och upprätthålla kundrelationer är det av intresse 

att se hur denna informationsteknik används bland MTA-verksamheters 

marknadsföringsstrategier. 

Internet är en viktig faktor i hur man förmedlar verksamheten till omvärlden, men att använda 

sig uteslutande av Internet som ett ensidigt kommunikationsmedel från verksamheten till 

kunden kan vara problematiskt. Enligt Annette Falk, sektionschef MTI på Aleris 

FysiologLab/Aleris Röntgen, handlar deras marknadsföring uteslutande om personliga möten 

och kontakter.24 Detta visar på vikten av relationer då företag måste lära känna sina kunder 

bra och behandla varje kund individuellt. Som författarna pekat på i föregående stycke ger 

den nya informationstekniken företagen möjlighet att på olika tillvägagångssätt 

uppmärksamma kunderna och visa sin uppskattning för dem.25 Man måste dock ta hänsyn till 

att en relation är en dubbelriktad process, vilket innebär kommunikation mellan de 

involverade parterna.26

För verksamheter, i det här fallet tjänsteverksamhet, är kundrelationer en viktig aspekt 

avseende verksamhetens lönsamhet och påverkar på så sätt dess långsiktiga överlevnad. För 

företag är det lönsamt att förstärka kundrelationer då en befintlig kund är lönsammare än att 

förvärva en ny. Behållandet av en befintlig kund kostar 15-20 procent mindre än vad det 

skulle kosta att förvärva en ny kund. Kunder kan förväntas gynna företaget då relationen 

utvecklas och kunderna ofta ger fler uppdrag åt samma tjänsteleverantör. 27 Då en del av 

MTA’s tjänster består av avtal som kan vara bindande i flera år utvecklas en relation mellan 

kunden och MTA. En bra relation mellan MTA och kunden kan innebära återköp och 

tecknande av nya avtal.28

                                                
20 Grönroos, Christian. 2002. sid.22
21 http://www.miun.se
22 http://www.miun.se, www.diva-portal.org
23 Grönroos, Christian. 2002. sid.22
24 Falk, Annette. 07.02.21
25 Grönroos, Christian. 2002. sid.43
26 Grönroos, Christian. 2002. sid.307
27 Grönroos, Christian. 2002. sid.146-148
28 Falk, Annette. 07.02.21
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Tjänsteprocessen blir smidigare när kunden och tjänsteleverantören lär känna varandra, vilket 

leder till en positiv effekt på resultatet. Långvariga och nöjda kunder agerar som 

marknadsförare genom att ge goda referenser om företaget och rekommenderar företaget till 

andra.29

MTA’s kunder har långa relationer med avdelningen då de tecknar avtal med dem, när avtalen 

upphör kan kunden välja att förbli kund hos dem eller inte. Med anledning av det här är det av 

intresse att se hur MTA- avdelningar sköter sina kundrelationer, eftersom goda kundrelationer 

leder till kundlojalitet och positiva word-of-mouth effekter. Vilka faktorer som bidrar till 

kundlojaliteten är av vikt för MTA- avdelningar då dessa faktorer bör förstärkas för att 

differentiera sig från konkurrenterna. MTA-verksamhetens marknadsföringsstrategier är av 

stor vikt när det kommer till skapandet och bibehållandet av lojala kunder. 

Problemformulering

Den hastiga tekniktillväxten har lett till att marknaden för medicinteknik har tilltagit. 

Efterfrågan av medicintekniska tjänster har bidragit till att fler medicintekniska verksamheter 

har vuxit fram och konkurrensen om kunderna har ökat. För att synas på den växande 

medicintekniska marknaden kan differentiering av tjänster vara ett betydelsefullt verktyg. 

Internet har kommit att bli ett verktyg för att förmedla sin affärsidé till omvärlden. Med hjälp 

av Internet kan kunden ta del av olika tjänster som företag har att erbjuda, vilket gör att 

kunden snabbt kan se vilket utbud av tjänster en MTA-verksamhet har. Det är av vikt att se 

hur MTA använder informationstekniken för sina marknadsföringsstrategier då Internet har 

blivit ett bra hjälpmedel för att skapa kundrelationer. 

Kundrelationer har kommit att bli en viktig aspekt i bibehållandet och skapandet av lojala 

kunder som är av vikt för verksamheters lönsamhet. Eftersom behållandet av en befintlig 

kund är lönsammare än att förvärva en ny kund är det speciellt viktigt att se hur MTA sköter 

sina kundrelationer 

De element som bidrar till kundlojalitet är av betydelse för MTA-verksamheter så dessa 

element kan användas som ett konkurrensmedel. De marknadsföringsstrategier som MTA 

använder är av intresse för att se om de leder till skapandet och bibehållandet av lojala kunder.

                                                
29 Grönroos, Christian. 2002. sid.147
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Som nämnts tidigare har kundernas krav på MTA-avdelningarna ökat, förutsatt att MTA-

avdelningar kan uppfylla de krav som ställs på dem ligger tyngdpunkten i hur de ska förmedla 

sin kunnighet för att skapa och bibehålla lojala kunder.

Frågeställning

Vilka faktorer inom marknadsföringsstrategierna är viktiga för att skapa kundlojalitet för 

MTA-analys på Karolinska Universitetssjukhuset? 

Syfte

Syftet är att utvärdera om MTA-analys marknadsföringsstrategier skapar lojala kunder?

Avgränsning

Författarna avgränsar sig till att endast studera Medicintekniska avdelningen analys på 

Karolinska Universitetssjukhuset, MTA-A på KS, och dess kunder. Detta görs på grund av att 

MTA-A på KS är geografiskt närbeläget författarna. Undersökningen sträcker sig under 

vårterminen 2007. Då Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas ledande 

universitetssjukhus är det även av intresse för författarna att se hur MTA-A på KS sköter sina 

kundrelationer. 30

Det som ska uppmärksammas i uppsatsen är på vilka sätt MTA-avdelningars 

marknadsföringsstrategier skapar mervärde hos dess kunder därför har författarna valt att 

utvärdera problemet ur ett säljar-och kundperspektiv. Då fokus ligger hos säljaren i fråga om 

att kunden känner att de får ett mervärde är det av intresse att se på problemet ur dessa 

perspektiv. 

Begreppsdefinition

Kund
För närvarande har varje MTA ”sitt” sjukhus som den viktigaste kunden. Kund kan även vara 

andra sjukhus, en leverantör, privata aktörer inom vården som inte har någon egen support.31

MTA-A på KS är en förkortning av medicintekniska avdelningen analys på Karolinska 

Universitetssjukhuset.

                                                
30 http://www.karolinskauniversitetssjukhuset.se/
31

Carlsson, Lars 07.03.14 
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2 Metod 

I detta kapitel återges de relevanta tillvägagångssätt som använts under författandet av 

undersökningen.

Vetenskapssyn

Det positivistiska synsättet har sin utgångspunkt i naturen där regelbundna mönster i form av 

orsaker och följder kan iakttas och att dessa regelbundenheter även kan uppvisas i den sociala 

världen.32 Dessa mönster kan upptäckas med hjälp av vetenskapliga metoder genom att 

uteslutande beskriva den observerbara världen.33 Inom denna vetenskapssyn försöker man få 

förståelse för människors världsuppfattning. Nyckelordet för det hermeneutiska tänkandet är 

tolkning, detta då uppfattningar inte kan mätas utan de måste tolkas.34

Uppsatsens synsätt

Uppsatsen kommer att följa det positivistiska spåret då författarna endast kommer att beskriva 

det som kan observeras. MTA-A´s marknadsföringsstrategier kommer att undersökas utan 

hänsyn till förståelse eller annan yttre påverkan. Detta innebär att tolkning av 

undersökningsobjektens värderingar inte kommer förekomma.

Induktion, deduktion och abduktion 

Med induktion menas att man utifrån konkreta samband drar slutsatser till allmänna koncept, 

vilket med andra ord betyder att teorier härleds från empiri.35 Deduktion innebär att man med 

hjälp av befintliga teorier och empiri drar konkreta hypoteser.36 Abduktion är en metod som 

kombinerar både induktion och deduktion men den tillför även nya moment. Metoden har 

som utgångspunkt empirisk data. Metoden, abduktion, innebär att ett enskilt fall tolkas med 

ett hypotetiskt generellt mönster som förklarar fallet i fråga som om det vore riktigt. 

Tolkningen bör sedan bekräftas genom nya fall.37

                                                
32 Denscombe, Martyn. 2000. sid.281
33 Denscombe, Martyn. 2000. sid.281. Hartman, Jan. 2004. sid. 104
34 Hartman, Jan. 2004. sid. 105
35 Johannessen, Asbjorn. Tufte, Per Arne. 2003. sid.261
36 Johannessen, Asbjorn. Tufte, Per Arne. 2003. sid.258
37 Alvesson, Mats. Sköldberg Kaj. 1994. sid.42
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Författarna har valt att använda sig av en abduktiv ansats i studien, där befintliga teorier 

används för att  arbeta fram slutsatser. Med hjälp av undersökningen ska författarna studera 

vad som påverkar MTA-A’s  kunder att förbli kunder. Det slutgiltiga resultatet som erhålls 

genom undersökningen kommer att jämföras med teorier och därefter kommer slutsatser att 

dras.  

Kvantitativ och kvalitativ metod 

Kvantitativa undersökningar sker genom insamling och analys av kvantitativ data, då 

analysen utförs genom räkning och mätning. Syftet med en sådan undersökning är oftast att 

åstadkomma statistiskt generaliserbar kunskap.38

Vid kvalitativa undersökningar samlas kvalitativ data in för att sedan analyseras Insamlingen 

sker till exempel genom intervjuer eller observationer. Analysen av data sker genom att man 

klassificerar och får fram meningsinnehållet i data.39

Studien kommer att utgöras av en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Denna 

metodtriangulering är enligt författarna nödvändig för att få en så nära bild som möjligt av 

verkligheten. Informationen som härleds med hjälp av den kvantitativa metoden kommer att 

sammanställas för att sedan jämföras med informationen härledd med hjälp av den kvalitativa 

metoden.  

Tillvägagångssätt

Författarna har begränsat sig till MTA-analys på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Undersökningen ska äga rum under april 2007. Enkäter ska skickas ut till MTA-analys 

kunder, både avdelningar på sjukhuset och utomstående kunder. Enkäten kommer att 

innehålla flertalet prestrukturerade svarsalternativ40. Intervjuer ska även genomföras med Carl 

Gunnar Höglund, sektionschef på MTA-A på KS, Tuula Väinölä, första assistent på MTA-A 

på KS samt Åsa Aura och Ingrid Sandström, ingenjörer på MTA-A på KS. Författarna ska 

använda sig av litteratur för att finna relevanta teorier för att sedan forma frågor till enkäterna 

och intervjuerna.

Urval

Populationen är samtliga kunder  på MTA-A på KS. Informanterna har valts ut genom ett 

bekvämlighetsurval. Antalet enkäter som skickades var 75 stycken. Totalt erhölls 40 svar, 

                                                
38 Johannessen, Asbjorn. Tufte, Per Arne.  2003. sid.68, 262
39 Ibid.
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vilket motsvarar en svarsprocent på 53%. Orsaken till bortafallet på 47% är oklart. MTA-A´s 

sektionschef och tre anställda har även intervjuats.

Gapanalys

Gapanalys är till för att analysera källorna till kvalitetsproblem och för att hjälpa ledare och 

chefer att förstå hur kvaliteten kan förbättras41. Gapanalys kommer att göras för att se vad det 

finns för skillnader mellan ledningens, de anställdas och kundernas syn. Nedan beskrivs 

metoden mer ingående. 

Fig. 1 Modell för tjänstekvalitet-skillnadsanalys. 42 Modellen åskådliggör gap mellan ledning, 

personal och kunder.

Modellen visar hur tjänstekvalitet uppkommer. Modellen är indelad i två delar, den första 

gäller kunden och den andra (nedre delen) gäller tjänsteleverantören. Strukturen som 

modellen bygger på visar vilka steg man måste ha i åtanke när man analyserar och planerar 

tjänstekvalitet. Förväntad service är en funktion av kundens tidigare erfarenheter och 

personliga behov samt word-of-mouth kommunikation som påverkas av företagets 

marknadskommunikation. Upplevd service är resultatet av en rad interna beslut och 

verksamheter. Ledningens uppfattning om kundernas förväntningar styr beslut om vilken 

                                                                                                                                                        
40 Johannessen, Asbjorn. Tufte, Per Arne. 2003. sid.150
41 Grönroos, Christian. 2002. sid.115
42 Grönroos, Christian. 2007. sid.115
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specificerad tjänstekvalitet företaget ska följa när tjänsteleveransen sker. 

Marknadskommunikation förväntas påverka både upplevd service och förväntad service. 

Modellen redovisar fem skillnader mellan de olika elementen, dessa kallas för kvalitetsgap. 

De är följden av konsekvensbrister i kvalitetsprocessens skötsel.

Gap 1-5

Gap1: innebär att ledningen har en felaktig uppfattning om kvalitetsförväntningarna. Det kan 

bero på t.ex. felaktig information från marknadsundersökningar och efterfråge- analyser, eller 

felaktig tolkad information om förväntningar.

Gap2: innebär att tjänstespecifikationerna överensstämmer med ledningens uppfattning om 

kundernas förväntningar. Det kan bero på till exempel dålig planeringsledning eller brist på 

tydliga mål för organisationen.

Gap3: innebär att den specificerade kvaliteten inte uppfylls vid produktion och leverans av 

tjänsten. Gapet kan bero på till exempel att personalen inte håller med om specifikationerna 

och därför inte uppfyller dem, eller att det finns otillräcklig eller obefintlig intern 

marknadsföring.

Gap4: innebär att det som utlovas vid marknadskommunikation inte överensstämmer med de 

tjänster som levereras. Det kan bero på till exempel att planeringen av 

marknadskommunikationen inte har samordnats med verksamheten, eller att företaget inte 

agerar enligt specifikationerna, medan marknadskommunikationen följer dem.

Gap5: innebär att den upplevda tjänsten inte överensstämmer med den förväntade tjänsten. 

Det leder till negativt bekräftad kvalitet (dålig kvalitet) och kvalitetsproblem. Även dålig 

rykte och oönskad word-of-mouth kommunikation. Företaget får även negativa effekter på 

företagets image, och till slut utebliva affärer.

GAP-analysen kommer att medhjälp av de relevanta teorierna användas för att undersöka om 

det finns några gap mellan ledning, personal och kunder. Detta är av vikt då ett gap i någon 

av dessa led kan innebära att kunderna inte får det de har förväntat sig vilket kan hämma 

skapandet av lojala kunder. Eventuella gap identifieras genom att författarna jämför 

intervjuerna med varandra samt med enkäterna.
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Data och dess olika former 

Sekundär- och primärdata

Datakällor kan delas in i primär- och sekundärdata. Primärdata är material som utredaren själv 

samlat in och sekundärdata är material som andra har insamlat.43

Våra datakällor 

I undersökningen kommer insamlingen av primärdata ske genom en enkätundersökning och 

intervjuer. Bakgrundsinformation som kommer att användas är främst litteratur och även 

Internetsidor för att finna information.  

Primärdata och bakgrundsinformation är av vikt för att kunna besvara frågeställningen och för 

att bli mer kunniga inom ämnet. Författarna använder sig inte av sekundärdata i uppsatsen.

Validitet och reliabilitet

Validitet handlar om hur noggrann och träffsäker de data och metoder som används är för den 

analys som används i forskningen.44

Reliabilitet innebär att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt, där hög tillförlitlighet 

innebär att mätinstrumentet ger samma resultat gång efter gång.45

Frågorna till enkäten är av den karaktär att man på ett lätt och överskådligt sätt kan få svar på 

frågorna samt dra korrekta och användbara slutsatser. Då 75 kunder kommer att tillfrågas att 

svara på enkätundersökningen, är författarna medvetna om att den insamlade data kanske inte 

blir fullständigt valid. Författarna tror dock att svaren kommer att vara tillräckliga för att 

författarna ska kunna dra slutsatser.

Undersökningen är relativ pålitlig men reliabiliteten skulle kunna ökas genom upprepade 

undersökningar, samt genom att ha ett större antal respondenter i enkätundersökningen.  

                                                
43 Lundahl, Ulf. Skärvad, Per-Hugo. 1992. sid.78
44 Denscombe, Martyn. 2000. sid.283
45 Denscombe, Martyn. 2000. sid.282
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Källkritik

När det gäller valet av data som uppsatsen bygger på, är författarna medvetna om att ett 

kritiskt förhållandesätt ska tas till informationen som använts för att bygga upp uppsatsen. 

Författarna har försökt att hitta många originalkällor för att minska risken för felaktig 

information och för att minska risken för feltolkningar som kan uppkomma på grund av att 

människor tolkar saker på olika sätt.

Fakta som tagits från litteratur ser författarna som säkra källor då litteraturen oftast används 

inom utbildning. Vissa teorier som tagits från olika litteraturböcker är författade på engelska, 

vilket innebär att författarna kan ha gjort fel i översättningen från engelska till svenska. 

Den kritik författarna kan rikta mot enkätundersökningen är att resultatet som analyserats och 

tolkats kan ha påverkats av författarnas förkunskaper. Dock har enkäten utformats på ett sätt 

som kräver så lite tolkningar av svaren som möjligt för att undkomma det problemet på bästa 

sätt.

På Internet har författarna använt sig av olika hemsidor bland annat företagshemsidor. 

Eftersom företagets hemsidor är deras ansikten utåt är författarna medvetna om att 

informationen kan vara vinklad så att det gynnar företaget. Författarna har kollat igenom de 

olika Internetkällorna för att finna likheter som då skulle förstärka källornas tillförlitlighet, 

några likvärdiga källor kunde hittas. Informationen från vissa Internetkällor var unika vilket 

gjorde det omöjligt att hitta liknande information från någon annan sida.  Författarna har tagit 

detta i beaktning och anser att den information som hämtats från dessa sidor är 

sanningsenliga.  

Källor som har använts i uppsatsen bidrar till att författarna får större mängd material att 

använda sig av, då mönster kan identifieras, vilket leder till att författarna i större utsträckning 

kan dra generella slutsatser.
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3 Teori

I teorikapitlet tar författarna hjälp av litteratur för att  redogöra för de problem som ska 

undersökas i uppsatsen. Teorierna har valts ut från relevant litteratur om involvement theory, 

interaktiv kommunikation,  Grönroos-Gummessons kvalitetsmodell,  marketing mix och 

Service value chain.

Inledning

Teknikens utveckling har bidragit till att marknaden för medicinteknik har ökat då den 

avancerade tekniken kräver större kompetens och mer service. 

Bibehållandet och skapandet av lojala kunder är av vikt för verksamheten och dessa 

upprätthålls genom goda kundrelationer. Teknikens utveckling har även bidragit till att 

Internet har kommit att bli en informationskanal av betydelse för upprätthållandet av 

kundrelationer. Faktorerna som bidrar till kundlojalitet är av betydelse för MTA-verksamheter 

eftersom dessa faktorer kan användas som konkurrensmedel.

Författarna har valt att använda sig av det nya och gamla paradigmets teorier inom 

marknadsföring då författarna anser att de inte utesluter varandra. Gummeson menar att fokus 

ligger på relationsmarknadsföring och de 4P:na får en andraplansroll, istället för en 

huvudroll.46 Författarna delar detta synsätt och avser att sammanföra teorierna för att inte 

utesluta faktorer som kan påverka kundlojalitet.

Följande teorier är relevanta för att besvara uppsatsens problemformulering: Vilka faktorer 

inom marknadsföringsstrategierna är viktiga för att skapa kundlojalitet för MTA-avdelningen 

på Karolinska Universitetssjukhuset? 

Interaktiv kommunikation – word-of-mouth

Positiv kommunikation mellan kunder skapar positiva word-of-mouth effekter, vilket också är 

en bidragande orsak till den totala kommunikationen i ett företag. Erfarenheter som kunder 

                                                
46 Gummeson, Evert. 1998. sid.326
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har, påverkas av professionella säljare, public relationsaktiviteter samt av priset som kunden 

upplever.47

Beroende på hur en given kund upplever interaktionen mellan ett system, till exempel när det 

gäller frågor om hur kunden upplever en banks öppettider, kan i sin tur ge uppkomst till en 

kommunikationseffekt. De erfarenheter som kunden får från ett system, positiva eller negativa 

reaktioner, kan kunden föra vidare till företagets nuvarande kunder, potentiella kunder och 

övriga intressenter via word-of-mouth. Word-of-mouth kan vara positiv, neutral eller negativ. 

Liknande word-of-mouth effekter kan kunder föra vidare genom deras upplevelser av ett 

företags fysisk-tekniska resurser till exempel interiör i bankkontor. Olika slag av word-of-

mouth effekter uppkommer beroende på hur kunden upplever interaktioner med fysiska ting 

såsom pappersmaskiner och hemdatorer och hur väl dessa tillfredställer behov samt hur de 

upplevs att lösa problem som existerar.48

Den centrala kommunikationscirkeln

Fig. 2 Den centrala kommunikationscirkeln  beskriver hur kommunikation mellan kunder kan 

skapa word-of-mouth effekter.49

Att interaktioner är bra räcker normalt inte för att effekten av word-of-mouth skall vara 

positiv. Man bör sträva efter att åstadkomma väldigt bra erfarenheter av interaktioner för 

kunderna, för att man ska skilja sig från mängden och få kunderna att reagera på ett önskat 

sätt.50

Negativt upplevda interaktioner blir följden om den centrala kommunikationscirkeln inte 

fungerar, till exempel då word-of-mouth effekter kommer i konflikt med 

                                                
47 Grönroos, Christian. Rubinstein, Dan.1986. sid.9
48 Grönroos, Christian. Rubinstein, Dan.1986. sid.10
49 Grönroos, Christian. Rubinstein, Dan.1986. sid.11
50 Grönroos, Christian. Rubinstein, Dan.1986. sid.11
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masskommunikation, såsom reklam och då väger oftast budskap via reklam mer än via word-

of-mouth.51

Man kan förvänta sig att de nöjda kunderna med större sannolikhet gör återköp då kunderna 

fått tillräckligt goda erfarenheter av interaktioner till följd av positiva word-of-mouth effekter, 

en bestående kundrelation byggs då upp. Nya, potentiella kunder kan då förväntas få intresse 

för företaget och dess utbud och prova köpa företagets produkter, vilket leder till 

nyförsäljning.52

Kunder kan få positiva eller negativa reaktioner av interaktionen vilken kunden kan föra 

vidare till företagets nuvarande kunder, potentiella kunder och övriga intressenter via word-

of-mouth. Detta är av vikt för det lilla företaget eftersom negativa word-of-mouth effekter kan 

leda till färre kunder för företaget.

 Interaktiv kommunikation handlar om hur kommunikation mellan kunder kan skapa positiva 

word-of-mouth effekter vilket bidrar till den totala kommunikationen i ett företag. Den

beskriver även skapandet av bra erfarenheter för kunder vilket är av vikt för att skapa positiv 

word-of-mouth. Den centrala kommunikationscirkeln är av vikt då negativa word-of-mouth 

effekter kan leda till försämrade kundrelationer.  

Involvement theory

Köpbeslut som kunden gör varierar avsevärt och en viktig faktor som påverkar i köpet är 

graden av involvering som kunden har i produkten eller i köpbeslutsprocessen.53

Det finns tre faser som kännetecknar graden av involvering: 

 Fas 1 handlar om graden av involvering som varierar beroende på situationen och 

påverkas av individens erfarenheter, värderingar och förväntningar. 

 Fas 2 kännetecknas av tre huvudfaktorer. Intensiteten i involveringen speglar graden 

av personlig relevans och den kan vara antingen hög eller låg. Fokus på involveringen 

visar om objektet eller kommunikationen kring produkten kommer i första hand. 

Tredje faktorn handlar om involveringens varaktighet.  

                                                
51 Grönroos, Christian. Rubinstein, Dan.1986. sid.12
52 Grönroos, Christian. Rubinstein, Dan.1986. sid.12
53 Fill, Chris. 2002. sid.96
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 Fas 3 handlar om kundernas respons av den involvering som de upplever. Det kan leda 

till antingen hög involvering, då attityder formas före beteende, eller låg involvering, 

då attityder formas efter erfarenhet av en produkt eller beteende.  

Vid hög grad av involvering är det bättre att använda sig utav budskap som betonar attributen 

och fördelarna med produkten, då konsumenter är engagerade i informationsprocessen. 

Då graden av involvering är låg är det bättre att använda sig utav en mer känslomässigt 

budskap då konsumenter engagerar sig inte i informationsprocessen.54

Konsumentens beslutsfattandeprocess

Höginvolverat beslutsfattande

Konsumenter med hög grad av involvering i sitt köpbeslut, upplever hög grad av risk och är 

engagerad i sitt köp. Stor del av informationen sållas bort och en attityd skapas innan ett 

beslut tas. Sökning av information är viktigt för konsumenten som är höginvolverad i sitt

beslutsfattande då konsumenten är motiverad och informationen är bearbetad och utvärderad. 

Konsumenten har sökt information i  många källor såsom media och word-of-mouth 

kommunikationer.55    

Låginvolverat beslutsfattande

Konsumenter som har låg grad av involvering i sitt köpbeslut har låg grad av personlig 

relevans och upplevd risk. Dessa konsumenter väljer att inte söka efter information. 

Konsumenter som har låg grad av involvering i ett köp, litar hellre på interna än externa 

sökningsmekanismer. För en låginvolverad konsument kan priset vara en viktig faktor vid köp 

av en produkt.56  

Involveringsteorin är av vikt för denna uppsats då den handlar om hur man ska få anställda 

och kunder involverade och på det sättet lojala mot företaget.  

Service Value Chain

I modellen Service Value Chain kan man se att det råder ett samband mellan kund- och 

personaltillfredsställelse och företagets resultat. Kotler tar upp fem punkter på hur framgång 

nås genom samverkan. Dessa punkter är: 

                                                
54 Fill, Chris. 2002. sid.97
55 Fill, Chris. 2002. sid.100 
56 Fill, Chris. 2002. sid.102 
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1. Överlägsen tjänstepresentation

2. Tillfredsställda och lojala kunder

3. Större tjänstevärde

4. Tillfredsställd och produktiv personal

5. Intern tjänstekvalitet. 

Samtliga av dessa punkter uppnås genom överlägsen rekrytering och utbildning av personal, 

bra arbetsmiljö samt stöd till dem som har kontakt med kunderna. Service Value Chain visar 

att intern marknadsföring är minst lika viktig som den traditionella externa marknadsföringen.

Fig 3. Service Value Chain. Denna modell visar på hur kommunikationen ser ut 
mellan företaget, personal och kund.

Även Schlesinger och Hallowell har en modell över Service Value Chain. Enligt denna 

inträffar följande: 

God intern servicekvalitet   nöjd personal   personalen stannar   god extern 

servicekvalitet   nöjda kunder   kunderna stannar   god lönsamhet.57

Denna teori är av relevans då den handlar om hur man genom en väl fungerande intern 

marknadsföring ska få nöjda och återkommande kunder. Involveringsteorin innehåller samma 

tankar men uttrycker det på ett annorlunda sätt. Återkommande kunder kan innebära 

kundlojalitet men behöver nödvändigtvis inte göra de därför behövs involveringsteorin för att 

förklara orsaken till återkommande kunder.

                                                
57 Kotler, Philip. Armstrong, Gary. Saunders, John. Wong, Veronica. 2001. sid.546-547
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Grönroos-Gummesons kvalitetsmodell

En viktig faktor till skapandet och bibehållandet av lojala kunder är om kunderna är nöjda 

med kvaliteten på tjänsterna. Andra faktorer som påverkar skapandet av lojala kunder och 

kundrelationens längd är; vilket värde kunderna känner att de får, uppoffring när det gäller till 

exempel pris och bekvämlighet.58

Grönroos-Gummessons kvalitetsmodell ska hjälpa tillverkare och tjänsteföretag med 

kvalitetsstyrning. Kvalitetsmodellen är en syntes av två separata modeller, Grönroos modell 

av servicekvalitet och Gummessons 4Q-modell, med olika uppfattningar på hur 

kvalitetsskapande kan beskrivas.59 Grönroos modell bygger på kvalitetsuppfattningens olika 

dimensioner, funktionell och teknisk kvalitet.60 Gummesons modell baseras på att det finns 

olika källor till kvalitet i ett företag.61 Båda modellerna använder kundupplevd kvalitet som 

den främsta definitionen av kvalitet men indikerar alltså olika tillvägagångssätt för att uppnå 

kvalitet.62

Fig. 4. De centrala koncepten i Grönroos-Gummesson kvalitetsmodell (Gummesson och 

Grönroos, 1988)63 Denna modell visar på de faktorer som bidrar till kundupplevd kvalitet genom 

att påverka image, erfarenheter och förväntningar hos kunden.

För kunden är kvaliteten av det totala erbjudandet väsentligare än kvaliteten av varan eller 

tjänsten. Kundupplevd kvalitet beskrivs med utgångspunkt på att det finns två olika sätt att 

                                                
58 Grönroos, Christian. 2002. sid.148
59 Grönroos, Christian. 1992. sid.70
60 Grönroos, Christian. 1992. sid.70, Gummesson, Evert. 1993. sid.226
61 Grönroos, Christian. 1992. sid.70
62 Gummesson, Evert. 1993. sid.226
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uppnå kvalitet,  funktionell kvalitet och teknisk kvalitet. Sättet på vilket ett företag  utför olika 

funktioner påverkar både slutresultatet, teknisk kvalitet, och kundens upplevelse av processen, 

funktionell kvalitet. Det finns fyra orsaker till kvalitet; designkvalitet, produktionskvalitet, 

leveranskvalitet och relationskvalitet. Produktionskvaliteten kan vara osynlig eller synlig och 

interaktiv eller inte interaktiv. Leveranskvalitet delas in i ens egna och underleverantörens.64

Designkvalitet avser hur väl erbjudandet är designat avseende till exempel 

tjänstespecifikationer. Produktions- och leveranskvalitet påverkar tillsammans hur servicen 

fungerar inom produktions systemet. Då leveranskvalitet ofta ingår i produktionsprocessen 

kan man inte separera dem.65 Relationen mellan anställda och kunder påverkar kundens 

upplevelse av kvalitet. Relationer mellan dessa parter påverkar hur kunden uppfattar 

resultatet, teknisk kvalitet, och processen, funktionell kvalitet.66

Denna teori är intressant då den beskriver olika faktorer som bidrar till den kundupplevd 

kvalitet. Teorin tar även upp olika faktorer som bidrar till skapandet och bibehållandet av 

lojala kunder. Teorin är relevant för studien då den tar upp vad som gör kunder lojala samt  

kvalitetsuppfattningens olika dimensioner, funktionell och teknisk kvalitet, vilket påverkar 

kundens erfarenhet.

Marknadsmix

Elementen som ingår i mixen är hopsatta på så sätt att de bör möta konsumenternas behov på 

målmarknaden. 

Produkt

En produkt är mer än bara sina fysiska komponenter. Den representerar förmågan att kunna 

uppfylla konsumentens omedvetna och medvetna behov. Produkten innehåller en 

kombination av fysiska element samt delar av tjänster.67  

Plats

När ett företag lanserar nya produkter och ger kunder löften genom marknadsföring är det 

viktigt att produkten är tillgänglig genom hela distributionen. Platsen har en inverkan på 

kundernas attityder och köpbeteende.68

                                                                                                                                                        
63 Gummesson, Evert. 1993. sid.226
64 Gummesson, Evert.  1993. sid.227
65 Gummesson, Evert.  1993. sid.227
66 Gummesson, Evert.  1993. sid.228
67 Fill, Chris. 2002. sid.460



25

Pris

Priset är viktig bidragande orsak till det upplevda värdet. Priset kan hindra den potentiella 

konsumenten till ett utbyte då konsumenten inte kan eller anser att priset på produkten är för 

låg vilket ger ett lågt värde och därmed låg kvalitet på produkten. Konsumenter som befinner 

sig på en främmande marknad fattar ofta sina köpbeslut baserade på priset.69

Påverkan

Denna del i marknadsmixen är ett element som ansvarar för marknadskommunikationen till 

målmarknaden.70 Direkt marknadsföring är en viktig del i skapandet av personliga relationer 

med konsumenterna. Nya och innovativa former av kommunikation till exempel via 

sponsorer, videoskärmar samt Internet menar att det krävs en mängd olika 

kommunikationsverktyg i skapandet av en effektiv kommunikation.71

Prestanda

Textböcker i marknadsföring framhäver de fyra p´na; produkt, plats, påverkan och pris. Inom 

tjänstemarknadsföring är det dock det femte p´t, prestation, som är det viktigaste 

konkurrensverktyget. Det är prestandan av en tjänst som urskiljer tjänsten från konkurrerande 

alternativ och det är det här som bland annat skapar ”sanna” kunder och kunder som sprider 

positiva word-of-mouth effekter.72

Författarna har valt att ta med denna teori i studien för att mäta om dessa faktorer har någon 

betydelse för kunderna. Detta för att se om dessa faktorer medverkar till att skapa 

kundlojalitet.  

Teoretisk syntes

Författarna kommer i den teoretiska syntesen att presentera relevanta variabler ur de ovan 

presenterade teorierna för att kunna besvara uppsatsens problemformulering: Vilka faktorer 

inom marknadsföringsstrategierna är viktiga för att skapa kundlojalitet för MTA-avdelningen 

på Karolinska Universitetssjukhuset? 

                                                                                                                                                        
68 Fill, Chris. 2002. sid.462
69 Fill, Chris. 2002. sid.461
70 Fill, Chris. 2002. sid.11
71 Fill, Chris. 2002. sid.12
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Lojala kunder är av vikt för MTA-A på KS´s då det kräver större resurser att skapa nya 

kundrelationer. Lojala kunder innebär att MTA-A på KS kan lägga mindre resurser på att 

skapa nya kundkontakter. Det är många faktorer som spelar in i skapandet av lojala kunder. 

För att åskådliggöra de faktorer bidrar till att skapa och bibehålla lojala kunder beskriver 

författarna de relevanta teorierna. 

Interaktiv kommunikation handlar om hur kommunikationen mellan kunder kan skapa 

positiva eller negativa word-of-mouth effekter, vilket bidrar till den totala kommunikationen i 

ett företag. Den beskriver även vad som påverkar kundens erfarenheter samt vilken typ av 

word-of-mouth effekter som uppkommer när kunden upplever interaktion. 

Involveringsteorin beskriver vad som påverkar kunden i deras köpbeslut. En viktig faktor som 

påverkar kunden i sitt köpbeslut är hur pass involverad kunden är. Höginvolverat 

besluttsfattande innebär  att kunden upplever hög grad av risk och är engagerad i sitt köp. 

Medan kunder med låginvolverat beslutsfattande känner låg grad av personlig relevans och 

upplevd risk. Graden av involvering kan visa på om kunder är lojala. Involveringsteorin är av 

relevans då både anställda och kunder är involverade i företaget, samt företagets ledning är 

involverad i anställa och kunder.  

Service value chain belyser liknande tankar som involveringsteorin men med den skillnaden 

att den beskriver orsakerna till återkommande kunder. Att kunder är återkommande behöver 

inte betyda att kunderna är lojala, ett exempel skulle kunna vara att kunden är återkommande 

på grund av lågt pris. Att kunna synliggöra de faktorer som skapar lojala kunder är av intresse 

för att organisera en väl fungerande intern marknadsföring. 

För att skapa och bibehålla lojala kunder bör den kundupplevda kvaliteten vara hög. 

Gummesons och Grönroos kvalitetsmodell tar upp kvalitetsuppfattningens olika dimensioner, 

funktionell och teknisk kvalitet, det vill säga de faktorer som ligger till grund för kundupplevd 

kvalitet. 

Pris, plats, produkt, påverkan samt prestanda sägs vara faktorer som påverkar kundernas 

köpbeteende. Författarna avser att undersöka om dessa faktorer bidrar till kundlojalitet. 

                                                                                                                                                        
72 Zeithaml, Valarie. Parasuraman, A. Berry, Leornard. 1990. sid.10
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Interaktiv 
kommunikation

Kvalitetsmodell

Grad av involvering

Faktorer som påverkar 
kundupplevd kvalitet

Kommunikation mellan 
ledning, personal och kund

Marketing mix

Involvement theory

Word-of-mouth 
effekter

Service value chain

Elementens påverkan i 
kundens köpval

Ledning:1,2
Personal:1
Kund:1 

Ledning:5,9 
Personal:5,8
Kund:2,3,4,5,9,10

Ledning:7,8,9,11,12
Personal:6,7,10,11,12
Kund:5,9,10,11,12 

Ledning:3,4,6,10,13,14
Personal:2,3,4,9,13
Kund:6,7,8,13 

Ledning:2,6,13
Personal:4,13
Kund:1 

Teoretisk referensram

I detta avsnitt kommer olika variabler ur den teoretiska syntesen att tas upp för att svara på 

uppsatsens syfte. Syftet med denna uppsats är att utvärdera om MTA-analys 

marknadsföringsstrategier skapar lojala kunder?

Författarna tar här nedan upp de relevanta teorierna och plockar ut ur dessa de variabler som 

ska mätas för att kunna besvara uppsatsens syfte.

I nedanstående modell har författarna tagit ut variabler utifrån de relevanta teorierna för att 

undersöka hur MTA-A på KS bör göra för att skapa lojala kunder. Denna modell används 

som underlag för att kunna göra en kvantitativ och kvalitativ undersökning. 

Fig.5 Egengjord teoretisk referensram. Modellen visar vilka variabler som plockats från 

respektive teori. Variablerna ger i sin tur upphov till olika frågor till ledning, personal och 

kunder, modellen visar vilka frågor som formulerats med hjälp av variablerna.



28

4 Empiri

I detta avsnitt redogör författarna för de data som samlats in vid intervjuerna och 

enkätundersökningen. Intervjufrågorna och enkätformuläret har författarna valt att 

presentera som bilagor.

Sammanställning av intervjuer

Sammanställning av intervjuer med Carl Gunnar Höglund, sektionschef på MTA-A på KS, 

Tuula Väinölä, första assistent på MTA-A på KS samt Åsa Aura och Ingrid Sandström, 

ingenjörer på MTA-A på KS. 

Kommunikation

Både Carl Gunnar Höglund och Tuula Väinölä säger att kunderna kommer i kontakt med 

MTA-A på KS genom intranätet och den externa hemsidan detta speciellt då kunderna vill få 

hjälp med kalibrering och primärvårdsservice. Kunderna tar även kontakt med avdelningen 

via mejl, telefon och genom direkt kontakt med MTA-A´s personal då de är ute på fältet. Åsa 

Aura och Ingrid Sandström säger att hjälmedelcentralen tar direkt kontakt med MTA-A då en 

patient är i behov av deras tjänster när det gäller utrustning.

Kunder som är i behov av MTA-A tjänster kan vända sig till olika verksamheter. Enligt Carl 

Gunnar kommer kunderna till deras verksamhet då de är duktiga och erbjuder prisvärda 

tjänster. Han anser att de utmärker verksamheten genom att de är det enda MTA-

verksamheten i hela Sverige som har ackrediterat sig. Dessutom är MTA-A på KS unika 

genom att de arbetar med primärvården. Det är på dessa sätt MTA-A på KS skiljer sig 

gentemot andra MTA- verksamheter. Ingenjörerna Åsa och Ingrid säger att verksamheten 

utmärker sig genom att det är tekniker som åker ut till patienterna. Tuula tycker att MTA-A på 

KS utmärker verksamheten genom att de erbjuder bra kvalitet, har trevlig personal och att de 

utför ett bra arbete.  

Kundrelationer

För att skapa och bibehålla kunder anser Carl Gunnar att den viktigaste faktorn är att göra ett 

bra arbete. Åsa och Ingrid pekar på att det handlar om att ta hänsyn till många aspekter så som 

personalens kunskap, fungerande utrustning, att ta hänsyn till kunden, att hålla vad de lovar 
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och att ge bra service till kunderna. Tuula anser att det viktigaste faktorn för att behålla 

kunder är att se till att kunderna blir nöjda genom bra och snabb service. Sektionschefen och 

de anställda instämmer att de ger mervärde, ”det lilla extra”, till kunderna. Vid möten med 

kunderna läggs fokus på deras behov och önskemål. 

I frågan om hur MTA-A på KS vårdar sina kundrelationer svarade Carl Gunnar att de har 

avstämningsmöten med de större kunderna, dessa prioriteras i första hand på grund av 

tidsbrist.  

Förväntningar

Carl Gunnar tror att kunderna förväntar sig att MTA-A ser till att utrustningen är säker så att 

patienterna kan känna sig säkra. Att kunden kan lita på att få hjälp om utrustningen börjar 

krångla tror Åsa och Ingrid att kunderna förväntar sig. De tillägger att de förväntas ge bra 

service för ett lågt pris. Tuula instämmer med Åsa och Ingrid och lägger till att kunderna 

förväntar sig bra kvalitet, att personalen är kompetenta och att man är tillgänglig. 

Synpunkter

För att hålla reda på vad kunderna anser om MTA-A och deras tjänster skickar de ut 

kundenkäter och de frågas även personligen om vad de anser. Åsa och Ingrid säger att de får 

reda på om kunderna inte är nöjda genom telefonsamtal från dem. De antar att kunderna är 

nöjda om de inte hör av sig. Enligt Tuula meddelar kunderna sällan om deras åsikter via 

telefon utan åsikter framförs personligen i kontakt med personal på MTA-A. De åsikter som 

framförs hanteras vidare av en kvalitetsgrupp som diskuterar eventuella åtgärder. Information 

förmedlas vidare till personalen för att göra dem medvetna om eventuella brister. Om 

klagomål inkommer på grund av att utrustning beter sig onormalt kontaktar MTA-A 

hjälmedelcentralen men vid olämplig eller förstörd utrustning kontaktas leverantören.

Carl Gunnar får reda på personalens synpunkter under kvalitetsmöten som de har en gång i 

månaden. De anställda anser att de har möjlighet att framföra sina synpunkter till ledningen 

och att ledningen tar hänsyn till synpunkterna. Internkommunikationen inom avdelningen är 

bra men kommunikationen mellan avdelningarna skulle kunna förbättras, anser de anställda.

Personalens motivation

Carl Gunnar säger att personalen motiveras genom att de får ta mycket eget ansvar, har frihet 

och att det finns möjlighet till vidareutbildning. Åsa och Ingrid anser att de får motivation till 

att göra ett bra jobb genom att deras arbete är fritt och flexibelt. De anser dock inte att den 
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motivationen kommer från ledningens sida. Tuula tycker att hon får motivation att utföra ett 

bra arbete bland annat från chefen.

På MTA-A har de både interna och externa utbildningar i till exempel utrustning och datorer. 

Kraven på personalen är att de ska ha en basnivå i elsäkerhet, datorkunskap, lagar och regler 

med mera. Personalen måste även vara tillgängliga och förmedla information om kundernas 

behov till rätt person. 

Sammanställning av enkätundersökning

Nedan redogör författarna resultatet av enkätundersökningen. Frågorna som ställdes till 

respondenterna återfinns som bilaga. Enkätundersökningen bestod av tretton frågor med 

prestrukturerade svarsalternativ. 

Fråga 1 

Hur kommer det sig att ni vänder er till just MTA-A på Huddinge Universitetssjukhuset vid 

köp av tjänster? Rangordna från 1-4, där 1 står för mest betydelsefull.

Plats

20st

0s t
10s t

10s t

1 2 3 4

Pris

5st

5st

5st25st

1 2 3 4

Utbud av tjänster

30st

5st0st5st

1 2 3 4

Rekommendationer

10s t

5st

20s t

5st

1 2 3 4
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Fråga 6

Vilka faktorer bidrar till upplevd kvalitet av MTAs tjänster? Rangordna från 1-6, där 1 står 

för mest betydelsefull.

Teknisk kvalite t 

5st

10st

15st

0st

5st
5st

1 2 3 4 5 6

Fråga 2)
Har ni tecknat avtal med 

MTA-A?

15s t

25s t

Har tecknat avtal Har inte tecknat avtal

Fråga 3) Om ni har tecknat 
avtal med MTA-A på KS, hur 
länge sträcker sig avtalet?

0s t

40st

Under 6 m ånader Över 6 månader

Fråga 4)
Är ni e ller  kom m er ni att vara en 

återkom m ande kund hos  M TA-A på 
KS?

30s t

10st

Ja Kanske 

Fråga 5)
Hur får  ni inform ation om  de tjänster som  

MTA-A erbjuder?

5st
5st

10st 10st

10st

Hemsida MTA-A kontaktar oss 

Vi kontaktar MTA-A Events

Annat  

Bra service

0st 5st

15st

5st

5st

10st

1 2 3 4 5 6

Kompetent personal 

5st 0st

5st

5st

0st

25st

1 2 3 4 5 6

Teknisk kvalite t 

5st

10st

15st

0st

5st
5st

1 2 3 4 5 6

Funktionell kvalitet

15st

15s t

5s t

0s t

0s t

5s t

1 2 3 4 5 6
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Fråga 7)
Känner ni att k valite ten överstiger 
de  förväntningar  ni har på M TA-A?

0st

25st

15st

Ja Ibland Nej 

Fråga 8) 
Är ni nöjda m ed den s ervice s om  ni 

har fått från M TA-A?

40st

0

0

Ja Nej Ibland 

Fråga 9)
M eddelar ni M TA-A på KS om  ni är  

m is snöjda?

10st

5st 25st

Ja Nej Ibland 

Fråga 10) 
Meddelar ni MTA-A på KS om ni är 

nöjda?

15st

15st

10st

Ja Nej Ibland

Fråga 12)
Vid behov, k om m er ni då snabbt 

i kontak t m ed M TA-A på KS?

10st

30st

0st

Ja Nej Ibland

Fråga 11)
Tar M TA-A hänsyn till e ra ås ik ter? 

10st

20st

0st

10st

Ja Nej Ibland Vet ej

Bra relation med MTA-A

5st

10st

0st10st

15st

0st

1 2 3 4 5 6

Leveranskvalite t 

0st 10st

5st
20st

0st

5st

1 2 3 4 5 6

Fråga 13)
Hur är bem ötandet av M TA-A's  

personal?

0%

0st

40st

Bra Mindre bra Dåligt
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5 Analys

I detta kapitel ska författarna jämföra de teorier som redovisats med de empirisk data som 

samlats in om ledningens, personalens och kundernas uppfattning om MTA-A på KS 

verksamhet.

Författarna ville undersöka om marknadsmixen påverkade kundernas köpval. Enligt 

undersökningen rangordnade hälften av kunderna platsen som den mest betydelsefulla faktorn 

i frågan om varför de valt MTA-A´s tjänster. Detta tyder på att platsen har en betydelsefull 

påverkan i kundernas val av MTA-verksamhet. Priset rangordnades dock som den minst 

betydelsefulla faktorn av 25 kunder. Ingenjörerna ansåg att kunderna förväntade sig bra 

service för ett lågt pris. 

Kunder kan få positiva eller negativa reaktioner av interaktionen med företaget. Dessa 

reaktioner kan kunden föra vidare till företagets nuvarande kunder, potentiella kunder och 

övriga intressenter via word-of-mouth. Därför var det av vikt att ta reda på om kunderna 

påverkas av personer i sin omgivning. I frågan om varför kunderna valt MTA-A´s tjänster 

rangordnade hälften av kunderna rekommendationer som det tredje mest betydelsefulla 

faktorn, 10 kunder ansåg att rekommendationer var den mest betydelsefulla faktorn, detta kan 

visa på positiva word-of-mouth effekter som kan ha uppstått tack vare trevlig personal och bra 

kvalitet på det utförda arbetet. Ledningen och personalen hade uppfattningen att 

verksamheten utmärker sig genom att MTA-A är den enda verksamheten i hela landet som 

har ackrediterat sig och att de arbetar med primärvården, detta stämmer bra överens med vad 

kunderna tycker. Detta då 30 kunder ansåg att utbud av tjänster var den näst viktigaste 

orsaken till varför de valt MTA-A. I frågan om kunderna kommer att vara en återkommande 

kund eller om de redan är det hos MTA-A svarade 30 kunder ja och 10 kunder svarade 

kanske. Majoriteten av kunderna, 25, hade inte tecknat avtal med MTA-A. För de 15 kunder 

som tecknat avtal sträckte sig avtalet längre än 6 månader. Kunder som har tecknat avtal med 

MTA-A har en lång relation, detta kan ses som en fördel för MTA-A och det kan bidra till 

flera uppdrag och avtal.  

Kundupplevdkvalitet är av vikt då den beskriver faktorer som bidrar till kundlojalitet. I frågan 

om vilka faktorer som bidrar till upplevd kvalitet av MTA-A´s tjänster rangordnade 25 kunder 

kompetent personal som mest betydelsefull. Bra service rangordnades av 15 kunder som den 

näst betydelsefulla faktorn tätt följt av teknisk kvalitet och leveranskvalitet. Ledning och 

personal anser att de viktigaste faktorerna för att ge kunderna kvalitet är att ha kompetent 
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personal, fungerande teknik samt ge bra service till kunderna. Ingenjörerna pekade även på att 

det är viktigt att hålla löften som lovats kunden. Dessa faktorer ansåg ledning och personal 

även som kundernas förväntningar. Personalen tror att kunderna förväntar sig bra service och 

tillgänglighet. Det vill säga att kunden snabbt kan komma i kontakt med MTA-A vid problem. 

Undersökningen visade att 30 kunder anser att de kommer snabbt i kontakt med MTA-A, 

medan 10 kunder tyckte att de ibland kommer snabbt i kontakt med MTA-A. Minst 

betydelsefulla faktorn för kundupplevd kvalitet är funktionell kvalitet och bra relation med 

MTA enligt kunderna. Under mötet med kunden läggs all fokus på denna för att ge den bästa 

möjliga kvaliteten enligt sektionschefen Carl Gunnar Höglund. Enligt 25 kunder översteg 

kvaliteten deras förväntningar medan 15 kunder tyckte att kvaliteten ibland översteg 

förväntningarna. 

MTA-A på KS skickar ut kundenkäter och frågar kunderna personligen om vad de anser om 

deras tjänster. Undersökningen visade att 25 kunder meddelade MTA-A om de är missnöjda 

medan 10 inte meddelade MTA-A om de är missnöjda. Vidare visar undersökningen att 15 

kunder meddelade MTA-A när de är nöjda och 15 kunder meddelade MTA-A ibland om de är 

nöjda. Enligt anställda på MTA-A framför kunderna sina åsikter personligen och de anställda 

antar att kunderna är nöjda om de inte hör av sig. Enligt undersökningen var samtliga kunder 

nöjda med servicen. 

MTA-A anser sig bland annat utmärka sig genom att ha trevlig personal. Vilket stämmer 

överens med kundernas upplevelser av bemötandet från MTA-A´s personal, samtliga kunder 

ansåg att bemötandet är bra.

De åsikter som kunderna framför till MTA-A hanteras vidare av en kvalitetsgrupp som 

diskuterar eventuella åtgärder. Personalen görs medvetna om vilka brister som finns för att 

förbättra arbetet. I frågan om MTA-A tar hänsyn till kundens åsikter svarade hälften av 

kunderna att MTA-A ibland tar hänsyn till deras åsikter och hälften svarade att de tar hänsyn 

till deras åsikter, medan ingen ansåg att MTA-A inte skulle ta hänsyn till deras åsikter. De 

anställda har möjlighet att framföra sina och kundernas synpunkter till ledningen under 

kvalitetsmöten som hålls en gång i månaden. Kommunikationen på avdelningen fungerar bra 

men de anställda anser att kommunikationen mellan avdelningarna skulle kunna förbättras.

Kunderna  får information om MTA-A´s tjänster på många olika sätt, 10 kontaktar MTA-A 

själva, 10 kontaktas av MTA-A och 10 får information genom hemsidan. Enligt ledning och 

de anställda kommer kunderna i kontakt med MTA-A genom intranätet, den externa 

hemsidan, mejl, telefon och genom direkt kontakt med MTA-A´s personal då de är ute på 

fältet.     
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För att få nöjda och återkommande kunder är en väl fungerande intern kommunikation och 

motivation av vikt. Sektionschefen framför att personalen får ta mycket eget ansvar och att de 

har möjlighet att vidareutbilda sig, vilket han anser bidra till motivation hos personalen. 

Ingenjörerna säger sig motiveras av ett fritt och flexibelt arbete men att den motivationen inte 

kommer från ledningens sida. Detta stämmer inte överens med första assistentens uppfattning 

som anser att hon får motivation från chefen.     
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6 Resultat

I detta avsnitt presenteras resultat som svarar på uppsatsens syfte med hjälp av GAP-

modellen. Syftet med uppsatsen är att utvärdera om MTA-analys marknadsföringsstrategier 

skapar lojala kunder?

Undersökningen visar på att ledningens uppfattning om kundernas förväntningar stämmer 

överens med kundernas förväntningar. Om den upplevda tjänsten inte överensstämmer med 

den förväntade tjänsten leder detta till ett gap. Samtliga kunder är nöjda med servicen de 

erhållit, detta visar på att personalen och ledningen har lyckats med att tillfredsställa 

kundernas minimumkrav på service. Enligt undersökningen tycker dock 25 kunder att 

kvaliteten inte översteg deras förväntningar trots att ledning och personal anser att de lägger 

all fokus på kunden och att de alltid ger ”det lilla extra” till kunderna. Här kan man se ett gap 

mellan ledning/personal och kund.

Olika faktorer har en betydelsefull roll i kundernas val av MTA-verksamhet, hälften av 

kunderna anser att plats är den viktigaste faktorn i deras val och utbudet av tjänster anses vara 

den näst betydelsefulla faktorn, priset har dock inte stor betydelse enligt kunderna. Dessa 

faktorer har även ledning och personal tagit upp under intervjuerna som viktiga aspekter. 

Undersökningen visar på ett gap mellan personal och kund då personalen anser att kunderna 

förväntar sig ett lågt pris medan kunderna rangordnade priset som den minst betydelsefulla 

faktorn. 

Personalen anser att det är viktigt att hålla vad de lovar till kunderna och leverera bra service, 

dessa faktorer är viktiga för att undvika uppkomst av ett gap inom den interna 

marknadsföringen. Intern kommunikation inom avdelningen fungerar bra vilket bekräftas av 

personalen som känner sig motiverade i sitt arbete och kunderna som upplever en bra 

servicekvalitet, vilket i sin tur leder till återkommande kunder. Det finns brister i den interna 

kommunikationen då personalen känner sig motiverade men de känner inte att den 

motivationen kommer från ledningen. Undersökningen visar även att majoriteten av kunderna 

inte meddelar MTA-A om de är nöjda med servicen. Det här kan i framtiden resultera i att 

personalen blir mindre involverade i sitt arbete vilket kan komma att påverka kvaliteten på 

tjänsterna.

De gap som identifierats visar på bristerna i MTA-A´s verksamhet. För att eliminera gapen 

bör ledningen på MTA-A skapa en sådan dialog med personal där de känner att de utför ett 
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viktigt och bra arbete och personalen bör göras medvetna om vad kunderna förväntar sig. 

Ledningen bör se över de faktorer som skapar kundupplevd kvalitet, och göra personalen 

medvetna om dem, för att ibland överraska kunderna genom att överträffa deras 

förväntningar.  Författarna menar att detta kommer gynna MTA-A´s långsiktiga överlevnad 

då det kan bidra till skapandet och bibehållandet av lojala kunder. 

Gapen mellan ledning, personal och kund är ett fåtal och det finns andra positiva aspekter i 

MTA-A´s verksamhet som överväger bristerna, såsom kompetent personal och bra service. 

Detta stryks av enkätundersökningen där 30 stycken kunder svarade att de är eller kommer att 

vara återkommande kunder. Med underlag av enkätundersökningen konstaterar vi att MTA-

A´s marknadsföringsstrategier skapar lojala kunder. 
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7 Slutsats

I detta avsnitt avser författarna besvara uppsatsens frågeställning. Frågeställningen är: Vilka 

faktorer inom marknadsföringsstrategierna är viktiga för att skapa kundlojalitet för MTA-

analys på Karolinska Universitetssjukhuset? 

Då det finns många aktörer på marknaden och teknikutvecklingen har framskridit är 

företagens överlevnad beroende av kundrelationer. Ett sätt att synliggöra sig från konkurrenter 

är att företagen differentierar sig, till exempel genom att vårda sina kundrelationer. Idag har 

kunder högre krav, de vill ha bekvämlighet och mindre krångel. För företag är det lönsamt att 

förstärka kundrelationer då en befintlig kund är lönsammare än att förvärva en ny. 

Det finns ingen motsvarande bransch till den medicintekniska branschen. Då MTA hör till 

den medicintekniska branschen är det svårt att hitta en liknande verksamhet som är uppbyggd 

på liknande sätt som MTA. Även om MTA verksamheten tillhör en unik bransch, gäller 

samma förutsättningar för dem som för andra företag när det gäller kundlojalitet.

Det finns flera faktorer som påverkar MTA-A kundernas lojalitet. Vi har synliggjort dessa 

faktorer genom att jämföra ledningens, personalens och kundernas uppfattningar.

Vi har fått fram följande faktorer:

 Utbud av tjänster 

 Kompetent och trevlig personal 

 Bra internkommunikation

 Bra service 

 Tillgänglighet och geografisk närbelägenhet

Konkurrensen om kunderna på den medicintekniska marknaden har ökat, därmed är 

differentiering av tjänster viktigt. Utbudet av medicinteknisk utrustning har blivit allt större 

och mer tekniskt komplicerad, detta har gett upphov till större behov av teknisk kompetens 

och tekniska tjänster. Detta har resulterat i att MTA-verksamheter med störst utbud av tjänster 

och hög teknisk kompetens har en fördel gentemot andra.  Löpande utbildning och kunskap 

om de senaste tekniska innovationerna bör således vara en viktig aspekt för att behålla kunder.  

Kundbemötande är av vikt för att förmedla en positiv bild av verksamheten. För att 

personalen ska kunna förmedla en bra bild utåt måste den interna kommunikationen inom 

verksamheten fungera. Bristande kommunikation och motivation inom verksamheten leder till 
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att kunderna inte får vad de har förväntat sig vilket i sin tur skapar dåliga erfarenheter och 

negativa word-of-mouth effekter.  

Kundupplevd kvalitet är viktigt för att skapa och bibehålla lojala kunder. Det uppnås bland 

annat genom bra service, detta bör MTA-A fokusera på för att få ”gratis marknadsföring” 

genom positiv word-of-mouth och nöjda och återkommande kunder. Tillgänglighet är av vikt 

för att ge kunder bästa möjliga service. Internet är en kanal som kunder använder sig av för att 

komma i kontakt med MTA, därför bör verksamheten ha en uppdaterad hemsida samt att 

personalen löpande kollar sina mejl. Geografisk närbelägenhet har även en bemärkelse då 

kunderna ibland är i akut behov av MTA´s tjänster. Det är helt enkelt en viktig faktor att 

kunderna ska kunna komma i kontakt med MTA. 

För att MTA-analys ska kunna skapa kundlojalitet bör de lägga störst fokus på utbudet av 

tjänster, kompetent och trevlig personal, bra internkommunikation, bra service, tillgänglighet 

och geografisk närbelägenhet. Vi anser att dessa faktorer är de centrala delarna för att 

differentiera sig och skapa lojala kunder i den tuffa och konkurrensutsatta branschen.

Med denna uppsats har vi bidragit med förståelse för hur MTA bör lägga upp 

marknadsföringsstrategier för att skapa lojala kunder och vilka faktorer som fokus bör läggas 

på. 
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8 Reflektioner

I detta avsnitt avser författarna att ta upp tankar och reflektioner kring det nya och gamla 

paradigmets betydelse för kundlojalitet.

Det nya paradigmet beskriver vikten av relationer medan det gamla paradigmet fokuserar på 

transaktioner. Genom undersökningen kunde vi se att det gamla synsättet fortfarande har 

betydelse. Intervjuerna visade att personalen ansåg att kunderna förväntar sig ett lågt pris, 

detta stämmer dock inte överens med kundernas tankar. Att priset inte spelar någon roll visar 

på att fokus istället ligger på relationen. Men dock anser kunderna att plats och tjänsterna är 

viktiga faktorer i valet av verksamhet. Vilket betyder att man inte kan bortse från det gamla 

paradigmet. 
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Intervjuer

Intervjufrågor till ledningen

1. Hur kommer kunderna i kontakt med MTA-A på KS?

2. Varför tror ni att kunderna kommer just till er verksamhet?

3. Ger ni mervärde, ”det lilla extra”, till kunden?

4. Vilka faktorer anser ni är viktiga för att behålla kunden (få lojala kunder)?

5. Hur vårdar ni era kundrelationer? (Gör ni besök hos kunderna eller besöker 

kunderna er)?

6. Vad tror ni att kunden har för förväntningar när de köper era tjänster?

7. Hur får ni reda på vad era kunder tycker om MTA och era tjänster?

8. Hur använder ni i så fall kunskapen som ni får av kunderna?

9. Hur motiverar ni era anställda?

10. Har ni någon form av internutbilning och är den löpande? Vilka krav har ni på 

personalen?

11. Hur får ni reda på vad de anställda har för synpunkter?

12. Hur tar ni tillvara kunskapen som personalen har om kunden? Hur öppen är 

interkommunikationen i företaget?

13. Vad gör ni för att utmärka er verksamhet? 

14. Hur skiljer sig era tjänster gentemot andra MTA verksamheter?
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Intervjufrågor till personalen

1. Hur kommer kunderna i kontakt med MTA-A? 

2. Vilka faktorer anser ni är viktiga för att göra kunderna nöjda?

3. Ger ni mervärde, ”det lilla extra”, till kunden?

4. Vad tror ni att kunden har för förväntningar av era tjänster?

5. Vilken typ av kontakt har ni med kunden?

6. Får ni reda på om kunderna är nöjda eller missnöjda och i så fall hur? 

7. Hur använder ni i så fall kunskapen som ni får av kunderna? 

8. Känner ni att ni får motivering till att utföra ert arbete? 

9. Har ni någon form av internutbildning och är den löpande? Vet ni vilka krav 

som ställs på er? 

10. Finns det möjlighet för er att framföra era synpunkter till ledningen? 

11. Känner ni att ledningen tar hänsyn till era synpunkter?

12. Hur öppen är internkommunikationen på MTA-A?

13. Vad anser ni utmärker er verksamhet?
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Enkätundersökning

1. Hur kommer det sig att ni vänder er till just MTA-A på Huddinge 

Universitetssjukhuset vid köp av tjänster? Rangordna från 1-4, där 1 står för mest 

betydelsefull.

Pris

Plats 

(geografiskt 

närbeläget)

Utbud av 

tjänster
Rekommendationer

Annat?

2. Har ni tecknat avtal med MTA-A?

 Ja  Nej 

3. Om ni har tecknat avtal med MTA-A på KS, hur länge sträcker sig avtalet?

 Under 6 månader            Över 6 månder 

4. Är ni eller kommer ni att vara en återkommande kund hos MTA-A på KS?

 Ja  Kanske    Nej            

                      

5. Hur får ni information om de tjänster som MTA-A erbjuder?

 Hemsida  MTA kontaktar oss   Vi kontaktar MTA   Events  

Annat?

6. Vilka faktorer bidrar till upplevd kvalitet av MTA-A´s tjänster? Rangordna från 

1-6, där 1 står för mest betydelsefull.
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 Annat? 

7. Känner ni att kvaliteten överstiger de förväntningar ni har på MTA-A?

 Ja  Ibland    Nej  

8. Är ni nöjda med den service som ni fått från MTA-A?

 Ja    Ibland  Nej

9. Meddelar ni MTA-A på KS om ni är missnöjda?

 Ja  Ibland  Nej

10. Meddelar ni MTA-A på KS om ni är nöjda?

 Ja    Ibland  Nej

11. Tar MTA-A hänsyn till era åsikter?

 Ja  Ibland   Nej    Vet ej

12. Vid behov kommer ni snabbt i kontakt med MTA-A på KS? 

 Ja  Ibland  Nej

13. Hur är bemötandet av MTA-A´s personal?

 Bra   Mindre bra  Dålig 

Tack för Er medverkan!!!

Bra 

service

Kompetent 

personal  

Tekniskt kvalitet 

(utrustningar 

mm.)   

Funktionell kvalitet  

(administration mm.)

Bra relation

med MTA
Leveranskvalitet 
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