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Abstract 
Purpose: This thesis refers to a quality assurance and which part this certification has for service 
companies. Services are interesting to study though it is not tangible and the education market is the 
most advanced form of service. To contribute to the theoretical work that contains in front service 
quality and arguing if this current quality assurance, which is brought into line with the education 
companies needs, is to respond to the problem if a quality assurance is a benefit or a temporary 
trend.   
 
Design/methodology/approach: An investigation of service quality, quality assurance and customer 
relationship marketing is made based on literature review. Empirical examples are then presented 
from a case study based on interviews with the society for the education companies: 
Utbildningsföretagens Förening, the two education companies certified in quality assurance: Silf 
and Imemory and one customer each to these companies: ABB and Regeringskansliet.     
 
Findings: A certification, which is brought into line with the education market, is a benefit for the 
education companies if the quality assurance is general and reliable. However there are some 
factors that could indicate that the quality assurance is a temporary trend. For the customers it is 
advantageous if the educations companies have a quality assurance.  
 
Originality/value: Models in customer relationship marketing and in service quality is not 
integrated. In customer relationship models, relationship is in the centre and quality is a part to get 
good relationship. In service quality models, quality is in the centre and you can come to a certain 
conclusion that relationship is a part to get high quality even if the model does not explicit suggest 
relationship.   
 
Keywords: Quality, Services, Service Quality, Service Marketing, Quality Assurance. 
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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar kvalitetens roll inom tjänstesektorn och kvalitetssäkringar av denna. Tjänster 
är intressanta att studera eftersom de inte är någon fysisk produkt man kan mäta kvaliteten på, utan 
det handlar om andra faktorer som exempelvis interaktionen mellan människor. En av de stora 
internationella trenderna har enligt Kotler (2002) de senaste åren varit den enorma tillväxten som 
skett inom tjänstemarknaden. I Europa står tjänstesektorn för 60-75 % av den totala ekonomin. 
Kunskaper man vunnit vid studier av renodlade tjänsteföretag blir till generellt intresse hävdar 
Gummesson (1998). Uppsatsen behandlar utbildningsbranschen som empirisk källa. Lärande och 
utbildning är renodlade tjänster som är helt immateriella och ogripbara enligt Kotler (2002). 
Variation av tjänstekvalitet är ett stort problem och tjänster kräver en annan form av 
kvalitetssäkringar än varor. Idag kan kvalitetssäkringar förknippas med trender och 
standardiseringar av kvalitetssäkringar kan utgöra ett hot mot kvaliteten snarare än till nytta för den. 
Uppsatsens intention är att besvara frågeställningen om en specifikt framtagen kvalitetssäkring som 
är anpassad utifrån en bransch inom tjänstesektorn, är till nytta eller om kvalitetssäkringen är en 
övergående trend. Detta studeras utifrån en fallstudie, där innebörden av kvalitetssäkringen i form 
av en branschanpassad auktorisation utforskas och kriterieområdena granskas.  
 
Sammanfattningsvis är en anpassad kvalitetssäkring till nytta för utbildningsföretagen om den är 
generell för branschen med en oberoende erkänd part som granskar och reviderar för att skapa 
trovärdighet. För kunderna är det en nytta att utbildningsföretaget har en kvalitetssäkring som är 
generell för flera och trovärdig. Det är inte så viktigt i sig om kvalitetssäkringen är en 
standardiserad kvalitetssäkring för tjänsteföretag eller om den är specifikt anpassad för branschen. 
Det finns två aspekter som bör tas hänsyn till eftersom dessa kan leda till att 
kvalitetssäkringen/auktorisationen kan bli en övergående trend. En problematik ligger i att det bara 
är två utbildningsföretag som hittills är auktoriserade. Om det är för få utbildningsföretag som är 
auktoriserade kan kvalitetssäkringen tappa legitimitet och intresse från de andra medlemmarna. En 
annan problematik är om det är för få kunder som känner till Utbildningsföretagens Förening (UF), 
den branschförening som ansvarar för auktorisationen av utbildningsföretag. Därmed kanske 
auktorisationens marknadsföringsvärde urholkas. Nyttan för kunden med en auktorisation är att den 
underlättar upphandlingen av utbildningar, vilket leder till att utbildningsföretagen blir bättre på att 
bygga relationer och anpassa sig till kundernas behov. Detta stödjer framtagandet av bättre 
utbildningar. För UF innebär auktorisationen en nytta genom att de kan erbjuda sina medlemmar en 
anpassad kvalitetssäkring, då UF: s målsättning är att alla medlemmar ska ha någon form av 
kvalitetssäkring.  Avslutningsvis tar uppsatsen upp problematiken med att modeller inom 
relationsmarknadsföring och kvalitetssäkring inte är integrerade med varandra. Däremot har vi 
funnit en trend bland de senaste vetenskapliga artiklarna inom tjänstekvalitet att de poängterar 
vikten av relationen för den långsiktiga lönsamheten.  
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Förord  
Att skriva magisteruppsats har vi upplevt som lärorikt och utvecklande, samtidigt som det har tagit 
mer tid och energi än vi någonsin kunde ha trott. Efter långa diskussioner och mycket inläsning av 
teori är vi tacksamma över att ha fått ta del av Utbildningsföretagens Förenings, Silf: s, Imemorys,  
ABB: s, Regeringskansliets och Bureau Veritas tid och kunskap till vår insamling av empiri. Vi vill 
också rikta ett stort tack till Evert Gummesson som tagit sig tid och engagerat sig i våra 
frågeställningar, svaret var en pusselbit som föll på plats för oss. Ett speciellt tack till Jörgen 
Sundqvist som i sin roll som förutvarande auktoriserad revisor har hjälpt oss att kritiskt granska 
uppsatsen. Slutligen har vår handledare Erik Borg stöttat och gett oss vägledning och våra 
opponenter kommit med bra tips och goda råd.   
 
 
 
Flemingsberg 3 juni 2005 
 
 
 
 
Susanna Hedengren   Soheila Mirnezami   
susanna.hedengren@telia.com  soheila.mirnezami@bredband.net  
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1. Inledning 
”Det är bra, lägg in ett sandkorn i en mussla och det blir en vacker pärla.”1 
”Just vid tjänsteförsäljning är kundens upplevda kvalitet a och o.”2 
”Det är som daglig motion. Företaget ska må bra och hålla en hög och jämn nivå.”3 
”Att utbildningsleverantören levererar så att kunden blir nöjd.”4 
 
Citaten ovan är tagna från våra intervjuer och visar hur olika begreppet kvalitet kan skildras. Enligt 
Sörqvist (2000) varierar innebörden av begreppet kvalitet mellan olika individer. Kvalitet är också 
ett begrepp vi möter dagligen. Författaren menar vidare att kvalitetsbegreppet har förändrats över 
tiden och berör numera hela verksamheten inom organisationen, även om det tidigare traditionellt 
främst har associerats med produkter och produktion. Kvalitet kan ses som en fysisk egenskap hos 
en vara, tjänst eller process.  
 
Grundläggande värderingar ger en bra innebörd av begreppet kvalitet. Kundorientering, allas 
delaktighet, långsiktighet, processorientering, ständiga förbättringar, snabba reaktioner, samverkan, 
engagerat ledarskap, kompetensutveckling, samhällsansvar, förebyggande åtgärder, lära av andra 
och faktabaserade beslut. (Sörqvist 2000)  
 
Enligt Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ är Sveriges konkurrenskraft i hög grad beroende av en 
systematisk och ständig förbättring av varor, tjänster och processer. De menar vidare att ett effektivt 
kvalitetsarbete kräver målmedvetenhet, uthållighet och kunskap. Arbetet underlättas om det finns en 
allmänt utbredd medvetenhet om kvalitetsbegrepp och god kunskap om kundorienterad 
verksamhetsutveckling. (SIQ) 
 
En av de stora internationella trenderna enligt Kotler (2002) har de senaste åren varit den enorma 
tillväxten som skett inom tjänstemarknaden. En av anledningarna till övergången till tjänsteekonomi 
är att produkter blir mer komplexa och kräver kringtjänster. I Europa, USA och Japan står 
tjänstesektorn för 60-75 % av den totala ekonomin. Tills alldeles nyligen har tjänsteföretag legat 
efter tillverkningsindustrin i marknadsföringskunnande. En av de främsta vägarna som ett 
tjänsteföretag kan differentiera sig är att kontinuerligt leverera högre kvalitet än sina konkurrenter. 
De senaste åren har det skett en kraftig ökning av tjänstekvalitetsstandarder och utmärkelser.  
 
Kvalitetsarbetet har två huvuduppgifter. Den ena är att säkerställa kvaliteten på det löpande arbetet, 
så att levererade produkter uppfyller ställda krav. Den andra uppgiften är att fortlöpande genomföra 

                                                 
1 Kenth Dejenstam generalsekreterare Utbildningsföretagens Förening, personlig intervju den 4 mars 2005.  
2 Mats Hultheimer försäljningschef på utbildningsföretaget Silf, personlig intervju den 14 april 2005. 
3 Simone Reiche VD på utbildningsföretaget Imemory, personlig intervju den 14 april 2005. 
4 Rolf Lubcke HR center på ABB, telefonintervju den 19 april 2005. 
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förbättringar av verksamheten. Dessa förbättringar kan bero på förändringar i omvärlden eller på 
utvecklingen av både organisationen och dess kunder. (Jönson 1995) 

1.1 Problembakgrund 
Enligt French & Bell (1999) bör företag konstant hålla en hög kvalitetsnivå samtidigt som de 
förväntas utveckla sin kompetensnivå. Författarna beskriver att företagen lever i en mer global värld 
som leder till en hårdare konkurrens än tidigare. EU-anpassningar innebär bland annat säkringar av 
processer och standardiseringar och att kunna leverera hög kvalitet blir en avgörande faktor. 
Grönroos (2004) menar att eftersom alla andra företag nästan alltid har liknande teknisk kvalitet 
räcker inte detta för att konkurrera framgångsrikt. Däremot är den tekniska kvaliteten en 
förutsättning för god upplevd kvalitet. 
 
Kvalitet definierades ursprungligen som en överenskommelse med fastställda krav och 
specifikationer. Denna definition leder lätt till en producentorientering, eftersom det i regel är 
producenten som formulerar krav och specifikationer och därefter försöker uppfylla dessa. Kvalitet 
får härigenom innebörden av att göra saker rätt, vilket kan medföra att arbetet främst styrs av 
interna mått och mål. Därför blir verksamhetens kundorientering åsidosatt. Risken är då att det 
uppstår ett gap mellan kundens verkliga behov och de krav som producenten strävar efter att 
uppfylla. Detta kan medföra att en vara eller tjänst upplevs som bristfällig även om samtliga 
fastställda krav och specifikationer uppfylls. Kvalitetsbegreppet kan konkretiseras genom att det 
bryts ner i element tills man når ett antal oberoende egenskaper som tillsammans ger varans eller 
tjänstens kvalitet. I praktiken är dock bedömningen av kvaliteten en subjektiv upplevelse hos 
kunden utifrån dessa egenskaper. I detta resonemang ligger också kvalitetsarbetets stora svårighet, 
nämligen hur man skall lyckas hantera och objektivt arbeta med en i grund och botten subjektiv 
storhet. (Sörqvist 2000) 
 
Kvalitet och kvalitetsstyrning har inneburit en nytändning för marknadsorientering av företag. Ordet 
kvalitet har länge använts i en allmän och obestämd bemärkelse i marknadsföringen. Kvalitet har 
därför alltför ofta blivit ett tomt ord utan mening menar Gummesson (1998).  
 
En anledning till att många företag misslyckas med att marknadsinrikta verksamheten inom 
tjänstesektorn är att företagen inte observerar att tjänster och konkreta varor inte är detsamma.  
”Det är fråga om att bygga upp ett nytt marknadsföringskunnande, nya begrepp och modeller, som 
utgår från tjänsteföretagets miljö och arbetsförutsättningar.” (Grönroos 1996) 
 
Varje disciplin utvecklar sin eget perspektiv på kvalitet. Oturligt nog skapar också varje disciplin 
sina egna folksägner. Det är en myt att forskning inom samhällsvetenskap hävdar att de presenterar 
objektiva resultat. I sitt värsta scenario tar forskarna död på insikter som är enkla och rakt på sak 
och gör dessa komplexa och kostsamma. Det är viktigt att skilja på produkter och tjänster.  
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Det framstår som en global myt i den akademiska världen att tjänstekvalitet är svårare därför att 
tjänster inte går att ta på och att produktkvalitet skulle vara lättare eftersom produkter går att ta på.  
Ännu en myt är att kvalitet kostar och orsakar prishöjningar. Det finns ingen generell relation 
mellan kostnad och kvalitet. Det beror på varje specifik situation. Variation av tjänstekvalitet är ett 
stort problem. (Gummesson 1991) 
 
En av de främsta vägarna ett företag kan differentiera sig på är genom att ständigt leverera högre 
kvalitet än sina konkurrenter. Därför har flertalet tjänsteföretag förbundit sig till olika standarder av 
kvalitetssäkringar. Det är svårt att kvantifiera standarder eller referenspunkter för att mäta processer 
och prestationer i tjänster. I verkligheten måste företagen bestämma sig för hur kunderna upplever 
kvalitet för att kunna mäta tjänstekvalitet. (Kotler 2002) 
 
Idag förknippas kvalitetsarbete i många fall med alla de trender och metoder som genom åren 
kännetecknat företagens arbete med kvalitet, till exempel processorientering, kvalitetsutmärkelser 
och ISO certifieringar. Denna starka metodfixering som uppstår är snarare ett hot mot kvaliteten, då 
metoder och hjälpmedel ofta blivit ett självändamål i sig (Sörqvist 2000). Varje tjänstebransch bör 
ha tjänstekvalitet som specifikt lämpar sig för dess inriktning och karakteristik (Dedeke 2003). 
 
Företagen kan erbjuda olika grad av ogripbara och immateriella tjänster. Lärande och utbildning 
placerar sig ytterkanten på en skala mellan gripbarhet och ogripbarhet (Kotler 2002). Därför anser 
vi att utbildningsbranschen är intressant att studera. Antalet utbildningsaktörer ökar dessutom på en 
växande marknad, vilket leder till att det blir allt svårare för köparna att välja utbildningsföretag. 
Tidigare har man som köpare fått lita till rekommendationer och utbildningsföretagens information. 
Nyligen har utbildningsbranschen även tagit fram en auktorisation. Som en jämförelse har 
exempelvis revisorer och advokater en auktorisation sedan lång tid tillbaka.5 
 
Det har forskats en hel del kring begreppet tjänstekvalitet, tjänstemarknadsföring och 
relationsmarknadsföring. Däremot har forskningen om interaktionen mellan ämnesområdena varit 
blygsam. Vår ståndpunkt är att relationens roll inte kan negligeras när man ska studera fördelarna 
med en kvalitetssäkring, eftersom relationen påverkar den totala upplevelsen. Gummesson 
kommenterar kort förhållandet mellan relation och tjänstekvalitet med att kvalitet och relationer kan 
liknas vid "fuzzy concepts". System för relationsmarknadsföring har inspirerats av kvalitet från 
kvalitetsstyrningen och system för kvalitetsstyrning har lånat in relationer från 
relationsmarknadsföringen6. Vad en kvalitetssäkring innebär för nytta har det däremot inte forskats 
tillräckligt om anser vi. 
 

                                                 
5 Kenth Dejenstam generalsekreterare Utbildningsföretagens Förening, personlig intervju den 4 mars 2005. 
6 Evert Gummesson professor Stockholms Universitet, kommunikation per e-post den 9 maj 2005. 
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1.2 Problemställning 
Variation av tjänstekvalitet är ett stort problem och tjänster kräver en annan form av 
kvalitetssäkringar än varor. Dessa kvalitetssäkringar är svåra att genomföra hävdar flera författare 
medan andra gör gällande att det snarare är en myt att det är svårare att mäta kvaliteten på tjänster. 
Kvalitet är ett vitt begrepp och kan upplevas på olika sätt. Idag kan kvalitetssäkringar förknippas 
med trender och standardiseringar av kvalitetssäkringar kan utgöra ett hot mot kvaliteten. Därför 
finner vi det intressant att undersöka om en kvalitetssäkring som är framtagen och anpassad utifrån 
en branschförening inom tjänstesektorn är till nytta eller om det är en övergående trend.  

1.3 Syfte 
Syftet är att genom en fallstudie utforska vad en kvalitetssäkring innebär för en branschförening 
inom tjänstesektorn. Ett delsyfte är att granska kriterieområdena i en kvalitetssäkring med teorier 
gällande tjänstekvalitet. 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka Utbildningsföretagens Förening (benämns för UF i 
resterande uppsatsen), de två hittills auktoriserade utbildningsföretagen Silf och Imemory samt 
deras kunder ABB och Regeringskansliet. Vi har också valt att studera UF: s auktorisation som 
exempel på en anpassad kvalitetssäkring och har inte tagit hänsyn till andra former av 
kvalitetssäkringar som till exempel olika standarder. Vi har bara tagit hänsyn till den svenska 
marknaden.     

1.5 Disposition 
 Inledning: I inledningen beskriver vi inriktningen på uppsatsen och motiverar valet av 

ämnesområde. Därefter följer problembakgrunden och problemställning. I syftet och 
avgränsningen redogör vi för vad vi ska undersöka och hur vi avgränsar oss. 
 Metod: I metodavsnittet beskriver vi uppsatsens tillvägagångssätt och motiverar val av 

empiri. 
 Teori: Teoriavsnittet tar upp relevanta teorier, modeller och vetenskapliga artiklar.   
 Fakta om ämnesområdet och utbildningsbranschen: Detta avsnitt behandlar empiri kring 

tjänstekvalitet, utbildningsbranschen, kvalitetssäkringar och relationskvalitet.  
 Fallstudie: Här redogör vi för intervjuerna. 
 Analys & tolkning: I detta avsnitt kopplar vi samman teori och empiri, analyserar och tolkar. 
 Slutsatser: Här besvarar vi syftet och problemställningen i uppsatsen. 
 Vidare forskning: Förslag till framtida forskning som har väckts under uppsatsens arbete.  
 Kritisk granskning och källkritik: I detta avsnitt granskar vi kritiskt uppsatsens val av metod, 

teori, empiri och källor. 
 Källförteckning: Innehåller litteratur, artiklar och elektroniska källor. 
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2. Metod 

Inledning 
Metoden vid forskning inom samhällsvetenskap innefattar tolkning av information för att skapa en 
bättre förståelse av samhället (Solvang och Holme 1997). För att på ett vetenskapligt sätt kunna 
utföra uppsatsen använder vi denna metod som verktyg för att uppnå vårt syfte. Metodavsnittet blir 
även avgörande för förståelsen och uppfattningen av hur vi skapat vår verklighet av 
undersökningsförhållandena. Vår intention är att med hjälp av metodredskapet ge svar på 
uppsatsens problemställning och bidra med ny kunskap. 
 
För att kunna använda metoden i ett samhällsvetenskapligt forskningsarbete ska den överstämma 
med den undersökta verkligheten. Metoden ska presenteras på ett sådant sätt att andra kan 
kontrollera och granska hållbarheten. Resultaten ska också möjliggöra uppslag till fortsätt 
forskningsarbete. (Holme & Solvang, 1997) 

2.1 Förförståelse och vetenskapligt förhållningssätt 
Kvalitetssäkring av tjänster är ett aktuellt ämnesområde och det är också utgångspunkten i valet av 
uppsatsämne. Valet av inriktningen av uppsatsen har påverkats av att en av uppsatsförfattarna, 
Soheila Mirnezami, tidigare har studerat olika former av kvalitetssäkringar i sitt program på 
Södertörns Högskola. Valet av bransch har inspirerats av att den andra uppsatsförfattaren, Susanna 
Hedengren, tidigare har arbetat inom utbildningsbranschen.  
 
Vårt vetenskapliga förhållningssätt är tolkande. Forskaren har vanligtvis en inledande förförståelse 
för det som skall undersökas. Detta synsätt menar Wallén (1996) handlar om ett växelspel mellan 
förförståelse och erfarenhet, samt mellan del och helhet. Detta i sig skapar frågeställningar och 
hypoteser som sedan ligger till grund för arbetet. Vi är medvetna om att vårt tolkande synsätt till 
viss del kommer att påverka uppsatsens slutsatser. Vi förstår värdet av att förhålla sig objektiv och 
inte låta sig påverkas av utomvetenskapliga värderingar. Detta vetenskapliga förhållningssätt har 
även inspirerat oss att utveckla vårt lärande under arbetets gång genom att till exempel att ta kontakt 
med empiriska källor vi inte planerat från början. Värderingar och erfarenheter påverkar till viss del 
valet av teorier och modeller. Då vi har valt att studera ett fenomen som är helt nytt för en bransch, 
där det dessutom hittills endast är två företag som är auktoriserade enligt den anpassade 
kvalitetssäkringen, anser vi att en utforskande tolkning blir intressant och relevant för oss.  
 
Eftersom vår uppsats har ett tolkande förhållningssätt är det angeläget för oss att kunna ändra på 
upplägget under själva utförandet av undersökningen allteftersom vi lär och skapar ny förståelse. 
Holme & Solvang (1997) beskriver olika flexibilitet inom forskning. Den första flexibiliteten berör 
forskarens erfarenheter som utvecklas under informationsinsamlingsfasen och som innebär att 
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komplettering av samlat material kan göras i efterhand. Den andra flexibiliteten berör forskarens 
sätt att närma sig undersökningsenheterna, det gäller både vilka frågor som ställs och dess 
ordningsföljd. 

2.2 Metodval 
Vi har valt en kvalitativ ansats för vår uppsats. Kvalitativa metoder kännetecknas av verbala 
formuleringar där det inte heller är möjligt att finna mätbara variabler (Backman 1998). Eftersom 
vårt vetenskapliga förhållningssätt är tolkande, finner vi det intressant att resonera kring våra 
resultat. Andersen (1994) anser att kvalitativa data och metoder visar en helhetsbild på 
totalsituationen. Helhetsbilden möjliggör en ökad uppfattning för sociala processer och innehåll.  
 
I uppsatsen studerar vi ett fåtal företag på djupet, detta metodval kallas för fallstudie enligt 
Denscombe (2000). Författaren gör gällande att studier som endast omfattar ett eller ett fåtal fall 
som studeras mer detaljerat och i fler dimensioner överensstämmer med en fallstudie. Wallén 
(1996) anser att den främsta fördelen med en fallstudie att det som studeras sker under verkliga 
förhållanden. Vidare kan ingående kunskap och djupgående studier om själva förloppet erhållas då 
en fallstudie lägger fokus på relationer och processer. Denscombe (2000) menar att fallstudiens 
verkliga värde är att den erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå istället 
för att endast ta reda på vilka dessa resultat är. En nackdel med fallstudien som tillvägagångssätt är 
känsligheten gällande trovärdigheten i dess generaliseringar. Vi anser att uppsatsens resultat kan 
generaliseras och överföras som ett ramverk till andra branschföreningar inom tjänstesektorn där 
anpassade kvalitetssäkringar är aktuella.      

2.3 Tillvägagångssätt 
Efter val av ämnesområde följde litteraturöversikt och sökning på Internet om ämnesområdet samt 
diskussioner angående problembakgrund och inriktning på uppsatsen. Enligt Hansagi & Allebeck 
(1994) bör man vid forskning börja med en litteraturöversikt för att bland annat få insikt i tidigare 
arbeten som gjorts på området. Detta kan även vara behjälpligt då man ska identifiera ett 
problemområde och finna bristerna i den nuvarande kunskapen inom området. Exempel på använda 
skriftliga källor är böcker, vetenskapliga tidskrifter, Internet, dagstidningar och broschyrer. 
 
Vi tog kontakt med UF per telefon och talade med deras generalsekreterare för att få en första 
inblick i den anpassade kvalitetssäkringen och branschen. Dessutom ville vi säkerställa att vi skulle 
få möjlighet till ytterligare kontakter, då en nackdel med fallstudier kan vara att det är svårt att få 
tillträde till fallstudiens miljö (Denscombe 2000). Vi erhöll ytterligare information av 
generalsekreteraren per e-post. Sedan följde en fördjupning av litteratur och sökning av aktuella 
forskningsartiklar. För att använda sig av kvalitativa metoder är det viktigt att ha en grundlig 
teorikonstruktion (Andersen 1994).  
 



Kvalitetssäkring av tjänsteföretag: nytta eller trend – en studie av utbildningsföretagens auktorisation  
 

 13

Uppsatsens upplägg kan närmast beskrivas som ett deduktivt arbetssätt som utmärks av att 
forskaren utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser 
(Patel och Davidsson 2003). Detta kan jämföras med en induktiv ansats som i forskning innebär att 
forskaren utgår från observationer i verkligheten och söker sammanfatta regelbundenheter till teori 
(Wallén 1996).  
 
Innan vi genomförde våra intervjuer studerade vi checklistor från olika böcker i forskningsmetodik. 
Exempelvis gick igenom hur vi skulle förbereda oss såsom lämplig klädsel och uppträdande vid 
personliga intervjuer. Anledningen till detta förfarande var att vi eftersträvade att intervjuerna skulle 
bli så ärliga och uttömmande som möjligt. Vi ställde även de förberedda intervjufrågorna till en 
insatt person som test för att kontrollera att frågorna var lätta att förstå och att svaren besvarade 
frågeställningen. Därefter följde en personlig intervju med generalsekreteraren för 
branschföreningen. Syftet med intervjun var fördjupad kunskap och förståelse om 
utbildningsbranschen och den anpassade kvalitetssäkringen. En närkontakt i kvalitativ undersökning 
genererar i förhållande till de undersökta enheterna en förbättrad uppfattning av den enskildes 
livssituation (Holme & Solvang 1997). Vi valde att använda oss av en intervjumall (bilaga 1) som 
stöd under intervjun. Samtidigt som vi önskade att respondenten skulle få utveckla sina idéer och 
fullfölja sina tankegångar ville vi säkerställa att vi inte missade någon viktig information. Vid 
semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista med ämnen som ska behandlas och 
frågor som ska besvaras. Intervjuaren är dock inställd på att vara flexibel då det gäller 
ordningsföljden på frågorna och detta leder till att svaren blir mer öppna  
(Hansagi & Allebeck 1994). Platsen för intervjun valdes av respondenten och intervjun hölls på en 
lunchrestaurang. Detta kan påverka tillförlitligheten då det är en miljö med störning. Enligt (Holme 
& Solvang, 1997) bestäms giltigheten av hur mätningarna genomförs och hur noggrann forskaren är 
vid bearbetningen av informationen. För att ändå erhålla en tillfredsställande giltighet har vi 
återupprepat kärnfrågorna i vår intervju vid senare tillfälle per telefon för att kunna jämföra med 
tidigare svar och även för att komplettera. Andersen (1994) menar att en förutsättning för 
forskningsresultats redogörelse är att de faktiska förhållandena är pålitliga. Vi använde oss också av 
bandspelare för att kunna återge intervjun ordagrant för vår fortsatta bearbetning. Intervjun skrevs 
ut dagen efter för att detaljer inte skulle glömmas bort.  
 
Sedan följde personliga intervjuer med utbildningsföretag. Urvalet är de två företag som hittills är 
auktoriserade, därför har vi också undkommit bortfall. Intervjuerna genomfördes på 
utbildningsföretagens kontor. Att intervjua på respondents hemmaplan ökar trovärdigheten 
(Denscombe 2000). Vi hade en timme till vårt förfogande vilket var tillräckligt för att inte hamna i 
tidsnöd. Vid dessa två intervjuer använde vi inte bandspelare utan antecknande själva under 
intervjun. För att minimera risken att missa viktig information, så antecknade vi båda två och den 
ena av oss skrev ut intervjuerna dagen efter och den andra korrekturläste och kompletterade med 
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sina anteckningar. Nästa steg var att de intervjuade själva skulle gå igenom och godkänna texterna. 
I dessa intervjuer använde vi oss också av en intervjumall som stöd för intervjun (bilaga 2).   
 
För att även få tillgång till information från kundernas perspektiv genomförde vi intervjuer per 
telefon med en kund vardera till de två auktoriserade utbildningsföretagen. Urvalet av dessa kunder 
genomfördes av utbildningsföretagen och kan benämnas för snöbollurval (Denscombe 2000), då det 
är utbildningsföretagen som utför själva valet. Detta medför med största sannolikhet att 
utbildningsföretagen har valt kunder som har en positiv inställning till dem. Vi har gjort 
bedömningen att kundernas inställning till utbildningsföretaget inte har väsentlig betydelse i detta 
fall, då det är deras synpunkter angående kvalitet och kvalitetssäkring som är centrala i vår uppsats. 
Vid en telefonintervju har man ofta mindre tid till förfogande än vid en personlig intervju, det kan 
innebära att viktig information missas. Respondenten har inte heller alltid möjlighet att förbereda 
sig och det kan innebära att denne missar att berätta saker som kan vara av vikt. Detta kan jämföras 
med de personliga intervjuerna som bokades i förväg per telefon, då vi också berättade kort vad vi 
skulle intervjua om (även om vi inte ställde frågorna i förväg). En fördel för intervju per telefon är 
tidsvinsten och då Susanna Hedengren också har fem års erfarenhet sedan tidigare med att 
genomföra intervjuer per telefon (telemarketing) till företag så bedömer vi tillförlitligheten som 
acceptabel. En annan fördel med telefonintervjuer är att det är mindre risk för störningar som till 
exempel att respondenten blir avbruten av andra kollegor och att intervjun tappar fokus. 
 
För att uppnå en hög validitet som innebär hur väl värden reflekterar verkligheten och beskriver 
sanningen kan man dels tillämpa metodtriangulering enligt Denscombe (2000). Då kontrollerar man 
data mot andra källor eller intervjuar nyckelpersoner som man vet är specialister, experter eller 
mycket erfarna, varför deras uppgifter har hög trovärdighet. Av dessa skäl har vi bland annat 
studerat Bureau Veritas genom dess hemsida. Det är också en stark sida med fallstudier att de 
tillåter forskare att använda olika källor, olika typer av data och olika forskningsmetoder i 
undersökningen (Denscombe 2000).  
 
Vi har valt att beskriva flera olika författares definitioner av kvalitet för att inte avgränsa oss till en 
enda författares definition för att förhålla uppsatsen neutral och därigenom även öka 
generaliserbarheten. I utformningen av intervjumallarna har vi utgått ifrån teorierna kring 
tjänstekvalitet för att operationalisera begreppet kvalitet, för att säkerställa så långt som möjligt att 
vi på ett tillfredsställande sätt kopplar ihop teori och empiri. Holme & Solvang (1997) gör gällande 
att det är en nödvändig förutsättning att man har tillförlitlig information för att pröva sina 
frågeställningar. Med bakgrund av att vi har ett tolkande förhållningssätt, har vi valt att analysera 
och tolka teorin och empirin i avsnitt sex.  
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2.4 Motiv till val av empiri 
Vi har valt att studera kvalitetens roll inom tjänstesektorn. Tjänster är intressanta eftersom det inte 
är någon fysisk produkt som man kan mäta kvaliteten på, utan att det handlar om andra faktorer som 
exempelvis interaktionen mellan människor. Enligt Gummesson (1998) blir de kunskaper man 
vunnit om studier av mer ”rena” tjänsteföretag av generellt intresse eftersom de flesta företag som 
traditionellt betecknas som tillverkande företag också levererar tjänster. Valet av 
utbildningsbranschen är dels utifrån eget intresse men också därför att lärande och utbildning är 
renodlade tjänster som är helt immateriella och ogripbara enligt Kotler (2002). Att studera en 
renodlad tjänst blir mer intressant eftersom resultatet och slutsatser från vår uppsats då även kan 
överföras till andra, liknande aktörer inom tjänstesektorn. 
 
Figur 2.1. Förändring mellan det materiella och immateriella för produkter och tjänster.  

  
Materiell, gripbar    Immateriell, ej gripbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Kotler (2002, s. 536) 
 
UF har relativt nyligen framtagit en anpassad kvalitetssäkring för utbildningsbranschen, vilket vi 
bedömer som en relevant empiri att studera. I avsnittet fyra, som berör kvalitetssäkringar har vi valt 
att inkludera sekundärkällor såsom tidningsartiklar och information från Internet. Vi anser att det 
inte går att bortse ifrån ”verkligheten” inom ämnesområdet tjänstekvalitet, samt att olika forskare 
även har olika syn på begreppet kvalitet. Det är också bara två utbildningsföretag som hittills är 
auktoriserade, därför är det intressant att komplettera med ytterligare empiriskt material.   

 
Salt Tvättmedel Bil Kosmetika Reklambyrå Flygbolag Konsult Utbildning  
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2.5 Sammanfattning av metodval 
 
Figur 2.2. Sammanfattande bild över metodvalen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Hedengren S & Mirnezami S (2005) 

 
För att tydliggöra uppsatsens upplägg har vi valt att göra en sammanfattande bild över de olika 
valen som gjorts.

Kvalitativ 
undersökning

Deduktiv ansats 
 

 Sökning av litteratur och 
information 
 Första kontakt med empiri 
 Fördjupning av litteratur 

och vetenskapliga artiklar 

Fallstudie 

Val av 
ämnesområde 

Diskussion genom 
analys och tolkning 

Tolkande 
inriktning

Datainsamling 
 Semistrukturerade Intervjuer – 

Personliga och per telefon 
 Internet 
 Produktkataloger & övr. tryckta källor 
 UF:s auktorisation
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3. Teori  

Inledning  
Teoriavsnittet inleds med en introduktion till de centrala begreppen tjänst, kvalitet och relation. 
Därefter följer en forskningsöversikt för att ge en inblick i den senaste forskningen inom området. 
Efter detta beskriver vi de upptagna teorierna i uppsatsen under delavsnitten: tjänstemarknadsföring, 
från kvalitet till tjänstekvalitet, kvalitetssäkring och relationsmarknadsföring. Teoriavsnittet avslutas 
med en syntes där en överblick av teoriavsnittet ges. Motiv till val av teorier och deras styrkor och 
svagheter har vi valt att placera i avsnitt nio, som behandlar källkritik och kritisk granskning.  

3.1 Centrala begrepp 
En tjänst är ett komplicerat fenomen. En definition för begreppet tjänst föreslogs år 1990, att en 
tjänst är en process som består av mer eller mindre påtagliga aktiviteter som ofta, men inte tvunget 
sker i samverkan mellan kund och personal och/eller fysiska resurser eller varor och/eller 
tjänsteleverantörens system, och som utgör lösningar på problem. Utförande och marknadsföring av 
tjänster påverkas till viss del av kunden. Kunden är delvis närvarande när processen produceras och 
levereras, samt deltar i processen och upplever hur processen fungerar samtidigt som den äger rum. 
Tre grundläggande egenskaper kännetecknar flertalet tjänster. Den första och viktigaste egenskapen 
är att tjänster är en process som består av en rad aktiviteter snarare än saker. Den andra egenskapen 
är att tjänster produceras och konsumeras åtminstone delvis samtidigt. På grund av att det inte finns 
någon i förväg tillverkad kvalitet att kontrollera, blir det svårt att hantera kvalitetskontroll och 
marknadsföring på ett sedvanligt sätt. Den tredje grundläggande egenskapen är att kunden deltar 
åtminstone i viss mån i tjänsteproduktionens process. De sist nämnda egenskaperna medför att 
tjänster inte kan lagras på samma sätt som varor däremot även om tjänster inte kan lagras, kan 
kunder hållas i lager. (Grönroos 2000) 
 
Kvalitet kan ses som en fysisk egenskap hos en vara eller tjänst eller process. Kvalitetsbegreppet 
kan konkretiseras genom att det bryts ner i element tills man når ett antal oberoende egenskaper 
som tillsammans ger varans eller tjänstens kvalitet. Dessa egenskaper kallas för kvalitetsparametrar 
och är specifika för varje vara eller tjänst. I praktiken är dock bedömningen av kvaliteten en 
subjektiv upplevelse hos kunden utifrån dessa egenskaper (Sörqvist 2000). Enligt Normann (2000) 
är kvalitet ett ämne av brinnande intresse för företagsledningar då kostnader för låg eller ojämn 
kvalitet har blivit alltmer viktig. Jönson (1995) skriver om en standard som i Sverige heter SS-ISO 
8402:1994 vars definitionen är följande: 
  ”Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att 
tillfredställa uttalande och underförstådda behov.” (Jönsson 1995, s.6) 
Med objekt eller företeelse menar Jönsson sådant som kan beskrivas och uppfattas individuellt. 
Denna tolkning av kvalitet kan användas in i de flesta sammanhang till exempel en produkt är 
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resultatet av processer eller aktiviteter. Söderstedt (1995) beskriver kvalitet som något som stämmer 
överens med kundens förväntningar, inte med något som är synonymt med bra. Man når kvalitet 
genom att förebygga, inte genom att bedöma och kontrollera i efterhand. 
 
Ofta tror marknadsförare att deras insatser är relationsinriktade utan att undersöka om kunderna 
upplever detta på samma sätt. En relation kan bara utvecklas när alla eller åtminstone alla viktiga 
kundkontakter är relationsinriktade. Därför skall företaget skapa samverkan och kommunikation 
som underlättar en relation, men det är kunden som bestämmer om relationen växer fram eller inte. 
Med denna attitydinriktade beskrivning kan en relation definieras på följande sätt:  
”En relation har vuxit fram när kunden anser att kunden och leverantör/tjänsteföretag tänker på 
samma sätt.”  (Grönroos 2000, s.44) 
Företag bör förstå sina kunder och ständigt visa detta i handling. Relationsperspektivet har också en 
ömsesidighet som skapar en win-win-situation med fördelar för både parter.   

3.2 Forskning inom ämnesområdet 
I denna forskningsöversikt har vi kortfattat listat artiklar inom tjänstekvalitet och 
relationsmarknadsföringsprocesser. Vi har även inkluderat Gummessons artikel från 1991 som är 
äldre än övriga artiklar, men som vi uppmärksammat att det återkommande refereras till. Vi 
refererar även till Gummessons senaste artikel som är ett opublicerat verk från 2005. Andra forskare 
som vi beskriver i detta avsnitt är: Dedeke (2003), Svensson (2004), Smith (1998), Löfgren (2005). 
Chen & Popovich (2003), Crosby (2002), Matt (2003), Kotorov (2003), och Friedman (2004).  
 
Enligt Gummesson (2005) använder flera forskare termen funktionell kvalitet för relationskvalitet. 
Gummesson anser att termen funktionell kvalitet är tveksam. Funktionell kan ha olika betydelse 
men associeras gärna med något rationellt och tekniskt som till exempel funktionaliteten hos en 
motor. För författaren uttrycker det inte en betydelse för relationer och interaktion, inte heller kan 
han finna någon koppling som pekar i den riktningen. Därför har han valt ett annat språkbruk. 
Relationskvalitet kan i Gummessons synsätt generaliseras till att omfatta närbesläktade 
benämningar om funktionell kvalitet, processkvalitet och interaktiv kvalitet vilka har föreslagits i 
olika kvalitetsmodeller. Tekniska kvalitetsaspekterna inte kan separeras ifrån aspekterna kring 
relationskvalitet, de är sammankopplade och interagerar med varandra. Det finns en självständighet 
mellan den tekniska kvaliteten och relationskvaliteten. Att förenkla problematiken till att endast 
innefatta relationskvalitet, information och kommunikation och utelämna den tekniska kvaliteten till 
”experterna” är inte tillräckligt. (Gummesson 2005) 
 
Varje kunskapsområde utvecklar sitt eget perspektiv på kvalitet. Oturligt nog skapar också varje 
disciplin sina egna folksägner. Det är en myt att forskning inom samhällsvetenskap hävdar att de 
presenterar objektiva resultat. I sitt värsta scenario tar forskarna död på insikter som är enkla och 
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rakt på sak och gör dessa komplexa och kostsamma. Det är viktigt att skilja på produkter och 
tjänster. De viktigaste skillnaderna är: 

 Heterogenitet, tjänster är mindre standardiserade än produkter. 
 Separerbarhet, lättare att separera produktion och konsumtion av produkter än tjänster. 
 Inventerbarhet, produkter går att inventera men ej tjänster.          

 
Ibland lägger forskare till ägarskap och menar att en tjänst inte går att äga av köparen. Detta leder 
till en direkt konsekvens att kontrollerbarhet av resultatet skiljer sig mellan tjänsteleverantören och 
produktleverantören. Det framstår som en global myt i den akademiska världen att tjänstekvalitet är 
svårare att mäta därför att tjänster inte går att ta på och att produktkvalitet skulle vara lättare 
eftersom produkter går att ta på. Det är en myt att kvalitet kostar och orsakar prishöjningar. Det 
finns ingen generell relation mellan kostnad och kvalitet. Det beror på varje specifik situation. 
Variation av tjänstekvalitet är ett stort problem. Det är delvis en konsekvens av kundmedarbetare 
interaktionen i processen men också delvis konsekvensen av bristen på tjänstedesign och statistiska 
system för interna ledningen av tjänstesystemet. I några av våra större tjänstesektorer kan bara 
kvalitet uppnås om den som utför tjänsten har arbetet som ett kall snarare än ett jobb. Kvalitet är 
inte bara ett resultat av ett rationellt, logiskt och opersonligt system. Tjänster involverar 
interaktionen mellan kunder, humor, empati, kunskap och intuition. Slutligen blir en viktig 
frågeställning, hur långt ska man gå för att tillmötesgå kundernas förväntan. Att hantera kundernas 
förväntan blir en viktig del av kvaliteten. Du kan överträffa kundernas förväntade kvalitet utan att 
förändra tjänsten genom att sätta förväntan på rätt nivå. (Gummesson 1991) 
 
Ledningen kan använda sig av en modell för tjänstekvalitet för att klassificera prestationer och 
interaktioner. För det första är det viktigt för ledningen att definiera sina tjänster i termer av de 
framträdande tjänsteinteraktionerna. För det andra bör ledningen utveckla sina 
tjänstekvalitetsinstrument runt dessa interaktioner i sin bransch. För det tredje bör ledningen 
utveckla frågeformulär om tjänstekvalitet för att utnyttja kundernas erfarenhet rörande 
interaktionerna. (Dedeke 2003) 
 
Studier av tjänstekvalitet har traditionellt konstruerats endast utifrån kundens perspektiv. På senare 
tid har forskningen fokuserats på både tjänsteleverantörens och kundens perspektiv. En relaterad 
fråga i tjänsteföretagets ledning är hur prestationer påverkas av olika enkla och interaktiva 
sekvenser av tjänstekvalitet. Effekten av prestationerna påverkas till stor del av tid och innehåll. 
(Svensson 2004) 
 
Sociala bindningar liksom kommunikation/samarbete är investeringar i relationsskapande och är en 
gemensam nämnare för relationskvalitet. Det går inte att bortse ifrån de sociala bindningarna för att 
skapa relationskvalitet, det är ett centralt koncept. (Smith 1998) 
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Den första sanningens ögonblick behandlar fördelarna med erbjudandet i mötet med kunderna och 
den andra sanningens ögonblick hanterar verktygen som kunderna förväntar sig av fördelarna. För 
att minimera gapet mellan den förväntade och den upplevda kvaliteten, kräver det att företaget 
synar kvaliteten på samma sätt som kunderna. Den upplevda kvaliteten skapas både av det första 
och andra sanningens ögonblick. En viktig uppgift för marknadsförarna är att ta reda på vilka 
faktorer som används som signaler för kvalitet. Företag måste erhålla en djupare förståelse för hur 
kunderna upplever dessa faktorer. Detta bör ske utifrån ett tjänsteperspektiv därför att detta 
fokuserar på vad kunderna efterfrågar och på fördelarna som kunderna förväntar sig vid 
erbjudandet. (Löfgren 2005) 
 
Relationsmarknadsföring (nedan kallat CRM) är en kombination av människor, processer och 
teknologi som syftar till att förstå ett företags kunder. Det är en integrerad inställning till att hantera 
relationer genom att fokusera på kundrelationer och att förbättra relationerna. CRM har utvecklats 
utifrån förbättrad informationsteknologi och organisationsförändringar i en kundorienterad riktning. 
Företag som framgångsrikt har implementerat CRM uppnår kundlojalitet och långsiktig lönsamhet. 
Dock är ett framgångsrikt införande svårt att genomföra för vissa företag, därför att de inte har 
kunskap i CRM. Företaget måste även ha någon form av CRM teknologi för att kunna följa upp 
kvalitet. Genom att lära känna varje kund med stöd av teknologi och kundorienterad företagsstrategi 
hjälper det företaget att kontinuerligt erbjuda och sälja fler tjänster och produkter med fler 
återköpande och lojala kunder över en längre period. Organisationer idag måste fokusera på att 
leverera det högsta värdet till kunderna genom att kommunicera bättre, leverera snabbare och att 
anpassa produkter och tjänster. (Chen & Popovich 2003) 
 
Hur kan en missuppfattning om relationsmarknadsföringens natur begränsa effektiviteten? Hur kan 
företag vilseledas genom en övertro på teknologi, brist på strategiska perspektiv, användande av 
felaktiga mätinstrument, ej adekvat segmentering m m?  
Myt 1: CRM är en informationsteknologi. I verkligheten är CRM jämförbart med företagets strategi. 
Att gynna kortsiktiga mål behöver inte vara synonymt med att bygga långsiktiga relationer.  
Myt 2: I en ålder av individanpassad marknadsföring är inte längre marknadssegmentering 
meningsfull. I verkligheten börjar relationsmarknadsföringen med segmentering av marknaden och 
slutar med kundindividen. Frågan blir vilken relation vill kunden ha. 
Myt 3: Kundernas tillfredsställelse, upplevd kvalitet och lojalitet är oföränderliga mått på relationer. 
I verkligheten skiljer sig mätningarna i vilken nivå relationen överensstämmer och är inte en 
indikator på relationens styrka. Är det bästa sättet att mäta hur stark relationen är mellan företaget 
och kunden genom lojalitet och överenskommelser? Lojalitet är en del av ekvationen med den är 
inte likriktad med en stark relation. Vilka är indikatorerna på en stark relation? Relationer är av 
naturen föränderliga, interaktiva och personifierade.       
Myt 4: Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi har olika mål och kan nås oberoende av 
varandra. I verkligheten är dessa beslut intimt sammankopplade och tjänar samma syfte. 
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Myt 5: Att insamla omfattande information om kunderna och ge denna till personalen vill 
automatiskt göra dem till goda relationsskapare. I verkligheten blir personalen lätt överinformerade 
och vilseledda av all information och behöver därför hjälp att sålla ut vad som kan användas som 
sann kundnytta.  
Myt 6: Så fort som ledningen har beslutat att införa en relationsmarknadsföringsstrategi så kan 
ansvaret delegeras till andra i organisationen. I verkligheten beror framgången till ett 
relationsbyggande på att ledningen tar ägarskapet av strategin och bygger kompetensen som behövs 
i organisationen för detta ändamål. Förutsättningarna för att en framgångsrik implementering av 
CRM ska bli realitet är kunskap, kompetens, resurser och möjlighet till uppföljning genom mätning.  
Dessa sex myter är en handfull av alla missuppfattningar som kan uppstå inom 
relationsmarknadsföring. Slutligen måste ledningen ha en klar bild av vad strategin kräver.  
(Crosby 2002) 
 
Relationsmarknadsföring integrerar och allierar människor, processer och teknologi i alla 
affärsområden som rör kunden såsom marknadsföring, försäljning och kundservice. Att 
implementera CRM är inte teknologi utan ett ändrat affärsmässigt tankesätt. Nio olika punkter 
diskuteras som är baserade på decenniers av erfarenhet från framgångsrika CRM projekt. 

1. Företagets ledning måste ha en tydlig vision om vilken relationsstruktur de vill bygga med 
kunderna och vilken strategi de ska välja. 

2. Ledningen måste se till att alla arbetar mot ett gemensamt mål, exempelvis mål som 
kundlojalitet och lönsamhet. 

3. Skapa mätbara målsättningar så att CRM projekten kan följas upp. 
4. Högsta ledningen måste stå bakom projektet och sända tydliga signaler att CRM spelar en 

nyckelroll i företagets totala strategi. 
5. Samla information från slutkunderna. Ju fler människor som är involverade, desto bättre 

acceptans och desto större chans till framgång.  
6. Vid implementering av ett CRM projekt är det viktigt med en effektiv projektledare med 

befogenhet som fungerar som en bro mellan de olika kunderna och medarbetarna. 
7. Många CRM projekt är dömda att misslyckas på grund av bristen på utbildnings- och 

kommunikationsplan. 
8. Bryt ner CRM projektet i faser och prioritera dessa.  

Slutligen är inte CRM ett projekt utan en affärsfilosofi med mål att sätta kunden i centrum. Alla 
insatser ska kontinuerligt mätas och utvärderas i en jämförelse med branschen och målgruppen. 
(Matt 2003) 
 
Relationsmarknadsföring är en strategi inte en kortsiktig lösning och kan generera stora 
konkurrensfördelar om den implementeras i samarbete med hela organisationen. (Kotorov 2003) 
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Fördelen med ett bättre system för relationsmarknadsföring är bestående och skapar en högre 
effektivitet för företaget, högre tjänstekvalitet och kundnöjdhet, återköp och ökad lönsamhet. 
(Friedman 2004) 

3.3 Tjänstemarknadsföring 
En tjänst är en aktivitet eller förmån som en part kan erbjuda en annan, vilken i huvudsak är 
ogripbar och inte resulterar i något ägarskap. Dess produktion kan både kopplas eller inte kopplas 
till en fysisk produkt. Företagen kan erbjuda olika grad av gripbarhet och påtaglighet i sitt utbud. 
Allt ifrån exempelvis tandkräm och salt till flygresor och vidare till lärande som i sin tur är helt 
ogripbart (Kotler 2002). Enligt Grönroos (1996) kan man i de flesta fall hitta fyra grundläggande 
egenskaper för att känneteckna tjänster. För det första är det centrala i en tjänst att den är 
immateriell, vilket betyder att varken kunden eller säljaren kan se, ta eller smaka på den. För det 
andra är en tjänst en aktivitet eller process. Då till exempel en process är slut upphör också tjänsten 
att existera, tjänsten kan inte heller lagras. Det tredje kännetecknet är att produktionen och 
konsumtionen av tjänsten till stor del sammanfaller. Det fjärde särdraget för de flesta tjänster är 
kundens medverkan i tjänsteproduktionen. Kunden uppträder både som konsument och 
produktionsresurs. 
 
En av de stora trenderna internationellt enligt Kotler (2002) har de senaste åren varit den enorma 
tillväxten som skett inom tjänstemarknaden. En av anledningarna till förskjutningen mot 
tjänsteekonomi är att produkter blir mer komplexa och kräver kringtjänster. I Europa, USA och 
Japan står tjänstesektorn för 60-75 % av den totala ekonomin. Mer komplexa marknader och 
teknologier har ökat företagens behov av fackkunskap och kunskap av tjänstorganisationer som till 
exempel marknadsundersökare, marknadsförings- och tekniska konsulter. Den ökade pressen på 
företag att sänka sina fasta kostnader menar författaren leder till att många köper tjänster externt 
istället för att ha kompetensen inom företaget. Även kraven på en ökad flexibilitet leder till att 
företag hyr tjänster som inte hör till deras kärnverksamhet. Grönroos (1996) gör gällande att på 
senare tid har organisationer inom tjänstebranschen upplevt behovet av en marknads- och 
kundinriktning. Då tjänsteföretagen har vuxit har företagsledare haft svårigheter att överblicka 
marknaden och verksamhetens delområden. För att kunna följa utvecklingen har företagen försökt 
att införa bland annat marknadsföringsspecialister i organisationen, men i många fall har företagens 
organisation blivit produktinriktad med allt mindre intresse för kundernas önskemål.  
 
Tills alldeles nyligen har tjänsteföretag legat efter tillverkningsindustrin i kunskap inom 
marknadsföring enligt Kotler (2002). Författaren anser att många tjänsteföretag har varit små och 
har ofta haft ett formellt ledarskap som ansåg att marknadsföringstekniker var onödiga eller för 
kostsamma. Andra tjänsteföretag var tidigare kanske så ensamma och dominerande inom sin 
bransch, att de inte hade någon konkurrens och inte heller behövde marknadsföra sig. Det fanns 
också de som trodde att det var oprofessionellt att marknadsföra sig som till exempel sjukvården. 
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Precis som tillverkande företag använder sig tjänsteföretag sig av marknadsföring som medel för att 
positionera sig för sin målgrupp.  
 
Kotler fortsätter vidare med att eftersom tjänster skiljer sig från produkter kräver de också en annan 
marknadsföringstaktik. I ett företag som marknadsför produkter är oftast produkterna relativt 
standardiserade och kan ligga på lagret och vänta på kunderna. I ett företag som marknadsför 
tjänster kan däremot kunden och personalen interagera med varandra för att skapa tjänsten. 
Effektiviteten i interaktionen beror på personalen som möter kundens kompetens, på 
tjänsteproduktionen och supportprocessen som stödjer personalen. Framgångsrika tjänsteföretag 
fokuserar sin uppmärksamhet på både personalen och kunderna. Kotler (2002) har även tagit fram 
en värdekedja som länkar samman tjänsteföretagets vinst med de anställdas och kundernas 
tillfredsställelse.  
Kedjan består av fem länkar: 

1. Intern tjänstekvalitet grundläggs av överlägset kompetent personal genom rekrytering och 
utveckling. En kvalitativ miljö och ett starkt stöd för de som möter kunderna. Det leder till. 

2. Nöjd och produktiv personal som är nöjda, lojala och hårt arbetande anställda. Vilket 
genererar.        

3. Högre tjänstevärde genom mer effektiva och kompetenta kunder som skapar ytterligare 
värde. Vilket i sin tur leder till. 

4. Nöjda och lojala kunder. Nöjda kunder förblir lojala, återköpande och ger referenser till 
andra kunder. Detta sammantaget ger. 

5. Hälsosamma tjänsteföretag som är lönsamma och där personalen har hög kompetens.   
 
Därför blir det viktigaste första steget för att nå ovanstående lyckosamma värdegenererande kedja 
att ta hand om dem som har kontakt med kunderna. Detta kräver mer än den traditionella 
marknadsföringen som enbart tar hänsyn till produkten, priset, påverkan och platsen. Figuren 3.1 
visar att tjänstemarknadsföring också kräver både intern marknadsföring och interaktiv 
marknadsföring för att nå framgång.  
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Figur 3.1 Tre typer av marknadsföring i tjänsteföretag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Kotler (2002, s. 546) 
 
Den interna marknadsföringen i ett tjänsteföretag innebär att alla som har direkta kundkontakter 
eller stödfunktioner gentemot kunder uppmuntras att arbeta i team för att uppnå kundnöjdhet. Med 
interaktiv marknadsföring menas att den upplevda tjänsten till största del beror på tjänstekvaliteten 
mellan interaktionen köpare och säljare (Kotler 2002).      
 
Ovanstående resonemang som tar upp skillnaderna mellan produkter och tjänster och att dessa inte 
kan marknadsföras på samma sätt, stöds av andra forskare bland annat redogör Grönros (1996) för 
att traditionellt inom marknadsföringslitteraturen anses produktion och konsumtion vara skilda 
aktiviteter som kan inträffa i olika sammanhang i tid, rum och ändamål.  

3.4 Från kvalitet till tjänstekvalitet 
Kvalitet definieras numera som förmågan att möta kundernas behov och förväntningar, vilket 
innebär att bedömningen av kvalitetsnivån utgörs av en subjektiv upplevelse hos kunden. För att 
kunna styra och förbättra kvaliteten är det därför viktigt att kontinuerligt erhålla information ifrån 
kunderna. Man kan generellt beskriva effekterna på företagets lönsamhet som att kvaliteten till 
vilken kundernas behov och förväntningar uppfylls, ger en upplevelse hos kunden 
(tillfredsställelse). Tillfredsställelsen påverkar i sin tur kundernas lojalitet. Samtliga faktorer har 
dessutom mer eller mindre stark inverkan på företagets lönsamhet. Hög kvalitet leder till att 
företaget kan ta ut ett högre pris och får ett bättre rykte. En ökad tillfredsställelse leder i sin tur till 
ökade inköp och färre reklamationer som vidare leder en ökad lojalitet med säkra intäkter och 
mindre behov av marknadsföring. (Sörqvist 2000)  
 
Enligt Jönson (1995) det finns olika grunder som visar att kvalitet är viktigt. Vi lever bakom 
skyddsvallar av produkter som måste fungera och måste ha bra kvalitet för att samhället ska fungera 
utan interferenser. Kvalitet är viktigt för den globala konkurrensen, företagen konkurrerar att få 
nöjda kunder som är intresserade att köpa deras produkter. Företag och organisationer kopplar 
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kvalitet till kostnader. Vissa kostnader är viktiga men det finns kostnader som kan undvikas eller 
begränsas. En dålig produkt leder till missnöjda kunder, därför använder många organisationer 
”nollfelsprincipen” som ledstjärna i allt kvalitetsarbete.  
 
Jönson (1995) beskriver att det är genom människors kompetensutveckling och deras insatser som 
organisationer har stora möjligheter att uppnå goda kvalitetsresultat och kontinuerligt utveckla sin 
förmåga att förbättras. Författaren menar att människan har en avgörande betydelse för kvaliteten i 
alla verksamheter, inte bara i tjänsteverksamhet. Alla borde vara engagerade i kvalitetsarbete för att 
kunderna ska bli nöjda och organisationen fungera väl. För att få framgång behöver organisationen 
skapa ett personligt engagemang från individerna, förmåga att samverka i grupp och ledarskap i alla 
nivåer. För att skapa och upprätthålla engagemang och medverkan ska organisationen ge 
kvalitetsansvar till medarbetarna. Individerna ska ha kompetens och de hjälpmedel som behövs för 
att arbetet ska kunna genomföras. De ska också kunna de uppsatta målen, ha kunskap om sina 
arbetsresultatet, för att på eget initiativ kunna rätta till och förebygga avvikelser mellan mål och 
resultat.   
”Utbildning i kombination med praktisk tillämpning av kunskaper ger erfarenhet och höjer 
Kompetensen hos människan. Det gör det möjligt för var och en att ta ett tydligt kvalitetsansvar”. 
(Jönson 1995, s. 21) 
 
Avsikten med att arbeta med kvalitet är att uppnå största möjliga kundvärde i alla led till lägsta 
möjliga kostnad och att erhålla nöjda kunder både internt och externt. Internt innebär detta ökad 
motivation och arbetsglädje. Externt att kunderna lockas av verksamhetens erbjudanden, är beredda 
att betala ett högre pris och dessutom vid framtida inköp åter välja verksamhetens varor och 
tjänster. Kvalitetsarbete medför dessutom en effektivisering av verksamhetens processer där olika 
icke värdeskapande kostnader som uppstår genom organisationens och dess produkters svagheter 
kan identifieras och minskas. Härigenom kan rationaliseringar ske på ett effektivt sätt. Ett effektivt 
kvalitetsarbete kräver även ett engagerat ledarskap. Ledningen har en mycket viktigt roll att fylla 
genom att skapa förutsättningar för kvalitetsarbetet, ange dess riktning och följa upp resultatet. 
Kvalitetsarbetet kan beskrivas med fyra nödvändiga kvalitetsparametrar: attityd och 
kunskapsutveckling, planering, säkring och styrning samt förbättring. (Sörqvist 2000) 
 
Grönroos (2004) gör gällande att kvalitet är vad kunden upplever. Han menar att alltför ofta 
betraktas kvalitetsförbättringar som ett internt mål utan tydlig koppling till vad tjänstekvalitet 
innebär för kunderna. Det finns en begränsning att tala om kvalitet utan att definiera hur kvaliteten 
uppfattas av kunderna och hur den kan förbättras. Tjänstekvalitet är vad kunden upplever att det är, 
därför finns det en risk att företagen definierar kvalitet för snävt eftersom kvalitetsprogrammen blir 
för begränsade i sin omfattning. Ofta är det enbart de tekniska specifikationerna hos en tjänst som 
anses vara den viktiga egenskapen. I verkligheten upplever kunderna kvalitet som ett mycket större 
begrepp än företagen själva. Ofta är det helt andra begrepp än det tekniska som dominerar 
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kvalitetsbegreppet för kunden. I företag måste man definiera kvalitet på samma sätt som kunderna 
gör, annars vidtar man fel åtgärder. Tjänster är mer eller mindre subjektiva upplevda processer där 
produktion och konsumtion inträffar samtidigt. Därför förekommer interaktioner i form av ett antal 
sanningens ögonblick det vill säga tjänstemöten mellan kund och leverantör (Grönros 2004). 
 
Gummesson (1998) anser att kontrollerbarhet av tjänstekvalitet är svårt av följande anledningar: 

 Produktionen av tjänster är delvis i interaktion med kunderna när kunderna strävar efter 
kvalitet precis så mycket som leverantören gör. 
 Platsen för tjänstetillverkningen varierar med leverantören som har delvis eller ingen 

kontroll alls över processen. Platsen som tjänsten levereras på kan vara hos leverantören, 
hos kunden, en tredje plats, olika platser eller på distans.  
 I designen och utvecklingen av produkter visas varje detalj. Tjänstedesign skiljer sig på att 

den är mycket mindre systematisk och utvecklad. I tjänstedesign måste medarbetarna 
använda sitt omdöme i interaktionen med kunderna. Tjänstedesign handlar till stor del om 
människors beteende. 
 Interfunktionella beroenden. Viktigt men negligerat i alla typer av företag. Förmodligen 

högre i tjänsteföretag där tjänsten är delvis producerad direkt i interaktion med kunden.  
Gummesson sammanfattar med att skillnaden inte betyder att tjänster skulle vara svårare att hantera 
men att inställningen måste karakteriseras med förståelse för dess unika karaktär. 

3.5 Kvalitetssäkring 
Flertalet av de mest tillämpade och populäraste angreppssätten och metoderna vid kvalitetsarbete 
idag, betonar vikten av att ha god kunskap om och fokusera på kunderna. Detta gäller till exempel 
TQM, utmärkelsen Svensk Kvalitet, ISO 9000, processorientering och Balanced Scorecard enligt 
Sörqvist (2000). Författaren menar att den största andelen av den information som används för att 
utveckla och styra verksamheten består av interna parametrar. Informationen om kunderna och 
marknaden är i många fall bristfällig och felaktig. För att åstadkomma önskad kvalitet finns det 
grundregler och principer som är bra att följa enligt Jönsson (1995). De viktigaste grundreglerna 
och principer som nämns är styrloopen, demincirkeln för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring.  
Allt kvalitetsarbete bör utgå från styrloopen (feed-backloopen) anser Jönsson vidare.  
 
Figur 3.2 Styrloopen (feedbackloopen). 

 
 
 
 
 
 
 
Källa: Jönsson (1995, s. 29) 
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Styrloopen preciserar hur företag ska arbeta. Krav, behov och specifikationer är exempel på flöden i 
processen. I processen genomförs aktiviteter på ett bestämt sätt utifrån inflödet. Aktiviteterna ger ett 
resultat i form av en tjänst eller en produkt. Om resultatet inte motsvarar inflödet måste företaget 
vidta åtgärder. När resultatet i varje del är uppnått kan man gå vidare till nästa aktivitet. Resultatet 
av tidigare aktiviteter är inflöde till nästa aktivitet. En enskild styrloop kan kallas en delprocess som 
bildar inflöde till nästa aktivitet. Varje styrloop tillsammans bildar en process som leder fram till 
slutresultat. 
 
Figur 3.3. Varje styrloop bildar tillsammans en process.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Jönsson (1995, s. 29) 

 
Återkopplingen (feedback) från utfallet till det ursprungliga inflödet ger svar på hur väl man har 
lyckats med processen. 
 
Figur 3.4. Styrloop . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Jönson (1995, s. 30). Omarbetad av Hedengren S och Mirnezami S. 
 
Varje delprocess bidrar till slutresultatet. Delprocessen kan identifieras i tre kategorier:  

1. Konstruktionskvalitet är viktigt när en produkt eller tjänst utformas och framställs. Det är då 
kvalitetsnivån fastställs.  

2. Produktionskvalitet är ett uttryck för hur väl en tjänst eller produkt lyckas uppfylla 
kvalitetskraven. 

3. Försäljnings- och servicekvalitet är ett uttryck för kundens förväntningar. En vara eller tjänst 
som inte uppfyller kundens förväntningar leder till missnöjda kunder. 

Verksamheten repeterar dessa aktiviteter i delprocesser för att möta kundernas önskemål. 
Aktiviteterna bildar tillsammans en slinga som med hänsyn tagen till kvalitetspåverkande aktiviteter 
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kan kallas kvalitetsslinga. Kvalitetsslingan definieras som en begreppsmodell för de beroende 
aktiviteter som påverkar kvaliteten och innefattar alla stadier från identifiering av behov till 
utvärdering. Söderstedt (1995) betonar också att kategorierna har lika stor betydelse för den kvalitet 
som kunden får, därför är det viktigt att kvalitetskraven uppfylls i alla leden och att kvalitet och 
kvalitetskrav gäller tjänster i lika hög grad som produkter.  
 
Demincirkeln är en arbetssättsmodell som visar hur företaget kan förebygga och förhindra att 
problem upprepas.  
 
Figur 3.5 Demincirkeln. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: W Edwards Deming (Jönson 1995, s. 31) 

 
Modellen ovan visar att alla insatser i företaget måste planeras. Insatserna ska verkställas enligt 
planeringen, resultatet ska följas upp och utifrån uppföljningen görs förändringar för att undvika 
framtida fel, dessutom tas hänsyn till resultatet vid nästa planering. Denna modell ibland kallas för 
PDCA: Plan, Do, Check, Act. Jönson (1995 s. 31) 
Kvalitetsarbetet har två huvuduppgifter. Det första är kvalitetssäkring som är att säkerställa 
kvaliteten i det löpande arbetet så att levererade produkter uppfyller ställda kvalitetskrav. Den andra 
huvuduppgiften är kvalitetsförbättring som innebär att hela tiden genomföra förbättringar av 
verksamheten. Huvuduppgifterna kan vara förbättringar på grund av förändringar i omvärlden eller 
utveckling av nya möjligheter för både organisationen och dess kunder. (Jönson 1995) 
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Figur 3.6 Kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring.  

 

 
Källa: Jönson (1995, s. 31) 
 
Enligt Grönros (2004) styrs kvalitetsupplevelsen av förväntningar, sanningens ögonblick, stämning, 
humör och kvalitetsattribut. I mitten av 80-talet utvecklades ett instrument som benämndes 
SERQUAL för att mäta kundernas upplevelse av kvalitet. Den utgick ifrån begreppet upplevd 
tjänstekvalitet. De kom fram till ett antal determinanter som styr kundernas upplevelse av tjänsten. 
Dessa har senare reducerats till fem:  

1. Materiella ting såsom lokaler 
2. Tillförlitlighet som exempelvis korrekt service 
3. Respons vilket innebär att personalen kan tillgodose kundernas önskemål 
4. Garanti som betyder att kunderna kan lita på företaget 
5. Empati som betyder att företaget förstår kundernas problem 

 
Olika validitetsproblem med mätinstrument som baseras på jämförelser mellan förväntningar och 
upplevelser mellan olika attribut. Om förväntningarna mäts efter tjänsteupplevelsen eller samtidigt, 
mäter man egentligen inte förväntningar utan något som har påverkats av upplevelsen. Att mäta 
förväntningarna före tjänsteupplevelsen är inte korrekt därför att kundernas förväntningar kan ha 
förändrats. Att mäta förväntningar är svårt eftersom verklighetstolkningar i sig innehåller tidigare 
förväntningar. (Grönros 2004) 
  
Grönroos (2004) gör gällande att kunderna upplever tjänstekvalitet i två dimensioner: en 
teknisk/resultat och en funktionell/processinriktad dimension. Vad kunderna upplever att de får i 
samspelet med företaget är en viktig parameter för deras kvalitetsbedömning. Internt är det ofta det 
som anses som kvaliteten på tjänsten. Det är detta man kallar den tekniska kvaliteten på 
tjänsteprocessens resultat och är bara en av kvalitetsdimensionerna. Ofta kan den här dimensionen 
mätas tämligen objektivt av kunderna eftersom den består av lösningen av problemet. Eftersom det 
finns ett antal tjänstekontakter mellan leverantör och kund samt ett antal sanningens ögonblick så 
blir den tekniska kvalitetsdimensionen inte avgörande för den totala kvalitetsupplevelsen för 
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kunden. Kunden kommer också att påverkas av på vilket sätt den tekniska kvaliteten överförs som 
exempelvis tillgänglighet, bemötande och uppträdande. Dessutom är kunderna olika och har olika 
önskemål och påverkar även hur tjänsten förmedlas. Detta kallas för den processens funktionella 
kvalitet. Begreppet upplevd kvalitet har alltså två dimensioner: Vad kunden får och hur kunden får 
det. Även ett tredje begrepp som var kan läggas till kvalitetsbegreppet det vill säga miljön och den 
fysiska omgivningen. Ett företags konkurrensfördelar anses bero på kvaliteten och värdet av dess 
varor eller tjänster. Teknisk kvalitet anses ofta som den väsentligaste kvalitetsfrågan. Eftersom 
nästan alltid andra företag har liknande tekniska kvalitet räcker detta inte för att konkurrera 
framgångsrikt. Däremot är den tekniska kvaliteten en förutsättning för god upplevd kvalitet, den 
måste hålla en acceptabel nivå. Bra kvalitet innebär att den upplevda kvaliteten motsvarar kundens 
kvalitetsförväntningar, den förväntade kvaliteten. Om förväntningarna från kunden är orealistiska 
kommer också den upplevda totalkvaliteten upplevas låg. Den förväntade kvaliteten påverkas också 
av marknadsföring, rykte, företagets profil, image, pris, behov och värderingar. Det kan vara 
faktorer som företaget kan påverka direkt eller indirekt. Nivån på den totala kvalitetsnivån blir ett 
resultat av klyftan mellan den förväntade och den upplevda kvaliteten. (Grönros 2004) 
 
Figur 3.7 Total upplevd tjänstekvalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Källa: Grönroos (2004, s. 80) 
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Enligt Kotler (2002) är en av de främsta vägarna som ett tjänsteföretag kan differentiera genom att 
kontinuerligt leverera högre kvalitet än sina konkurrenter. Liksom många producenter före dem har 
nu flertalet tjänsteföretag förbundit sig till olika standarder av kvalitetssäkringar. De senaste åren 
har det skett en kraftig ökning av tjänstekvalitetsstandarder och utmärkelser. Många tjänsteföretag 
har funnit att extraordinär kvalitet kan ge dem en stark fördel som kan leda till ökad försäljning och 
lönsamhet. Ofta innebär god kvalitet även höga kostnader, men det leder också till en högre 
kundtillfredsställelse, fler återkommande kunder och en ökad försäljning. Nyckelfaktorn är att 
överträffa kundernas förväntningar på kvalitet. Om den förväntade kvaliteten från företaget 
överträffas kommer kunden att anlita företaget igen. Kundernas återköp kan vara det bästa sättet att 
mäta kvalitet och påvisar företagets förmåga att genomgående erbjuda hög kvalitet. För att möta 
kvalitetsmålen bör tjänsteleverantören identifiera de förväntningarna målgruppen har på 
tjänstekvalitet. Olyckligtvis är tjänstekvalitet svårare att definiera, bedöma och kvantifiera än 
produktkvalitet. Eftersom det inte går att ta på en tjänsts kvalitet krävs det att hänsyn tas till både 
processen och det aktuella resultatet som upplevdes av kunden. Det är svårt att kvantifiera 
standarder eller referenspunkter för att mäta processer och prestationer i tjänster. I verkligheten 
måste företagen bestämma sig för hur kunderna upplever kvalitet för att kunna mäta 
tjänstekvaliteten. Tidigare forskning visar att kundernas uppfattning av kvalitet är skillnaden mellan 
det förväntade och upplevda. Denna skillnad brukar benämnas kvalitetsgap. Målet är därför att 
minimera detta gap även om det bör tas hänsyn till att det är en bedömning från kunderna. För att 
förbättra kvaliteten bör tjänsteleverantören identifiera nyckelfaktorerna som avgör tjänstekvaliteten, 
vilka förväntningar kunderna har och hur kunderna graderar företagets tjänster i relation till sina 
förväntningar. 
 
Figur 3.8 Nyckelfaktorer som avgör den upplevda tjänstekvaliteten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Kotler (2002, s. 551)  
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Figur 3.8 sammanfattar de olika aspekterna på kvalitet.  
 Tillgänglighet. Är tjänsten lättillgänglig och levereras den i tid. 
 Trovärdighet. Är företaget trovärdigt. 
 Kunskap. Förstår företaget verkligen kundernas behov. 
 Pålitlighet. Håller företaget en jämn och varaktig nivå. 
 Säkerhet. Är tjänsten fri från risker.  
 Kompetens. Har personalen på företaget tillräcklig kunskap för att leverera en bra tjänst. 
 Kommunikation. Hur väl kan företaget kommunicera och beskriva sina tjänster. 
 Artighet. Är personalen artiga, omtänksamma och mottagliga mot kunderna. 
 Lyhördhet. Är personalen villiga och snabba att leverera tjänsten. 
 Tydlighet. Är företaget tydliga med att det som går att ta på håller hög kvalitet som till 

exempel lokaler och annan fysisk omgivning.  
 
De första fem aspekterna beskriver kvaliteten på företaget utåt gentemot kunder och andra 
intressenter. Medan de sistnämnda fem relateras till processen. Genom att fokusera på dessa 
faktorer kan företaget försäkra sig om att ha mött kundernas förväntningar. Många tjänsteföretag 
har de senaste åren investerat starkt i effektiva och likformade tjänstekvalitetssystem. Företagen vill 
försäkra sig om att kunderna erhåller kontinuerligt hög nivå i varje tjänstetillfälle. Det kommer 
alltid att uppstå problem med varierad kvalitet på tjänsten eftersom den till viss del beror på 
interaktionen mellan personalen och kunden. Missförstånd är en kritisk faktor i alla tjänster. Även 
ett företag som arbetar hårt för hög kvalitet kan exempelvis råka bränna en biff eller ha en dålig 
dag. Därför är det viktigt att ha en handlingsplan med regler och rutiner för problem som kan 
uppstå. (Kotler 2002)    

3.6 Relationsmarknadsföring 
Gummessons (1998) definition på relationsmarknadsföring (nedan kallat RM) är följande: 
”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 
centrum.” (Gummesson s. 16) 
 
Gummesson (1998) gör gällande att relationer förutsätter att det finns minst två parter som står i 
kontakt med varandra. Moderrelationen i marknadsföringen är den mellan leverantör och kund. 
Nätverk uppstår när relationerna blir många, komplexa och svårbegripbara. Deras samspel med 
varandra benämns interaktion. Tjänster och service i den industriella marknadsföringen 
negligerades trots att relationer stod i centrum även då. De senaste tjugo årens forskning och praktik 
inom marknadsföringen pekar särskilt på betydelsen av relationer, nätverk och interaktion. Bidrag 
till RM kommer också från ett annat område som fått stor betydelse för marknadsföringens praktik, 
nämligen kvalitetsstyrning eller kvalitetsutveckling. Kvalitetsstyrning har också inspirerat till 
begreppet relationskvalitet, att sträva efter att skapa anpassad kvalitet på relationerna och inte bara 
på varorna eller tjänsterna. De viktigaste värderingarna inom RM är:  
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1. Marketing management bör ses som en marknadsorienterad företagsstyrning. Alla oavsett 
arbetsuppgifter och specialitet påverkar kundrelationerna. 

2. Långsiktigt samarbete och win-win. Betoning på samarbete. Det innebär att man ser 
leverantörer, kunder och andra som medparter där parterna ökar värdet av relationerna för 
varandra. 

3. Alla parter i en relation har ansvar för det som händer. De måste vara aktiva. Initiativ 
kommer från alla parter. 

4. Relations- och servicevärderingar är inte byråkratjuridiska värderingar. RM bygger på 
tanken att både konkurrens och samarbete är nödvändiga i en fungerande marknadsekonomi. 

 
I RM betonas lojalitet, särskilt kundlojalitet. Det innebär inte att relationer ska bestå om dem 
fungerar dåligt. Då bör relationen brytas eller byta form. Det betyder inte heller att relationer är 
kontinuerligt harmoniska. Relationer går dock ofta att förbättra och utveckla. Gummesson har 
funnit 30 olika relationer (R1-R30) som han funnit vara relevanta i tillämpad marknadsföring. 
Viktiga och generella egenskaper i affärsrelationer är samarbete, engagemang, förtroende, 
långsiktighet, rutiner och innehåll i affärsrelationen. Nedan beskriver vi de två relationer som berör 
tjänsteföretag och kvalitet som vi bedömer relevanta för uppsatsen.  
 
Relationen om servicemötet berör interaktionen mellan kund och tjänsteleverantör. Produktion och 
leverans av tjänster/service innebär att kunden delvis är närvarande, varvid en relation uppstår med 
leverantörens frontpersonal. I tjänstemarknadsföringen har relationer och interaktion vuxit fram 
som nyckelbegrepp. Den begynnande förståelsen för de unika dragen hos tjänster har givit en ny 
mening år interaktionsbegreppet. Marknadsföringen omfattar inte bara kunders kontakter med 
säljare utan alla kontakter mellan kunden och serviceleverantörens personal och utrustning under 
tjänstens produktion och leverans. De interaktiva relationerna gäller inte bara marknadsföring utan 
också utveckling, produktion och leverans av tjänster. Man kan därför tala om interaktiv 
marknadsföring men också om interaktiv utveckling. Leverantören och kunden skapar värde 
tillsammans. Den marknadsföring som äger rum under interaktionen är ofta den viktigaste, ibland 
den enda som tjänsteföretaget ägnar sig åt.  

 Interaktionen mellan leverantörens kontaktpersoner och kunden. Om kunden inte medverkar 
i tjänsteproduktionen – så blir produktionen och leveransen lidande, både dess kvalitet och 
produktivitet. Kunden är medproducent och detta medför en annan typ av relation mellan 
kund och tjänsteproducent än den som gäller mellan en kund och en varutillverkare. De 
flesta kunder, särskilt konsumenter deltar aldrig i arbetet i fabriken men deltar däremot i 
arbetet i tjänstefabriken där de är en av jobbarna.  
 Interaktionen mellan kunderna. Kunderna producerar delvis tjänsten tillsammans, om 

leverantören förser dem med rätt system, miljö och personal.  
 Interaktionen mellan kunden och leverantörens produkter och fysiska miljö. Denna 

interaktion mellan människa och system är lika viktig som interaktionen mellan människor.  
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Gummesson fortsätter att beskriva att man kan urskilja fyra roller för ”personal” som bildar 
produktions och leveranssystemet i tjänsteverksamheter. Kunden ses numera också som en del av 
tjänsteproducerande organisationen och betecknas ibland som deltidsanställd. Kontaktpersoner 
(frontlinjen) är de som har den direkta kontakten med kunden. Bakom finns stödpersonal och 
ledningspersonal. Genom att sätta var och en av dessa roller i centrum ser man tjänstemötet och 
därmed också marknadsföringen ur olika perspektiv. Slutligen påverkas relationerna av 
konkurrenterna. Ett problem uppstår om rollerna är strikt knutna till personer och om personerna 
inte växlar mellan rollerna. Den som till exempel aldrig träffar kunderna får inte heller möjlighet att 
konfronteras av dennes beteende och problem. Detta kan skapa en orealistisk bild av vad en kund 
är. Om interaktionen fungerar väl ökar den kundupplevda kvaliteten. Kundens deltagarstil blir 
viktig. Denna fas blir särskilt viktig i den del av interaktionen med kunden som sker under 
produktionen av själva kärntjänsten.  
 
Relationen som berör kvalitetsstyrning, behandlar skapandet av relationer mellan 
marknadsfunktionen och tekniska funktioner. Kvalitetsstyrning kan ses utifrån eller internt från 
företaget. Tjänsteforskningens kvalitetsbegrepp, vilka utvecklats av marknadsförare är i huvudsak 
orienterade mot kunder och lönsamhet. Kvalitetsbegreppet i sin moderna form stärker relationen 
mellan teknik och marknad. 
 
Figur 3.9 Total kvalitetsstyrning är att skapa en relation mellan marknads och produktionsfunktioner.  
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Källa: Gummesson (1998 s. 212) 

 
I tjänsteproduktion växer kvalitet och produktivitet fram ur fem källor: leverantören, kunden, 
interaktionen mellan leverantören och kunden, interaktionen mellan kunderna och slutligen 
infrastrukturen. Relationskvalitet kan förutom professionella relationer avse sociala relationer, båda 



Kvalitetssäkring av tjänsteföretag: nytta eller trend – en studie av utbildningsföretagens auktorisation  
 

 35

är viktiga. För att skapa trovärdighet måste leverantören ha kunskap om sin bransch och även kunna 
visa detta. Ofta är det den mänskliga aspekten, att vara omtyckt av kunden som skiljer konkurrenter 
åt. (Gummesson 1998) 

3.7 Syntes  
Teoriavsnittet inleds med en introduktion till de centrala begreppen i uppsatsen: tjänst, kvalitet och 
relationer. Därefter fortsätter teoriavsnittet med de fem olika delavsnitten: forskningsöversikt, 
tjänstemarknadsföring, från kvalitet till tjänstekvalitet, kvalitetssäkringar och 
relationsmarknadsföring.   
 
Delavsnitt 3.1 tar upp de centrala begreppen som behandlas i uppsatsen. Dessa är: tjänst, kvalitet 
och kvalitetssäkring samt relationens roll.   
 
Delavsnitt 3.2 är en forskningsöversikt där vi redogör för olika forskares beskrivningar över de 
aktuella ämnesområdena i uppsatsen. Delavsnittet startar med Gummessons (1991) förklaring att 
det är viktigt att skilja på varor och tjänster. Vidare skriver forskaren att kvalitet inte bara är ett 
resultat av ett rationellt, logiskt och opersonligt system. Tjänster involverar interaktionen mellan 
kunder, humor, empati, kunskap och intuition. Slutligen blir en viktig frågeställning hur långt man 
ska gå för att tillmötesgå kundernas förväntan. Att hantera kundernas förväntan blir en viktig del av 
kvaliteten. Du kan överträffa kundernas förväntade kvalitet utan att förändra tjänsten genom att 
sätta förväntan på rätt nivå. Svensson (2004) framhäver i sin artikel att studier av tjänstekvalitet 
traditionellt har utformats utifrån kundens perspektiv. Först på senare tid har forskningen fokuserats 
både på tjänsteleverantörens och på kundens perspektiv. En relaterad fråga för ledningen i 
tjänsteföretaget är hur prestationer påverkas av olika enkla och interaktiva sekvenser av 
tjänstekvalitet. Effekten av prestationerna påverkas till stor del av tid och innehåll. Dedeke (2003) 
betonar att företagsledningen ansvarar för att klassificera prestationerna och interaktionerna för 
tjänstekvalitet. Enligt författaren är det viktigt att ledningen förklarar tjänsternas olika termer av 
interaktionerna och utvecklar mätmetoder för tjänstekvaliteten runt dessa interaktioner utifrån sin 
bransch. Därefter bör ledningen hitta ett system för att utnyttja kundernas erfarenhet. Avslutningsvis 
tar detta delavsnitt upp olika forskares skildringar av relationsmarknadsföring och fokuseringen på 
kunder. Matt (2003) anser att relationsmarknadsföring integrerar och allierar människor, processer 
och teknologi i alla affärsområden som rör kunden såsom marknadsföring, försäljning och 
kundservice. Kotorov (2003) menar att relationsmarknadsföring är en långsiktig strategi, inte en 
kortsiktig lösning och kan generera stora konkurrensfördelar om den implementeras i samarbete 
med hela organisationen. Fördelen med ett bra system för relationsmarknadsföring är bestående och 
skapar högre effektivitet för företaget, högre tjänstekvalitet och kundnöjdhet, återkommande kunder 
och ökad lönsamhet (Friedman 2004). 
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Delavsnitt 3.3 behandlar tjänstemarknadsföring där Kotler (2002) och Grönroos (1996) förklarar 
och definierar begreppet tjänst och dess grundläggande egenskaper. Kotler (2002) tar även fram en 
värdekedja som länkar samman tjänsteföretagets vinst med de anställdas och kundernas 
tillfredsställelse. Därefter illustrerar Kotler (2002) i sin modell ”Tre typer av marknadsföring i 
tjänsteföretag” att tjänstemarknadsföring kräver både intern och interaktiv marknadsföring för att nå 
framgång. 
 
Delavsnitt 3.4 åskådliggör övergången från kvalitet till tjänstekvalitet. Delavsnittet börjar med att 
Sörqvist (2000) förklarar att numera definieras kvalitet som förmågan att möta kundernas behov 
och förväntningar. Det innebär att bedömningen av kvalitetsnivån utgörs av en subjektiv upplevelse 
hos kunden. Författaren menar vidare att tillfredsställelse påverkar kundernas lojalitet. En ökad 
tillfredsställelse leder till flera köp och färre reklamationer som i sin tur leder till ökad lojalitet med 
säkra intäkter och mindre behov av marknadsföring. Därefter beskriver olika författare sina teorier. 
Gummesson (1998) anser att det är svårt att kontrollera tjänstekvalitet och beskriver även olika 
orsaker till detta. Sedan sammanfattar och avslutar författaren med att skillnaden inte behöver 
betyda att tjänster skulle vara svårare att hantera, men att inställningen måste utmärkas av förståelse 
för dess unika karaktär. 
 
Delavsnitt 3.5 redogör för kvalitetssäkring. Jönsson (1995) förklarar att det finns grundregler och 
principer som är lämpliga att följa för att åstadkomma önskad kvalitet. Enligt författaren är de 
viktigaste grundreglerna och principerna styrloopen som preciserar hur ett företag ska arbeta och 
demincirkeln som är en arbetssättsmodell för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Den senare 
visar hur företaget kan förebygga och förhindra att problem upprepas. Vidare beskriver Grönros 
(2004) olika faktorer som påverkar den totalupplevda tjänstekvaliteten och Kotler (2000) förklarar 
olika nyckelfaktorer som han anser avgör den upplevda tjänstekvaliteten.  
 
Delavsnitt 3.6 beskriver relationsmarknadsföring. En modell illustrerar den totala 
kvalitetsstyrningen, enligt Gummesson (1998). Författaren förklarar hur kvalitet och produktivitet 
ökar genom att företaget skapar en relation mellan marknads- och produktionsfunktionerna. 
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4. Fakta om ämnesområdet & utbildningsbranschen  

Inledning 
Följande avsnitt inleds med hur olika sekundärkällor såsom media, företag och organisationer inom 
ämnesområdet framställer tjänstesektorn, kvalitet och utbildningsbranschen. Därefter beskriver vi 
”auktorisationen”, den framtagna kvalitetssäkringen som är anpassad för utbildningsbranschen. 
Avslutningsvis redogör vi för Bureau Veritas som granskar denna auktorisation.   

4.1 Tjänstesektorn & kvalitet 
Tjänstesektorn utgör uppskattningsvis ca 60 % av världens totala BNP och Sverige är inget 
undantag. Procenttalet avser de företag som producerar huvudsakligen tjänster. Även inom den 
traditionella, tillverkande industrin utgör en stor del av arbetet tjänster, både interna tjänster som 
personaladministration och externa tjänster som utbildning av kunder. Uppgifterna har tagits fram 
av ett företag som har specialiserat sig på analys och mätning av kvalitet samt utveckling och 
konstruktion av tjänster (Tjänsteverkstan). Att tjänstesektorn är i stark tillväxt styrks även av 
tidningen Dagens Nyheter som skriver att en stor del av Sveriges ekonomi bygger på 
tjänsteindustrin, som i dag står för två tredjedelar av landets BNP och sysselsätter totalt cirka tre 
miljoner svenskar.  
 
Kvalitetsbegreppet svårfångbarhet beror till stor del på en språkförvirring som grundas i 
översättningsproblematiken. Det latinska ordet ”qualitas” betyder beskaffenhet. Inom det 
anglosaxiska språkområdet har man i princip anammat denna mer operationella betydelse av 
kvalitet. Kvalitet beskriver egenskaper i en produkt som skall tillfredsställa vissa behov. Även i det 
japanska språkbruket speglas denna kvalitetssyn. Där står deras kvalitetsbegrepp ”hin shitsu” för ett 
objekts egenskaper och har en språklig betydelse som kopplar ordet mer till en teknisk term än till 
ett vardagligt begrepp. Kvalitetsmål definieras som att uppnå rätt kvalitet i den meningen att det 
objekt eller den tjänst man kvalitetsbedömer har de egenskaper man efterfrågat, snarare än att 
objektet eller tjänsten skall ha största möjliga kvalitet. Dessa empiriskt definierade begrepp hämtas 
ofta från tillverkningsindustrin. I det svenska språkbruket används begreppet kvalitet vanligtvis på 
ett annat sätt. Vi uppfattar inte kvalitet huvudsakligen som ett empiriskt begrepp, där vi avgör om 
varan eller tjänsten vi beställt är rätt eller fel. Snarare är det i huvudsak ett normativt begrepp som 
ofta är knutet till individuella önskningar och preferenser. Vad som är hög kvalitet för en person 
behöver inte vara det för en annan. I det svenska språkbruket handlar alltså kvalitet inte om ”rätt 
eller fel”, utan om ”hög eller låg”. (Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning)  
 
Fram till i början av 1990-talet utgick de flesta verksamheter ifrån att kvalitet kostar och att därmed 
vinsterna minskar. I dag inser allt fler att strävan efter att erbjuda kunden rätt kvalitet påverkar 
lönsamheten positivt, både genom sänkta kostnader och ökade intäkter. Kostnader relaterade till 
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kvalitet kan i ett företag uppgå till 50 % av den totala kostnadsbilden. Framför allt handlar det om 
kostnader för att rätta till felen och intäktsbortfall då missnöjda kunder byter leverantör. 
Reklamationer, revideringar och kontroller är dessutom kostnader som direkt påverkar 
produktiviteten. Då kvalitetsarbetet leder till en mer pålitlig produktion som är anpassad efter 
kundens behov blir resultatet nöjdare kunder. Detta förbättrar företagets image och 
försäljningsvolymen ökar. Man får då bättre möjlighet att utnyttja stordriftsfördelar och därigenom 
öka produktiviteten. I detta läge har man större frihet att bestämma vilka priser man ska ta ut för 
sina tjänster eller produkter. Man kan till exempel höja priserna och behålla samma 
försäljningsvolym eller sänka priserna för att nå ytterligare ökad volym. Kostnader för att förebygga 
kvalitetsbrister uppgår i normala fall till två till tre procent av den totala kostnadsbilden. Det kan till 
exempel handla om utbildning av personal eller att göra en genomtänkt konstruktion av tjänsten. 
När man arbetar med att förbättra kvaliteten bör man räkna med att dessa kostnader kan öka i 
varierande grad beroende på behov och önskemål. En relativt liten ökning av kvalitetsutgifter ger i 
normala fall en betydande minskning av de kostnader som uppkommer på grund av kvalitetsbrister. 
Samtidigt leder den förbättrade kvaliteten företaget in i en uppåtgående spiral av nöjda kunder och 
ökad försäljning och ökad lönsamhet. Många anser att kvalitet är gratis, men snarare bristen på 
kvalitet kostar. Man vet att "en nöjd kund kommer tillbaka" därför strävar de flesta verksamheter 
efter att göra sina kunder nöjda. För att en kund ska bli nöjd krävs att leverantören uppfyller 
kundens behov och förväntningar. När behoven tillfredsställts och förväntningarna uppfyllts blir 
kunden nöjd och är villig att betala mer och anlita samma leverantör återigen. (Tjänsteverkstan) 

4.2 Utbildningsbranschen 
Konsultguiden (2004/05) som ges ut av Affärsvärlden är en bok med branschanalyser, kommentarer 
och rankinglistor. De har skickat ut en enkät till cirka 1500 konsultföretag inom olika områden, ett 
av dessa är utbildningsbranschen. Företagens uppgifter kontrolleras därefter, i den utsträckning det 
är möjligt, gentemot årsredovisningar.  
 
Det finns inget annat betyg än ej godkänt att dela ut till utbildningsbranschen, förluster och negativ 
tillväxt präglar en bransch i kris. Nästa års betyg kan dock bli klart mycket bättre skriver 
Konsultguiden. Stora delar av branschen påverkas starkt av landets konjunkturläge, även om det är 
sex till nio månaders eftersläpning. En trend är också att ledtiderna blir kortare. Det innebär att 
kunderna anmäler sina anställda till kurserna senare och senare.  
 
Fokus hos kunderna har de senaste åren legat på kostnadsbesparingar och rationaliseringar. En av 
de första besparingarna som många företag gör är att minska på utbildningskostnaderna. Det är helt 
enkelt lättast att dra in på kostnader som på kort sikt inte påverkar intäktssidan. I augusti gick UF ut 
med en enkät och frågade sina medlemmar hur vårens beläggning varit. En klar övervikt har haft en 
positiv orderingång under perioden juni till augusti jämfört med samma period förra året. De fick 
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också prognostisera höstens orderingång. Här återkommer de positiva tongångarna. Nästan alla 
medlemmar tror på en bättre höst än i fjol. Kenth Dejenstam, som är föreningens generalsekreterare, 
är också optimistisk. 
 
”Det har definitivt vänt. Nu är det inte bara förhoppningar utan våra medlemmar har sett ökningen i 
sina orderböcker. Medlemmarna är optimistiska inför hösten och tror på bättre tider”.  
 
Nu tycks branschen gå en relativt ljus framtid till mötes. Och visst kommer året att bli klart mycket 
bättre än fjolåret, med dess förluster och minskande omsättning. Men fortfarande behövs 
konsolidering, dagens företag är för små. Ännu har inga utländska jättar kommit in och slukat de 
svenska koncernerna. Fördelen med att bli större är att de relativt komplexa och dyra administrativa 
system som måste byggas upp kan fördelas på fler kurser. Man kan bredda utbudet och kan lättare 
hantera större kunders specifika önskemål om företagsanpassade utbildningar. Till viss del kan man 
även använda nätverk och underkonsulter för att nå samma resultat.  
 
Med bättre konjunktur, kostnadsbesparingar och fortsatt konsolidering kan branschen komma 
tillbaka till tidigare års tillväxttal och vinster. Problemet är att det är en relativt liten bransch. Den 
stora utmaningen finns i att få utbildningsmarknaden att växa, att hitta nya kunder. Men för det 
måste branschen genomgå ett par förändringar. En stor omställning är att få kunden att premiera 
kvalitet istället för pris. Valet av utbildningar måste ses som ett strategiskt val. Det innebär att 
branschen bör förändra sitt sätt att arbeta. Kunderna är inte villiga att satsa på mer utbildning om det 
inte tillför företaget något konkret. Produkten blir inte tillräckligt värdefull för kunden, många 
utbildningar idag är mer ett belöningssystem för personalen. För att kunden ska premiera kvalitet 
blir en viktig parameter uppföljningen av en kurs eller ett utbildningsprogram. Ett ord som ofta 
används i dessa sammanhang är ROI (Return Of Investment), vilket betyder att kunden ska kunna 
räkna hem nyttan av en investering i en utbildning. Om man till exempel kan mäta hur en specifik 
utbildning leder till mer kostnadseffektiv produktion så ändras plötsligt den tidigare kostnaden till 
en investering. Utmaningen är att skapa dessa uppföljningssystem. Med så vitt skilda kurser blir det 
svårt att göra generella system som passar alla tillfällen. En förutsättning är kunden och 
leverantören är överens om målen och kraven med utbildningen. Det kräver att 
utbildningsbranschen ökar sin kunskap om kundernas verksamhet. (Konsultguiden) 

4.3 UF: s auktorisation  
UF har arbetat fram ett system för auktorisation. Målet med auktorisationen är att den innebär för 
kunderna att de får en ökad möjlighet att på förhand värdera värdet av erbjudna tjänster. Alla 
utbildningsföretag som är medlemmar i UF är berättigade att ansöka om auktorisation. Avgiften för 
auktorisationen beror på hur hög omsättning företaget har, men är ca 15 000 – 30 000 SEK för det 
första året och 8 000 – 16 000 SEK för kommande år. Denna kostnad täcker certifieringen, löpande 
kostnader och revisioner. Om utbildningsföretaget redan är certifierade enligt t.ex. en standardiserad 
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kvalitetssäkring som ISO 9001, kommer processen gå snabbare och enklare. Utbildningsföretag kan 
fortfarande vara medlemmar i UF utan att vara auktoriserade. För auktorisationen har UF 
tillsammans med sina medlemsföretag utarbetat fem olika kriterieområden och indikatorer (se 
bilaga 4) som granskas av Bureau Veritas. Inledningsvis utför företaget en självutvärdering för 
auktorisation (se bilaga 5). Dessa fem kriterieområden är åtaganden mot betalande kund, mål för 
lärande, metod för lärande, process för utvärdering av målet för lärandet och resultat av 
utvärderingen.   

4.4 Bureau Veritas 
Bureau Veritas (Bureau Veritas Quality International Sverige AB) är en multinationell organisation 
som grundades 1828. De finns i över 140 länder med fler än 500 kontor världen över med en 
kvalificerad arbetsstyrka på fler än 17 500 experter. Bureau Veritas erbjuder ett omfattande utbud 
av tjänster inom certifiering, konsulttjänster och utbildning. Bureau Veritas funktion är att 
bestämma om en produkt, process, verktyg, installation, aktivitet eller en organisation möter givna 
generella eller specifika krav. Deras tjänster innefattar testning, granskning och inspektion, som 
leder till ett certifikat eller klassificering. Detta bekräftas genom utställandet av ett 
konformitetsdokument, såsom ett certifikat, märkning eller rapport. Bureau Veritas arbetar även 
med teknisk rådgivning. Vidare definierar och planerar de standarder och prestandaindikatorer. 
Kärnvärderingarna som integritet, etik, opartisk rådgivning och validering är tyngdpunkten inom 
branschen och leds av International Federation of Inspection Agencies (IFIA). IFIA har utvecklat ett 
kravdokument som styr samtliga IFIA medlemmar för att försäkra sig om att samtliga IFIA 
medlemmar delar denna standard av professionellt beteende genom hela organisationen, för att 
säkra ett etiskt uppträdande och integritet i tjänsterna. (Bureau Veritas) 
 
Enligt Peter Landin7 på Bureau Veritas så granskar och reviderar de främst ISO certifieringar men 
även vissa anpassade kvalitetssäkringar. De utför uppdraget åt UF och inte åt utbildningsföretaget. 
Generellt går det till så att de har ett kravdokument som de följer och om de finner någon avvikelse, 
har utbildningsföretaget 90 dagar på sig att åtgärda dessa. Det är svårt att generalisera hur ofta 
avvikelser förekommer. De har revision vartannat år, det är UF som har bestämt det. De har inte 
oaviserade granskningar. När det gäller en anpassad kvalitetssäkring som denna kallas det för en 
andraparts revision. Det betyder att det är en andra part som reviderar men det är UF själva som 
tagit fram kriterierna. Peter Landin anser att det är självklart möjligt att kvalitetssäkra tjänsteföretag. 
I och med ISO 9001:2000 skedde en radikal förändring gentemot ISO 9001:1994, numera är den 
anpassad på ett helt annat sätt för företag, oavsett inriktning, genom att den bland annat numer tar 
hänsyn till processer. Vad som är lämpligast när det gäller en standardiserad eller en anpassad 
kvalitetssäkring beror helt på syftet med certifieringen. För en organisation som UF kan det vara bra 
att profilera sig. Generellt sett har en ISO certifiering högre krav och igenkänningsgrad. När det 

                                                 
7 Peter Landin konsult på Bureau Veritas, telefonintervju den 12 maj 2005. 
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gäller kostnaden är det inte helt enkelt att jämföra UF: s auktorisation med en ISO certifiering 
eftersom den förstnämnda utgår ifrån företagets omsättning och den andra ifrån antal anställda och 
bransch. 

4.5 Relationskvalitet 
Kan du kort kommentera hur du ser på förhållandet mellan relation och tjänstekvalitet? Vissa 
modeller utgår ifrån CRM och ser kvalitet som en del av denna och andra modeller gör gällande att 
kvaliteten är det centrala och relationen nämns inte specifikt utan det får man "lista" ut själv.  
 
Jag förstår er förvirring. Kvalitet och relationer är "fuzzy concepts" beroende på att de finns överallt 
i livet, inte har klara gränser och delvis överlappar varandra. De går inte att stoppa in i en fyrkantig 
box. CRM har inspirerats av kvalitet från kvalitetsstyrningen och kvalitetsstyrningen har lånat in 
relationer från relationsmarknadsföringen. Begreppet relationskvalitet har tillkommit för att betona 
hur bra eller dålig en relation är.8 
 
 

 

 

 

                                                 
8 Evert Gummesson professor Stockholms Universitet, kommunikation per e-post den 9 maj 2005. 



Kvalitetssäkring av tjänsteföretag: nytta eller trend – en studie av utbildningsföretagens auktorisation  
 

 42

5. Fallstudie 

Inledning 
Detta avsnitt inleds med en presentation av branschföreningen och de undersökta företagen. 
Därefter redogör vi för intervjuerna med UF, de två hittills auktoriserade utbildningsföretagen Silf 
och Imemory och deras kunder ABB och Regeringskansliet.  

5.1 Presentation av branschförening och företag  

5.1.1 Branschförening: UF  
UF är Sveriges branschförening för de utbildningsföretag som bedriver kompetensutveckling för 
vuxna i arbetslivet. Föreningen har till uppgift att verka för hög kvalitet och sunda affärsmetoder. 
UF: s vision är att de fria utbildningsföretagen leder kompetensutvecklingen. UF bevakar och 
påverkar för att främja branschens fortsatta utveckling och seriositet. UF startades 1992. 
Intagningskraven är hårda för att säkra föreningens status som kvalitetsgarant. Kraven är att man 
bedriver en välrenommerad utbildningsverksamhet och sköter sina åtaganden mot såväl kunder, 
leverantörer som myndigheter. UF: s medlemsföretag har tillsammans en omsättning på ca fyra 
miljarder SEK. UF är remissinstans till Utbildnings- och Näringsdepartementet samt SIS. UF 
arbetar med lobbying för att tidigt vara med och påverka de politiska beslutsprocesserna inom 
utbildningsområdet. Föreningen är vidare ett forum för att bevaka och påverka i olika sammanhang 
för att främja utbildningsföretagens gemensamma intressen. UF har också ett nätverk med 
medlemsträffar fyra till sex tillfällen per år. Nätverket diskuterar aktuella ämnen som 
auktorisationen och E-learning. Nätverksträffarna är mycket uppskattade då det ges tillfälle till 
informella diskussioner. UF har arbetat fram ett system för en anpassad kvalitetssäkring, en 
auktorisation. (UF) 

5.1.2 Utbildningsföretag: Silf Competence 
Silf är en ideell förening för inköp och logistik som startades 1956, de har 2600 medlemmar. 
Organisationen består av tre delar: Silf Professional, Silf Competence och Silf Media (tidning) 
Silf Competence (benämns för Silf i resterande delen av uppsatsen) är utbildningsdelen. De 
omsätter ca 40 miljoner SEK och har 20 anställda. Ca 2500 personer per år utbildas. 60 % av 
utbildningarna är öppna kurser (30-35 kurser/år) och till största del inom affärsförhandling. 
Resterande kurser är företagsanpassade och företagsinterna utbildningar (130-140 uppdrag/år). Silf 
anlitar externa lärare och kurslokalerna hyrs från andra företag som till exempel konferensrum på 
hotell. De har utbildningar inom logistik, inköp och affärsförhandlingar. Målsättningen på de öppna 
utbildningarna är individuella och för de företagsanpassade utbildningarna är målsättningarna på 
företagsnivå. Silf är auktoriserade sedan september 2003. (Silf) 
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5.1.3 Utbildningsföretag: Imemory 
Imemory är ett nischat utbildningsföretag som har utbildningar inom snabbläsning, mindmapping 
och minnesträning. Företaget grundades 1997 av Jim Nilzon och Simone Reiche. Ledorden i 
företaget är att de tror att människor kan utnyttja sina hjärnor bättre. De arbetar med friskvård för 
hjärnan, för att få en bra balans. Det är ett område som enligt Imemory ofta glöms bort. Idag består 
Imemory av fyra anställda samt ett antal associerade utbildare och konsulter. De omsätter ca fyra 
miljoner SEK. De har både öppna och företagsanpassade utbildningar. Ca 80 % är öppna kurser och 
20 % företagsinterna (i högkonjunktur ligger det på ca.50 % -50 %). Imemory erbjuder det mest 
heltäckande träningsprogrammen inom snabbläsning och minnesträning och vänder sig i första hand 
till svenska näringslivet. Bland deras kunder finns Regeringskansliet, SEB och Astra Zeneca. Sedan 
hösten 2003 ägs företaget helt av företagets VD, Simone Reiche. Företagets öppna kurser och 
seminarier genomförs i första hand på kursgårdar och konferensanläggningar i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Det erbjuds också företagsanpassade utbildningar direkt hos deras 
uppdragsgivare. Imemory är auktoriserade sedan oktober 2004. (Imemory) 

5.1.4 Kundföretag: Regeringskansliet 
Regeringskansliet är en myndighet som bereder ärenden till regeringen. De har ca 4500 anställda 
och består av nio departementen och en förvaltningsavdelning. Förvaltningsavdelningen är en 
administrativ stödfunktion för personal, rekryteringsfrågor, strategisk kompetensutveckling och 
lokalfrågor. Regeringskansliet är en sammanhållen myndighet som består av statsrådsberedningen, 
departementen och förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet är en politiskt styrd organisation, 
där regeringen avgör arbetets inriktning och vilka frågor som ska prioriteras. Tjänstemännen hjälper 
regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. De allra 
flesta som arbetar i Regeringskansliet är tjänstemän utan politisk inriktning och har kvar sin 
anställning i Regeringskansliet oavsett regering. Regeringskansliet har till uppgift att förbereda 
regeringens ärenden och biträda statsråden i deras verksamhet. (Regeringskansliet) 

5.1.5 Kundföretag: ABB 
ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 102 000 anställda. ABB: s 
historia går tillbaka till slutet av 1800-talet och innefattar många innovationer och tekniskt 
ledarskap inom många branscher. ABB bygger och utvecklar avancerade produkter och tekniker 
inom kraft och automation. I Sverige har ABB drygt 9 000 medarbetare och finns på 30 orter. Stora 
verksamhetsorter är Västerås, med cirka 5000 medarbetare, och Ludvika med cirka 2 400 
medarbetare. ABB är börsnoterade i, SWX Swiss Exchange och börserna i London, Stockholm, 
Frankfurt och New York. ABB: s ägarstyrning är strikta internationella standarder som Swiss Code 
of Obligations. Utöver bestämmelserna i Swiss Code of Obligations fastläggs ABB: s principer och 
regler för ägarstyrning i dess bolagsordning, dess normer för ägarstyrning, styrelsekommittéernas 
bestämmelser, riktlinjerna för styrelsemedlemskap, ett flertal direktiv samt god affärssed. Det 
åligger ABB: s styrelse att återkommande granska och revidera eller föreslå ändringar av dessa 
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dokument, för att avspegla senaste utveckling och praxis, samt garantera överensstämmelse med 
tillämpliga lagar och föreskrifter. (ABB) 

5.2 Intervju med UF9 
Bakgrunden till UF och kopplingen mellan UF och Utbildnings- och Näringsdepartementet?  

♦ Startpunkten var 1992, då fanns det rädslor att den statligt ägda aktören AMU-gruppen skulle 
ta över hela utbildningsmarknaden, köpa upp alla utbildningsföretag och ta över kunderna. Ett 
antal medarbetare från de privata utbildningsföretagen hade rekryterats över till AMU-gruppen 
med avsevärt högre löner. Ytterligare en rädsla berörde moms, utbildningsföretagen var 
befriade från moms. En del utbildningsföretag lade på moms och andra inte. En entreprenör 
upptäckte att det inte fanns någon branschförening för utbildningsföretagen och tog då kontakt 
med flera VD: ar för utbildningsföretag som tillsammans startade föreningen. Ett av de första 
uppdragen för branschföreningens var att uttala sig om att dess grundsyn var att momsen inte 
skulle vara någon konkurrensdrivkraft. Utbildnings- och Näringsdepartementet drev frågan om 
att alla löntagare skulle få möjlighet att ta ett större ansvar för sin egen utbildning genom 
löneavsättning och stimulans från staten. Detta skulle stimulera kompetensutvecklingen och 
var en stor fråga för UF. Denna fråga är en av kopplingarna mellan UF och departementen. 
Sedan har UF haft några andra samarbeten i och med att UF är remissinstans och med detta 
innebär det kontinuerligt frågeställningar som t.ex. betygssättning. UF anser att privata företag 
ska ha rätt att betygssätta utbildningar och inte bara universitet, högskolor och gymnasieskolor 
som idag. Har utbildningsföretaget en utbildning som motsvarar alla krav, så är det rimligt att 
de ska få sätta betyg. 

 
Kopplingen till SIS? 

♦ UF var med i början som remissinstans för ledningssystem för kompetensförsörjning. Man 
försökte skapa ett system där alla processer definierades och säkrades, för att säkra 
kompetensförsörjningen framöver. Sedan har UF varit med att skapa auktorisationen av den 
anpassade kvalitetssäkringen. Detta med bakgrund att det tidigare inte fanns någon anpassad 
kvalitetssäkring för just utbildningsföretagen. Det som fanns att tillgå var ISO 9000 
kvalitetssystemet, som bara säkrar rutinerna.  

 
Hur går det till att bli medlem? 

♦ UF gör en noggrann undersökning av utbildningsföretaget. De har hårda antagningskrav på att 
det är ett seriöst och långsiktigt företag. Det är också lätt att bli utesluten från föreningen, vilket 
också har hänt.  

 
 

                                                 
9 Kenth Dejenstam generalsekreterare UF, personlig intervju den 4 mars 2005 samt telefonintervju den 13 maj 2005. 
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Hur många utbildningsföretag finns det och hur många är aktuella för UF? 
♦ Hittills är cirka 40 utbildningsföretag medlemmar i UF. Målsättningen är att ha 100 
medlemsföretag.  

 
Hur marknadsför ni UF till utbildningsföretagen som inte är medlemmar? 

♦ Marknadsföringen sker främst genom branschföreningens nätverk och hemsidan.  
 
Hur kommuniceras auktorisationen till utbildningsföretagen? 

♦ UF marknadsför inte auktorisationen specifikt. Det är för få utbildningsföretag som är 
auktoriserade idag, hittills är tre certifierade. Det finns en tröghet i alla sådana här system. De 
som har auktoriserat sig har fått ett enormt uppsving i sina affärer och rutiner, kunderna är mer 
nöjda än tidigare.  

 
Är auktorisationen en nytta?  

♦ UF anser att det skulle vara värdefullt att flytta fokus från kvalitet till nytta. Det är viktigt att 
kunna mäta för att säkra nyttan istället för upplevelsen av tjänsten. När man vet nyttan för 
kunden kan man också säkra processerna. Auktorisationen är en nytta internt där man som 
företag blir överraskad att man inte hade den samsyn som man trodde. Det leder till en 
enhetlighet som är till värde för kunden. Auktorisationen innebär också en städprocess inom 
företaget. Externt för kunden ska det synas att det inte sker några missförstånd. Om det ändå 
blir fel ska kunden veta att dessa åtgärdas genom rutiner och regelverk. Auktorisationen utgår 
ifrån kunden, det blir en rutinbundenhet som alla följer i företaget. 

 
Vad är er definition av kvalitet? 

♦ UF har ingen gemensam utsago hur kvalitet ska definieras, men de utgår ifrån kundens nytta. 
Kvalitet ska vara ett begrepp som utgår ifrån nyttan som kunden upplever. Hög förväntad 
kvalitet kan leda till hög eller låg upplevd kvalitet och kan uppfattas olika av olika kunder. Det 
kan vara så att utbildningsleverantören håller hög kvalitet med det ger ingen nytta för kunden. 
Kvalitetsbegreppet blir inte heller helt lätt om kunden blir nöjd men det inte har lett till någon 
nytta. UF tror i framtiden att det är den nytta som kunden får i nyckeltal som blir intressant, 
men det är komplext.  

 
Vad är syftet med auktorisationen? 

♦ Auktorisationen är ett sätt att lära känna egna företaget och dess rutiner, vilket leder till att 
diskutera utrensningar i egna system. ”Det är bra, det är som att lägga in ett sandkorn i en 
mussla det blir en vacker pärla.” Auktorisationen blir ett sätt att utrycka nyttan för kunden att 
denne vet att utbildningsföretaget levererar en hög och jämn kvalitet. 
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Hur har ni kommit fram till att det finns ett behov av en anpassad kvalitetssäkring (auktorisation)? 
♦ Det har varit ett behov från medlemsföretagen. 

 
Har ni gjort någon form av marknadsundersökning till köparna? 

♦ Bureau Veritas kontrollerar det som företaget har sagt att de ska leverera genomförs. UF 
undersöker inte sista ledet. Utvärderingar är känsligt, utbildningsföretagen vill ha sina egna. De 
som inte har så bra utvärderingar vill inte vara med i en kollektiv utvärdering. Det är inte heller 
säkert att kursutvärderingar säger någonting. Det kan faktiskt vara så att det säger mer om 
själva upplevelsen. Däremot finns det en engelsk metod som mäter 60 punkter två månader 
efter utbildningen där man ser vad utbildningen verkligen ger. Hur stor roll spelar personkemi? 

 
Hur har ni kommit fram till de olika kriterieområdena och indikatorerna? 

♦ När UF började diskussionen gällande kvalitetssäkring, granskade UF vad som finns gällande 
kvalitetssäkringar som till exempel ISO 9000 och Svensk utmärkelse för kvalitet. Det finns ett 
antal kvalitetssystem men inom kompetensutveckling och utbildning finns det inget som är 
heltäckande. UF ansåg att det fanns ett behov att komplettera med ett system som ska vara 
kompatibelt. Så denna auktorisation är en miniversion av ISO 9000. Det är enkelt och 
pedagogiskt, det enda utbildningsföretaget behöver göra är att svara på 24 frågor. 
Medarbetarna kan inte komma med olika svar på organisationsfrågor eller rutinförfarande. Alla 
måste samarbeta och vara överens om svaren i företaget.  

 
Hur mäter och följer ni upp att kvaliteten håller rätt nivå för auktorisationen? 
Vad är åtgärderna om ni upptäcker ett gap mellan uppfylld och förväntad kvalitet? 

♦ Hur man utvärderar en kurs kan bli godtyckligt medan auktorisationen är baserad på fakta. 
Bureau Veritas kommer och granskar alla parametrar och gör nedslag om det inte fungerar 
enligt kriterierna. UF har en självutvärdering för auktorisation med 24 frågor för att verifiera 
kvaliteten (bilaga 5). Från kvalitet till minskade kostnader efter en utbildning är målsättningen, 
det är något som hela branschen diskuterar. UF följer inte upp själva kontinuerligt. I den här 
branschen känner alla varandra, om det händer något får UF snabbt reda på det. Kursdeltagare 
ringer till UF om de inte är nöjda. Medlemsföretagen vet om det skulle vara så att de inte 
ändrar sig efter tillrättavisning så åker de ut efter beslut av styrelsen. Det är det enda UF kan 
göra. De bygger föreningen på kvalitet och seriositet. Bureau Veritas gör revideringar vartannat 
år av de auktoriserade utbildningsföretagen.   

 
Hur vet man från köparna att kvaliteten håller rätt standard? 

♦ Det är UF som har tagit fram kriterierna vilken auktorisationen bygger på och Bureau Veritas 
som verkställer själva auktorisationen. UF kan inte revidera medlemmarna själv. Bureau 
Veritas testar av att allt stämmer. Ett exempel var att det stod i katalogen att alla lärare var 
civilekonomer och så hittade de två som inte var det och utbildningsföretaget fick ändra texten 
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i katalogen. Det är viktigt att allt som står är sant och korrekt. Auktorisationen borde 
genomsyra inte bara utbildningsföretag utan även själva köpandet.  

 
Vad vill ni att auktorisationen ska leda? 

♦ Att upprätthålla och öka seriositeten och kvaliteten hos utbildningsföretagen. Med 
auktorisationen följer det en legitimitet. Många medlemmar kommer inte att auktorisera sig 
och har inte heller behov av det t.ex. de utbildningsföretag som ligger under Skolverket. Det 
har inget egenvärde att alla ska vara auktoriserade. Företrädesvis många små och medelstora 
företag kommer att auktorisera sig för att få legitimiteten. UF vill på sikt att alla 
medlemsföretagen ska ha någon form av kvalitetssäkring, men det spelar ingen roll vilken. 

 
Övrigt 

♦ Kunderna utgår till stor del ifrån relationer när de ska köpa utbildning. Någon som känner 
någon som känner någon.  

”Att köpa utbildning är ungefär som att välja frisör, man väljer inte någon som har en helsida i 
dagstidningen att du får halva priset.”  
Man går till någon som man känner eller har referens till. Det är det som gör att det är så 
spännande att sälja och köpa tjänster. Alla företag behöver kompetensutveckling, om inte annat 
behöver de kompetensutveckling för att lära sig sina produkter. Varje gång stora företag 
presenterar en produktutveckling finns det stora utbildningar som drar igång delvis på webben 
och delvis med lärare. Det är en utbildningsform man inte får glömma. Internutbildningar som 
bedrivs av till exempel Mc Donalds som går igenom hur man friterar, steker mm. Det här är en 
marknad i ständig utveckling. Det här är ett område man ofta glömmer bort. E-learningsföretag 
tjänar pengar på dessa typer av utbildningar. Andra utbildningar är egna interna utbildningar 
som egen utveckling och organisationsutveckling. Det är svårare att svara på hur stor den 
traditionella utbildningsmarknaden som inom marknadsföring och ekonomi växer. En 
normaltrend har alltid varit att i en högkonjunktur växer antalet öppna kurser och i en 
lågkonjunktur växer de företagsinterna utbildningarna. Förra året vände marknaden och är på 
väg uppåt. Innan dess har det varit trögt sedan 2001. Samtliga medlemsföretag har sagt att det 
hittills 2005 har varit en starkare omsättning och tillväxt än förra året.  
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5.3 Intervjuer med utbildningsföretag: Silf10 och Imemory11 
Vad är er definition av kvalitet? 

♦ ”Just vid tjänsteförsäljning är kundens upplevda kvalitet a och o.” 
Image är viktigt för företaget och en stark profil ger trovärdighet. Silf utvärderar sina kurser för 
att följa upp kvaliteten, det gäller att följa upp vid utbildningstillfället eftersom det är då tjänsten 
konsumeras. De har en fyragradig skala som är anpassad efter gymnasieskolans betygskala. För 
parametern ”helhetsintryck” är målsättningen 3,0 och under år 2004 låg Silf: s helhetsintryck på 
3,2.  
♦ Imemory kopplar ihop begreppet kvalitet med kundnöjdhet, att ligga steget före i åtaganden. 
Innan hade de en känsla av att de hade god kvalitet. Håller det om någon utomstående 
granskar? Därför valde Imemory att auktorisera sig. Deras utbildningsmål är att hjälpa 
kursdeltagarna komma till omedveten kompetens i deras inlärning, alltså de inte ens behöver 
anstränga sig för at nyttja det lärda.  

 
Hur marknadsför ni er? 

♦ Silf tar hänsyn till infrastrukturen och satsar i stor omfattning på strategisk marknadsföring. 
Tanken är att de säljer ett större certifieringsprogram och inte en kurs. De menar att kunskapen 
om varumärket blir marknadsföringsvärdet. Silf ger ut en produktkatalog, annonserar och 
arbetar med personlig försäljning genom kundbesök med sina fem säljare. Silf använder vidare 
olika instrument för att förstärka varumärket som genom till exempel bilaga i Dagens Industri. 
Företaget bearbetar sina kunder i ett visst system: profilskapande reklam → 
direktmarknadsföring → telemarketing (sköts av ett externt bolag) → bokning av besök. 34 % 
av Silf: s kunder står för 80 % av företagets försäljning och 60 -90 % av de som 
telemarketingföretaget ringer har kännedom om Silf. 

♦ Imemory marknadsför sig genom personlig försäljning via sin egen kunddatabas, 
merförsäljning till sina gamla kursdeltagare som sprider ryktet och går nya kurser. De gör även 
riktade utskick samt annonserar i tidningar och använder sin hemsida som säljkanal. 

 
Vad påverkar kunden att välja ert utbildningsföretag? 

♦ Silf anser att i första hand är kvalitet det allra viktigaste för kunden. Kundens upplevda 
kvalitet är den viktigaste parametern för att välja Silf, inte priset. Silf anser att de inte är dyrast 
av alla utbildningsföretag utan har en något högre prispositionering jämfört med genomsnittet i 
branschen. Detta beror främst på de kvalitetskrav Silf har på produktutvecklingen, interna 
processerna, IT-systemen för kundhanteringen och för varumärkesbyggande metoder Silf 
använder för att positionera varumärket bland primärkunderna som finns på börsens A-lista". 

                                                 
10 Anders Lindholm marknadschef och Mattias Hultheimer försäljningschef på Silf, personlig intervju den 14 april 
2005. 
11 Simone Reiche VD och Anna Hermansson på Imemory, personlig intervju den 14 april 2005. 
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♦ Imemory menar att kunderna har behov av deras utbildning för att klara av det ständigt 
växande informationsflödet. Imemorys utbildningskoncept hjälper kunderna att använda sin 
hjärna mer ändamålsenligt. Imemory anser att de ger en helhet vad det gäller utbildningar inom 
snabbläsning, minnesträning och är specialiserade, ”smala men djupa”. Det finns inget företag i 
Sverige som har hela konceptet upplagt som träningsprogram.  

 
Varför har ni valt att gå med i UF, vilken nytta ger det er? 

♦ Silf valde att gå med i UF för att de tycker att det är viktigt att vara med i en seriös 
sammanslutning. De har även själva skapat ett nätverk med ett antal VD: ar i sin kundgrupp, 
där syftet är utveckling och utbyte. Silf anser att det är intressant att samarbeta med seriösa 
företag och skapa en trovärdig form för branschen. 

♦ Imemory såg en självklarhet i att auktorisera sig och vara kvalitetssäkrade när de fick reda på 
att UF fanns. De blev medlem hos UF för att auktorisera sig och vara med i nätverket. De 
tycker att det är bra att rannsaka sig själv och ställa frågan om man håller en hög kvalitet. För 
att kunna förbättra sig är det värdefullt att veta vad som är bra och vad som kan bli bättre anser 
Imemory. De ser det också som en konkurrensfördel att vara kvalitetssäkrade, framförallt om 
kunderna också är det.  

 
Varför har ni valt att auktorisera er och vart vill ni att det ska leda långsiktigt? 
Vad tänkte ni att det skulle ge för nytta och vad upplever ni att det ger för nytta? 

♦ Silf vill att kunderna ska uppfatta deras företag som lika bra som de själva tycker att de är. 
Auktorisationen är en kontroll på att image och profil överensstämmer. Det finns en 
problematik i att det är en låg tröskel idag för att starta ett utbildningsföretag, därför blir det 
förstås en del oseriösa företag i branschen. Silf har sex personer med specialistkompetens inom 
företaget för att kunna diskutera långsiktiga lösningar med kunden. Dessa skriver även 
utbildningsmaterial och undervisar för att utbildningsmaterialet ska vara aktuellt, de kan förstå 
kundens problem och diskutera på andra villkor. Silf menar vidare att om man har långa 
relationer med kunder som till exempel Volvo, som de arbetat med i 20 år så måste man hålla 
samma höga kvalitetsnivå. Silf är med i flera internationella nätverk och organisationer som 
bygger på standarder med certifieringsmöjligheter.  

♦ Imemorys målsättning är att bibehålla en god långsiktig utveckling på företaget. Företaget 
anser att med auktorisationen blir det lättare att överskåda företagets ”hälsa”. Det blir också 
lättare att ta in nya medarbetare genom kortare startsträckor eftersom alla processer är 
rutinbeskrivna, samt vid expansion av företaget och nya utbildningar 

 
Hur kommunicerar ni auktorisationen till kunderna? 

♦ Silf kommunicerar auktorisationen främst genom att visuellt visa logotypen på insidan av 
produktkatalogen och i olika branschsammanhang. Auktorisationen förmedlas rätt i företagets 
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marknadsmix, till exempel genom den personliga säljbearbetningen vid kundpresentationer, i 
flera olika mekaniska bearbetningsmetoder bland annat på webben och till företagets 
leverantörer som till exempel lärarnätverket.  

♦ Imemory kommunicerar auktorisationen muntligen, genom hemsidan, produktkatalogen och i 
sina offerter. 

 
Vad har auktorisationen inneburit för ert företag? 

♦ Silf var ett av de drivande företagen i framtagningen av auktorisationen. Det är viktigt att visa 
någon kvalitetsstämpel för kunden. Enligt Silf är det svårt att köpa tjänster, eftersom den 
konsumeras i samma ögonblick som tjänsten utförs. Att formalisera en tjänst är bra, eftersom 
en tjänst är svår att köpa behövs det krav på strukturering. Silf använder sig av olika 
kvalitetssäkringar för att förstärka sitt varumärke. 

♦ När Imemory gick igenom auktorisationsprocessen hände det många positiva saker. De har 
projekterat hela auktorisationsprocessen genom mindmapping och därmed förbundit nytta med 
nöje. Auktorisationen ledde bland annat till bättre sammanhållning och en känsla av stolthet 
hur bra företaget fungerar. Alla fick också lära sig att mindmappa i datorn som för vissa var ny 
kunskap. Det ledde till mycket positiv energi. De tycker att auktorisationsprocessen inte bara 
ska vara på ledningsnivå utan att hela organisationen ska vara delaktiga i processen. 

 
Hur har ni kommit fram till att det finns ett behov av en auktorisation? 

♦ Silf tror att det är en konkurrensfördel att vara lyhörd. De har uppfattat ett större behov från 
kunderna av ett systematiskt upphandlingssätt. Personal (HR) och inköp har till exempel olika 
angreppssätt i en upphandling. HR kan vara osäkra i sina upphandlingar av 
utbildningsleverantörer och är mycket noga med att kvaliteten håller hög nivå. Då är verktyg 
som visar att företaget har en kvalitetssäkring bra för utbildningsleverantören. Till exempel 
Scania har kopierat auktorisationen i sina upphandlingskrav. Kunderna bli också ännu mer 
noga eftersom de satsar mer och mer pengar på kompetensutveckling, därför finns det ett större 
behov av att jämföra leverantörer mot varandra. 

♦ Imemory har auktoriserat sig främst för det egna företagets skull, de är det enda företaget med 
dessa kurser. 

 
Vad tycker era kunder är viktigt när det gäller totalupplevelsen av kvalitet? 

♦ Kundens resa genom Silf ska hålla samma höga kvalitet hela resan igenom, från första kontakt 
tills de får slutfakturan. Om något brister förstörs helheten och det gäller allt ifrån rätt och hög 
nivå i utbildningsmaterialet till kompetenta lärare. Totalupplevelse är inte bara en individuell 
åsikt utan det faktiska innehållet blir mer viktigt. Silf ser tre viktiga delar: pedagogiken, det 
faktiska innehållet och det upplevda innehållet.  
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♦ Kursdeltagarna hos Imemory får mer än vad de förväntar sig, en positiv överraskning. 
Inriktningen på utbildningen är svår att förmedla eftersom kursinnehållet är komplext. 
Utbildningarna är upplagda på två enskilda dagar för att kursdeltagarna också ska hinna träna 
mellan tillfällena. Konkreta resultat kan ses i till exempel snabbläsning. De håller hög klass på 
allting som exempelvis utbildningsmaterial.  

 
Hur skulle era kunder beskriva er? 

♦ De flesta av kunderna skulle beskriva Silf som ett utbildningsföretag med hög profil, kunskap 
och kontinuerlig utveckling. Sammanfattningsvis skulle de beskriva Silf som en bra 
utbildningsleverantör, men inte billig. Det finns även de som känner till varumärket Silf, men 
tror att de enbart har utbildningar inom inköp och logistik och inte inom förhandling. Under 
90-talet höll Silf höll inte samma höga kvalitet som idag och då sjönk företagets image. Det 
finns en liten kundkrets finns kvar sedan dess som Silf inte fullt ut har lyckats övertyga om 
skillnaden.  

♦ Imemorys kunder skulle beskriva dem som professionella och tydliga. Upplevs ofta som ett 
större företag än vad de är bland annat för att de har satsat på kvalitet. Imemory har en familjär 
stämning, de hälsar till exempel personligen på alla kursdeltagare och äter lunch tillsammans 
med kursdeltagarna. 

 
Hur mäter och följer ni upp att kvaliteten håller rätt standard för auktorisationen? 

♦ Silf mäter och följer upp till viss del genom kursutvärderingarna, det är en självständig 
process på företaget. Att förbättra och följa kriterierna är en kontinuerlig process. De vill vara 
förberedda när Bureau Veritas kommer för granskning.  

♦ Imemory har kursutvärderingar och uppföljning per telefon till alla, kanske inte alla i en 
företagsintern utbildning. De har kursledarmöten en gång per månad för att utvärdera och 
förbättra. Upptäcker de ett gap mellan förväntad och uppfylld kvalitet ringer de och följer upp. 
De har ett öppet klimat och kan oftast fånga upp redan under kursen. 

 
Vad är era åtgärder om ni upptäcker ett gap mellan uppfylld och förväntad kvalitet? 

♦ För Silf har auktorisationen inneburit att de har gått igenom sina interna processer och 
systematiken. De vill vara säkra på att systemet är rätt, till exempel vilka villkor som gäller. I 
processen med auktorisationen upptäckte de en hel del felaktigheter som bland annat olika 
rubriker i katalogen. Företaget har fått en tydligare struktur genom hela processen. 

♦ Imemory har endast upplevt det en gång att en kursdeltagare inte var helt nöjd med sin kurs. 
Kursdeltagaren blev erbjuden en ny kurs eller pengarna tillbaka. Imemory har täta 
avstämningar via löpande telefonkontakter. Uppstår det några frågor kan de bemötas med en 
gång.  
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Upplever ni någon skillnad före och efter auktorisationen? 
♦ Silf känner av förändringarna positivt, men anser att det är svårt att veta om det beror på 
auktorisationen eller om det beror på att företaget de senaste fem åren har genomgått en intern 
utvecklingsprocess. Internt kortsiktigt har det inneburit en stor skillnad. De har koncentrerat sig 
i alla led i processen och långsiktigt hoppas de också att det visar en förbättring. Silf genomför 
marknadsundersökningar för att kunna följa upp den upplevda kvaliteten. Externt gentemot 
kunderna slarvar Silf aldrig med uppföljning av utvärderingar, det är viktigt med en 
återkoppling. I ett större perspektiv tror de inte att stora kunder kan peka på skillnaden före och 
efter auktorisationen. 

♦ Imemory har tyvärr inte märkt någon skillnad hos kunderna. De tycker att det borde vara ett 
uppdrag för UF. Det finns ett bra dokument på UF: s hemsida på tips när man köper 
utbildningar. Motivationen att kvalitetssäkra Imemory var deras egen och kom inte från 
kunderna. Det kostar tid och pengar att auktorisera sig. Imemory anser att det är en strategiskt 
rätt prioritering. I samband med auktorisationen utvecklade de också ett nytt kurskoncept. I 
offertarbete nämns auktorisationen, kunderna tycker att det är positivt och prisförhandlingar 
går mycket bättre. ”Det prutas mindre när man vet att kvalitet kostar”. 

 
Slutligen är en auktorisation som denna en nytta eller trend? 

♦ Silf beskriver att om man går ut offentligt och lovar något, är det en nytta för företaget 
förutsatt att man kan hålla det utlovade. Andelen tjänster per BNP ökar medan BNP per 
produkt minskar och det innebär att tjänstemarknaden utvecklas starkt, därför är det viktigt 
med samma upplevda kvalitet som det också är. Jämför med S-märkning den är det ingen som 
ifrågasätter. Det är en trend i den betydelsen trendigt, men en långsiktig trend är ändå en nytta. 
Är man först att auktorisera sig anser Silf att det är ett säljargument eftersom företaget visar sin 
unikhet genom auktorisationen.  

♦ Imemory anser att auktorisationen innebär nytta för företaget. ”Det är som daglig motion, 
företaget ska må bra och hålla en hög och jämn nivå”. De tror inte alls auktorisationen är en 
trend, har man koll på vad som pågår inom företaget är det bara till nytta 

 
Övrigt 

♦ Silf tror att åtta utbildningsföretag kommer att auktorisera sig under år 2005. Varför det är så 
trögt tror de beror på att till exempel vanliga IT-kurser i standardprogrammen inte är så unika 
och då ställs inte samma krav på utbildningsföretaget att arbeta med kvalitet och utveckling. En 
annan anledning kan vara att nya utbildningsföretag inte tänker på innehållet och den 
långsiktiga utvecklingen av utbildningarna. Ännu en anledning kan vara att 
utbildningsföretaget tycker de är tillräckligt etablerade. Ytterligare anledning kan vara rädsla 
då man kanske tror att det leder till att även mindre seriösa företag auktoriserar sig.  
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♦ Imemory kommentarer kring UF: För alla nya medlemmar inom UF borde det vara en 
självklarhet att gå igenom auktorisationen. Ju mindre företaget är desto lättare borde det vara. 
En del företag jämför UF: s auktorisation med ISO certifieringen och tror att det är ett jättestort 
och krävande projekt, vilket det inte är. UF är en nätverksorganisation och auktorisationen har 
bara funnits några år. Detta kan vara en anledning till att så få är auktoriserade. 

 

5.4 Intervjuer med kunder: Regeringskansliet12 och ABB13 
Vilka faktorer påverkar er när ni väljer utbildningsföretag? 

♦ Regeringskansliets faktorer som styr är kvalitet och ekonomi. 
♦ ABB utvärderar vad det finns för behov. Vilka problem som ska lösas. De tar kontakt med 
organisationen hur utbildningen ska se ut sedan utvärderar de vilka utbildningsleverantörer 
som kan vara tänkbara. De har ofta kontakter med olika utbildningsleverantörer sedan tidigare 
och behöver inte börja på ruta ett. 

 
Hur går ni tillväga när ni köper utbildning? 

♦ Regeringskansliet bedriver även utbildningsverksamhet själva. Generellt vid utbildning utgår 
de ifrån typ av behov, innehåll och vilket behov av externa producenter som finns. Utifrån 
detta görs en kravspecifikation på vad de vill uppnå inom de olika utbildningarna. Sedan går de 
ut i en offentlig upphandling och får in anbud från intressenter. När anbudstiden är ute har de 
en genomgång och skriver ramavtal med dessa för två till tre år, det kostar för mycket tid och 
pengar att bara skriva på ett år. 

♦ ABB utformar en offertförfrågan med olika kriterier som svarar mot deras behov. Kriterier 
kan vara bedömd kvalitet dvs. vad leverantören har gjort förut. Kapacitet, pris och om en lärare 
inte fungerar kan denne bytas ut. Vilket utbildningsmaterial behövs, finns det befintligt eller 
behöver det utvecklas. Som regel vet man redan detta eftersom de flesta 
utbildningsleverantörerna är kända sedan tidigare och man har redan gått igenom processen. 
Leverantören måste kunna leva upp till kravspecifikationens villkor.  

 
Vad är er definition av kvalitet? 

♦ Regeringskansliet anser att kvalitet är ett vitt begrepp. Det handlar mycket om tjänstens 
utförande, utbildningsproducentens egen kompetens och kompetensbakgrund. De tar referenser 
som berör kompetens och bakgrund. De kontrollerar också upp kundnöjdheten och vilka 
pedagogiska metoder som används. 
♦ ABB: ”Att utbildningsleverantören levererar så att kunden blir nöjd”. 

 

                                                 
12 Tommy Larsson förvaltningsavdelningen på Regeringskansliet, telefonintervju den 18 april 2005. 
13 Rolf Lubcke HR center på ABB, telefonintervju den 19 april 2005. 
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Vad vill ni att en utbildning ska tillföra för nytta för ert företag? 
♦ Regeringskansliet, inget svar. 
♦ ABB arbetar med strategisk kompetensförsörjning och ser till kompetensbehoven långsiktigt. 
Nu när ålderspyramiden förskjuts behövs det annan kompetens, detta hänger ihop med 
rekrytering också. De utvärderar vilken kärn- och specialist kompetens som behövs och jämför 
med de har för folk. Detta gap som uppstår är det som ska täckas med externa och interna 
utbildningar. Kortsiktigt sker utbildningarna där det ”skaver” mest. Skickar man folk på kurs 
om till exempel för få har truckcertifikat, så uppstår utbildningsbehovet snabbt och oväntat. 
Det leder till andra upphandlingskrav där snabbhet är ett starkt kriterium. 

 
Hur mäter och följer ni upp vad utbildningen har gett? 

♦ Regeringskansliet följer upp genom kursutvärderingar till kursdeltagaren direkt efter 
utbildningen och efter ett halvt år. Frågor såsom har de haft nytta av kursen? Man ska inte 
komplicera dessa frågor. 

♦ ABB: s kvalitetssäkring på egna kurser sker genom kursutvärderingar där de tittar på 
spridning och absolutvärden och jämför med tidigare motsvarande kurser. Det är viktigt att 
följa upp varför kursdeltagaren inte är nöjd? (dålig lärare, fel kursdeltagare). Härledda effekter 
är en inställning och övertygelse, är det bra? Om en bra affärsförhandling beror på kursen är 
svårt att veta, det är ett stort dilemma. Man märker på individnivå att denne upplever att de är 
bättre än tidigare på till exempel förhandling. Även vad chefen tycker. Följs upp genom de 
årliga medarbetarsamtalen mellan chef – medarbetare.  

 
Hur vet man skillnaden mellan förväntad och upplevd kvalitet? 

♦ Regeringskansliet menar på att det viktiga med en kurs är om den har gjort en utveckling. 
Vilken effekt har den fått? Om personen har kunnat få den utveckling som förväntades och 
kunnat använda sina kunskaper och att bibringa dessa. 

♦ ABB ställer frågan i egna kursutvärderingarna. Kan du tänka dig att gå steg 2, rekommendera 
till en kollega m.m. 

 
Är en anpassad kvalitetssäkring som denna auktorisation till nytta eller är det en trend? 

♦ Ja, kvalitetssäkringar typ ISP 9000 är viktigt för Regeringskansliet. Även om ett företag är 
auktoriserade behöver det inte innebära att individen som utför själva tjänsten har rätt kvalitet. 
Själva individen som utför tjänsten är mer viktig än företaget, vilken bakgrund och kompetens 
denne har. 

♦ ABB: ”Det är som hönan eller ägget, vem kommer först?” På senare år har de externa 
leverantörerna blivit bättre i sina åtaganden samtidigt som konkurrensen ökat. De vill utmärka 
sig som en S-märkning. Har de samma omfattning på andra parametrar kan en kvalitetssäkring 
som auktorisationen avgöra, det är ett så pass viktigt kriterium. Silf har en fördel gentemot 
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andra leverantörer. Kopplingen att de vill visa att de har en kvalitetssäkring är positivt. Viktigt 
att det är en etablerad kvalitetssäkring som är avstämd mot ett testformulär som gäller även 
andra utbildningsföretag. I en jämförelse med att företaget själv säger att de håller en hög 
kvalitet. Den interna kvaliteten är minst lika viktig. Att man hittar utbildningsbehoven inom 
företaget och att arbeta med personalfrågor långsiktigt inom företaget, vad behöver folk? Måste 
hänga ihop med interna kvalifikationer. Om någon går fel kurs spelar det ingen roll om kursen 
är jättebra. 

 
Vet ni vad branschföreningen UF är? 

♦ Regeringskansliet har hört talas om UF, men inte mer. 
♦  ABB vet inte vad UF är. 
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6. Analys & tolkning 
I detta avsnitt kopplar vi samman teori och empiri för att analysera och tolka dessa. Avsnittet inleds 
med en diskussion angående begreppet kvalitet för att sedan ledas vidare till kvalitetssäkringar. 
Därefter diskuterar vi UF: s auktorisation och jämför auktorisationsdokumentet med de teoretiska 
modellerna. Avslutningsvis tar vi upp relationens roll i kvalitetssäkringsprocessen.   

6.1 Kvalitet 
Enligt myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning beror kvalitetsbegreppets svårighet till stor del 
på översättningsproblematiken. I det svenska språkbruket kopplas begreppet kvalitet till 
individuella önskningar och preferenser. Vad som är hög kvalitet för en person behöver inte vara 
det för en annan. UF har inte någon gemensam utsago mellan medlemsföretagen hur kvalitet ska 
definieras. De anser att kvalitet är ett begrepp som utgår ifrån den nytta som kunden upplever. Det 
kan vara så att utbildningsleverantören håller hög kvalitet, men att det inte ger någon nytta för 
kunden. Tjänsteverkstan är ett företag som arbetar med tjänstekvalitet, de definierar kvalitetsmål 
som att den vara eller den tjänst man kvalitetsbedömer, har de egenskaper man efterfrågat snarare 
än högsta möjliga tekniska kvalitet.  
 
Sörqvist (2000) menar att kvalitetsbegreppet har förändrats över tiden och numera berör hela 
verksamheten inom organisationer och kan definieras som förmågan att möta kundernas behov och 
förväntningar. Detta innebär att bedömningen av kvalitetsnivån utgörs av en subjektiv upplevelse av 
kunden. Innebörden av begreppet kvalitet skiljer sig också mellan olika forskare. Sörqvist (2000) 
menar till exempel att kvalitet kan beskrivas som en fysisk egenskap hos en vara, tjänst eller 
process. Grönroos (2004) anser att god kvalitet består i att den upplevda kvaliteten motsvarar 
kundens förväntningar. 
 
Även utbildningsföretagen och deras kunder har olika synsätt på hur de definierar kvalitet. Silf 
framställer att vid tjänsteförsäljning är kundens upplevda kvalitet ”a och o”. Silf eftersträvar en 
kontroll på att image och profil överensstämmer, det är viktigt med trovärdighet och betydelsefullt 
vad kunderna säger till varandra. Silf vill att kunden ska uppleva samma höga kvalitet i alla leden, 
från första kontakt till slutfakturan. För Silf är helhetsintrycket viktigt och om kunden är missnöjd 
erbjuds en ny kurs, de förhandlar tills kunden är nöjd. Imemory kopplar ihop begreppet kvalitet med 
kundnöjdhet, att ligga steget före i sina åtaganden. ABB anser att kvalitet är att 
utbildningsleverantören levererar så kunden blir nöjd. För Regeringskansliet är kvalitet ett brett 
begrepp. Det handlar till stor del om tjänstens utförande, utbildningsproducentens egen kompetens 
och kompetensbakgrund.  
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Sammanfattningsvis så skiljer de olika begreppen om kvalitet sig åt, men det finns ändå en 
gemensam nämnare. Enligt vår uppfattning utgår både forskningen och vår empiri ifrån 
kundnöjdhet och nytta.  
 
UF beskriver att hög förväntad kvalitet kan leda till hög eller låg upplevd kvalitet och uppfattas 
olika av olika kunder. Det kan vara så att utbildningsleverantören håller hög kvalitet men att det inte 
ger någon nytta för kunden. Grönroos (2004) gör gällande att kvalitet är vad kunden upplever. Det 
finns en begränsning i att tala om kvalitet utan att undersöka hur kvaliteten uppfattas av kunderna 
och hur den kan förbättras. Författaren anser vidare att ett företags konkurrensfördelar beror på 
kvaliteten och det upplevda värdet av dess varor eller tjänster. Eftersom nästan alla företag har 
liknande teknisk kvalitet på sina produkter och tjänster är inte detta tillräckligt för att konkurrera 
framgångsrikt. Däremot är den tekniska kvaliteten en förutsättning för god upplevd kvalitet, den 
måste hålla en acceptabel nivå. Löfgren (2005) menar att den upplevda kvaliteten skapas av olika 
tjänstemöten. En viktig uppgift blir då för utbildningsföretagen att ta reda på vilka faktorer som 
används som signaler för kvalitet för att få en djupare förståelse för hur kunderna upplever dessa 
faktorer. Om förväntningarna från kunden är orealistiska kommer också den upplevda 
totalkvaliteten upplevas som låg. Den förväntade kvaliteten påverkas också av marknadsföring, 
rykte, företagets profil och image, pris, behov och värderingar. Den totala kvalitetsnivån blir ett 
resultat av klyftan mellan den förväntade och den upplevda kvaliteten. Även Kotler (2002) styrker 
denna teori med sitt påpekande att det är viktigt att sträva efter att minimera gapet mellan förväntad 
och upplevd kvalitet och att hänsyn bör tas till kundernas bedömning. För att förbättra kvaliteten 
bör tjänsteleverantören identifiera nyckelfaktorerna som avgör tjänstekvaliteten, vilka förväntningar 
kunderna har och hur kunderna graderar företagets tjänster i relation till sina förväntningar.  
 
Det är viktigt att företagen försöker minska skillnaden mellan den förväntade och upplevda 
kvaliteten, vilket också tydliggörs genom utbildningsföretagens kommentarer. Imemory hävdar att 
kursdeltagarna får mer än vad de förväntar sig, de vill att kunderna ska bli positivt överraskade. 
Totalupplevelse är inte bara en individuell åsikt anser Silf utan det faktiska innehållet blir mer och 
mer viktigt. Silf ser tre viktiga delar: pedagogiken, det faktiska innehållet och det upplevda 
innehållet. Enligt Gummesson (1991) blir hanteringen av kundernas förväntan en viktig del av 
kvaliteten. Du kan överträffa kundernas förväntade kvalitet utan att förändra tjänsten genom att 
sätta förväntan på rätt nivå. En vara eller tjänst som inte uppfyller kundens förväntningar leder till 
missnöjda kunder anser Jönsson (1995). 
 
Vår ståndpunkt är att för att kunna följa upp och utvärdera den förväntade och upplevda kvaliteten 
behöver företagen kunna mäta utfallet. Regeringskansliet följer upp genom kursutvärderingar till 
kursdeltagaren direkt efter utbildningen samt efter ett halvt år. De ställer frågor som exempelvis vad 
kursdeltagaren har haft för nytta av kursen. ABB följer bara upp sina egna kurser genom 
kursutvärderingar, där de tittar på spridning och absolutvärden och jämför med motsvarande kurser 
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de haft tidigare. De anser att det är viktigt att följa upp anledningar till missnöje. Om en bra 
affärsförhandling beror på en tidigare kurs är svårt att veta, det är ett stort dilemma. Man märker på 
individnivå om denne upplever att han/hon är bättre än tidigare på att förhandla. Det är även viktigt 
vad dennes chef tycker. Dessa jämförelser följs upp genom de årliga medarbetarsamtalen mellan 
chef och medarbetare. 
 
Redan i mitten av 80-talet utvecklades en mätmetod ”SERQUAL” för att mäta kundernas 
upplevelse av tjänstekvalitet. Mätmetoden tog hänsyn till bland annat lokaler, tillförlitlighet och att 
personalen tillgodosåg kundernas önskemål. Forskare idag gör gällande att det inte är helt korrekt 
att mäta förväntningarna före tjänsteupplevelsen därför att kundernas förväntningar kan förändras 
under skedet. Att mäta förväntningar är svårt eftersom verklighetstolkningar i sig innehåller tidigare 
förväntningar enligt Grönros (2004). Kvalitetsarbetets stora svårighet är hur man skall lyckas 
hantera och objektivt arbeta med en i grund och botten subjektiv storhet anser Sörqvist (2000). 
Kotler (2002) menar att eftersom det inte går att ta på en tjänsts kvalitet krävs det att hänsyn tas till 
både processen och det aktuella resultatet som upplevdes av kunden. Det är svårt att kvantifiera 
standarder eller referenspunkter för att mäta processer och prestationer i tjänster. I verkligheten 
måste företagen bestämma sig för hur kunderna upplever kvalitet för att kunna mäta 
tjänstekvaliteten. Däremot hävdar Gummesson (1991) att det framstår som en global myt i den 
akademiska världen att tjänstekvalitet skulle vara svårare att mäta än kvalitet på varor.  
 
Silf mäter och följer upp till viss del genom sina kursutvärderingar. Utvärderingarna är en 
självständig process på företaget för att kontinuerligt förbättra verksamheten. Imemory har 
kursutvärderingar och uppföljning per telefon till alla samt kursledarmöten för att utvärdera och 
förbättra. Upptäcker de ett gap mellan förväntad och uppfylld kvalitet ringer de och följer upp 
direkt. Med ett enstaka undantag så har det inte hänt att någon kursdeltagare varit missnöjd, vilket 
Imemory tror beror på att de har ett öppet klimat och därför kan fånga upp om det är något missnöje 
direkt under kurstillfället. Men om någon skulle vara missnöjd får de en ny kurs eller pengarna 
tillbaka. Enligt Konsultguiden är en viktig parameter uppföljningen av en kurs eller ett 
utbildningsprogram. Ett ord som ofta används i dessa sammanhang är ROI (Return Of Investment), 
vilket betyder att kunden ska kunna räkna hem nyttan av en investering i en utbildning. Utmaningen 
är att skapa dessa uppföljningssystem. Ett annat synsätt att mäta kvalitet på enligt Kotler (2002) är 
om den förväntade kvaliteten från företaget överträffas, då kommer kunden anlita företaget igen. 
Återkommande kunder kan vara det bästa sättet att mäta kvalitet på och påvisar företagets förmåga 
att genomgående erbjuda hög kvalitet. Bureau Veritas anser att det är självklart att kvalitetssäkra 
tjänsteföretag. 
 
Fokus hos kunderna har de senaste åren legat på kostnadsbesparingar och rationaliseringar skriver 
Konsultguiden. En av de första besparingarna som många företag gör är att minska på 
utbildningskostnaderna, det är helt enkelt lättast att dra in på kostnader som på kort sikt inte 



Kvalitetssäkring av tjänsteföretag: nytta eller trend – en studie av utbildningsföretagens auktorisation  
 

 59

påverkar intäktssidan. Jönsson (1995) anser att företag och organisationer ofta kopplar kvalitet till 
kostnader. Vissa kostnader är viktiga men det finns kostnader som kan undvikas eller begränsas. En 
dålig tjänst leder till missnöjda kunder. Kotler (2002) samtycker genom påståendet att god kvalitet 
ofta även innebär höga kostnader, men god kvalitet leder också till en högre kundtillfredsställelse, 
fler återkommande kunder och en ökad försäljning. 
 
Tjänsteverkstans erfarenheter visar att fram till i början av 1990-talet utgick de flesta verksamheter 
ifrån att kvalitet kostar och att vinsterna därmed minskar. I dag inser allt fler att strävan efter att 
erbjuda kunden rätt kvalitet påverkar lönsamheten positivt, både genom sänkta kostnader och ökade 
intäkter. Framför allt handlar det om kostnader för att rätta till felen och intäktsbortfall då missnöjda 
kunder byter leverantör. Påståendet styrks även av forskningen där Normann (2000) menar att 
kvalitet är ett ständigt aktuellt ämne för företagsledningar, då kostnader för låg eller ojämn kvalitet 
har blivit alltmer viktig. Gummesson (1991) anser däremot att det är en myt att kvalitet kostar och 
att den därför orsakar prishöjningar. Det finns ingen generell relation mellan kostnad och kvalitet. 
Det beror på varje specifik situation. Variation av tjänstekvalitet är ett stort problem.  
 
Vår tolkning är att det skulle kunna innebära för företag inom tjänstesektorn att det långsiktigt 
kostar mer att inte vara kvalitetssäkrade än att genomgå en auktorisationsprocess.  
 
Tjänsteverkstan anser att kostnader för att förebygga kvalitetsbrister vanligtvis uppgår till två till tre 
procent av den totala kostnadsbilden. När man arbetar med att förbättra kvaliteten bör man räkna 
med att dessa kostnader kan öka i varierande grad beroende på behov och önskemål. Många anser 
att kvalitet är gratis medan det snarare är bristen på kvalitet som kostar. Kvalitetsarbetet förbättrar 
företagets image och försäljningsvolymen ökar. Detta leder till att företaget har större frihet att 
bestämma vilka priser man ska ta ut för sina tjänster eller produkter. Sörqvist (2000) menar att hög 
kvalitet leder till att företaget får ett bättre rykte och därmed kan ta ut högre priser. En ökad 
tillfredsställelse leder i sin tur till ökade inköp och färre reklamationer, som vidare leder en ökad 
kundlojalitet med säkra intäkter och mindre behov av marknadsföring.  
 
Silf menar att kundens upplevda kvalitet är den viktigaste parametern för att välja Silf, inte priset. 
Kunderna anser att Silf har en något högre prispositionering jämfört med genomsnittet i branschen. 
Enligt Imemory nämns auktorisationen i offertarbetet, kunderna tycker det är positivt och 
prisförhandlingar går mycket bättre. 
. 
Vi anser att kvalitetssäkringar leder till att priskänsligheten hos kunden blir lägre vilket därmed kan 
leda till en långsiktig lönsamhet hos leverantören. 
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6.2 Kvalitetssäkringar 
Forskare ser en viss problematik i kvalitetssäkringen av tjänster. Kotler (2002) menar att 
tjänstekvalitet är svårare att definiera, bedöma och kvantifiera än produktkvalitet. Detta med 
anledning av att det inte går att ta på en tjänsts kvalitet och att hänsyn måste tas till både hur 
processen och det aktuella resultatet upplevs av kunden. Sammanfattningsvis menar Kotler (2002) 
är det svårt att kvantifiera standarder eller referenspunkter för att mäta processer och prestationer i 
tjänster. Sörqvist (2000) betonar att kvalitetsbegreppet kan konkretiseras genom att det bryts ner i 
element tills man når ett antal oberoende egenskaper som tillsammans ger varans eller tjänstens 
kvalitet. Dessa egenskaper kallas för kvalitetsparametrar och är specifika för varje vara eller tjänst. I 
praktiken är dock bedömningen av kvaliteten en subjektiv upplevelse hos kunden utifrån dessa 
egenskaper. Ofta är det helt andra begrepp än det tekniska som dominerar kvalitetsbegreppet för 
kunden (Grönroos 2004). I företag bör man definiera kvalitet på samma sätt som kunderna gör, 
annars vidtar man fel åtgärder. 
 
Konsultguiden skriver att med så olika typer av kurser blir det svårt att göra generella system som 
passar alla tillfällen. En förutsättning är dock att kund och leverantör är överens om målen och 
kraven med en utbildning. Det kräver att utbildningsbranschen ökar sin kunskap om kundernas 
verksamhet. Bureau Veritas anser att det är självklart att kvalitetssäkra tjänsteföretag. År 2000 
skedde en radikal förändring av ISO certifieringen. Numera är den anpassad på ett helt annat sätt för 
tjänsteföretag genom att den tar hänsyn till processer. Vad som är lämpligast när det gäller en 
standardiserad eller en anpassad kvalitetssäkring beror helt på syftet med certifieringen enligt 
Bureau Veritas. För en organisation som UF kan det vara bra att profilera sig. Generellt sett har en 
ISO certifiering högre krav och igenkänningsgrad. När det gäller kostnaden för an kvalitetssäkring 
är det inte helt enkelt att jämföra UF: s auktorisation med en ISO certifiering eftersom den 
förstnämnda utgår ifrån företagets omsättning och den andra ifrån antal anställda och bransch. 
Sörqvist (2000) menar att kvalitetsarbete i många fall förknippas med alla de trender och metoder 
som genom åren kännetecknat företagens arbete med kvalitet som processorientering, 
kvalitetsutmärkelser och ISO certifieringar. Denna starka metodfixering som uppstår är snarare ett 
hot mot kvaliteten, då metoder och hjälpmedel ofta blivit ett självändamål i sig. Enligt Kotler 
(2002) har många tjänsteföretag de senaste åren investerat starkt i effektiva och likformade 
tjänstekvalitetssystem. Företagen vill försäkra sig om att kunderna kontinuerligt får hög nivå i varje 
tjänstetillfälle. Det kommer alltid att uppstå problem med varierad kvalitet på tjänsten eftersom den 
till viss del beror på interaktionen mellan personalen och kunden. Även ett företag som arbetar hårt 
för hög kvalitet kan exempelvis råka bränna en biff eller ha en dålig dag. Därför är det viktigt att ha 
en handlingsplan med regler och rutiner för problem som kan uppstå.  
 
När UF inledde diskussionerna gällande en kvalitetssäkring, granskade de utbudet av 
standardiserade kvalitetssäkringar. Det fann ett antal kvalitetssystem, men inom 
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kompetensutveckling och utbildning fanns det inget heltäckande. Därför ansåg UF att det fanns ett 
behov att komplettera utbudet med ett anpassat system för branschen. Det har också varit ett 
önskemål från medlemsföretagen att UF ska ha en anpassad kvalitetssäkring. 
 
Vår tolkning är att företagen inte bör låsa sig vid standardiserade kvalitetssäkringar. En 
kvalitetssäkring som är framtagen och anpassad för branschens specifika kvalitetsparametrar kan 
vara mer relevant. Det är viktigt att utgå ifrån kundernas behov för att inte ta fram fel parametrar. 
Tolkningen bekräftas av bland annat Grönroos (2004) som anser att tjänstekvalitet är vad kunden 
upplever att den är. Därför finns det en risk att företagen definierar kvalitet för snävt och 
kvalitetsprogrammen blir för begränsade i sin omfattning. 
 
Enligt UF är auktorisationen ett sätt att lära känna det egna företaget och dess rutiner. 
Auktorisationen blir ett sätt att utrycka nyttan för kunden, att denne vet att utbildningsföretaget 
levererar en hög och jämn kvalitet. UF anser vidare att det kan vara värdefullt att flytta fokus från 
kvalitet till nytta. Det är viktigt att kunna utföra mätningar för att säkra nyttan istället för 
upplevelsen av tjänsten. När man vet nyttan för kunden kan man också säkra processerna. 
Auktorisationen är också en nytta internt där man som företag kan bli överraskad över att man inte 
hade den samsyn som man trodde. Det leder till en enhetlighet som är till värde för kunden. 
Auktorisationen innebär också en städprocess inom företaget. Externt mot kunden ska det synas att 
det inte sker några missförstånd. Om det ändå blir fel ska kunden veta att dessa åtgärdas genom 
rutiner och regelverk. Auktorisationen utgår ifrån kunden, det blir en rutinbundenhet som alla följer 
i företaget. 
 
Silf beskriver att om man går ut publikt och lovar något är det av största vikt att man kan hålla det. 
Det är viktigt för tjänsteföretag att ha en kvalitetssäkring motsvarande en S-märkning. Imemory 
anser också att kvalitetssäkring är till nytta. De beskriver att det är som daglig motion. Företaget ska 
må bra och hålla en hög och jämn nivå. Tror inte alls att auktorisationen är en övergående trend. 
Har man kontroll på vad som pågår inom företaget är det bara till nytta. 
 
Både UF och utbildningsföretagen anser att auktorisationen är till nytta på två olika sätt. För det 
första internt för säkring av interna processer och för att få ordning på rutiner och regelverk. För det 
andra externt mot kunderna så att de upplever att utbildningsföretaget håller en hög och jämn 
kvalitet. Enligt Gummesson (1998) kan kvalitetsstyrning ses både utifrån eller internt från företaget. 
Tjänsteforskningens kvalitetsbegrepp, vilka utvecklats av marknadsförare, är i huvudsak orienterade 
mot kunder och lönsamhet. Kvalitetsbegreppet i sin moderna form stärker relationen mellan teknik 
och marknad. 
 
Kvalitetssäkringar är viktiga för Regeringskansliet. Även om ett företag är auktoriserat behöver det 
ju inte innebära att individen som utför själva tjänsten som till exempel föreläsaren eller konsulten 
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har rätt kvalitet. Individen som utför tjänsten är viktigare än själva företaget. ABB menar att om 
flera utbildningsleverantörer erbjuder samma sortiment kan en kvalitetssäkring som auktorisationen 
vara avgörande. På senare år har utbildningsföretagen blivit bättre i sina åtaganden samtidigt som 
konkurrensen ökat. Att de vill visa att de har en kvalitetssäkring är positivt. Det är viktigt att det är 
en etablerad kvalitetssäkring som är avstämd mot ett testformulär. Det räcker inte med att företaget 
självt säger att de håller en hög kvalitet utan bör hänvisa till en kvalitetssäkring som även gäller 
andra utbildningsföretag.  
 
Vår tolkning är att det är viktigt för kunderna att företaget har en kvalitetssäkring av någon form, så 
länge den är seriös och etablerad.  

6.3 UF: s auktorisation 
UF har arbetat fram ett system för kvalitetssäkring genom en auktorisation. Målet med 
auktorisationen är att kunderna får en ökad möjlighet att på förhand värdera värdet av erbjudna 
tjänster. Alla utbildningsföretag som är medlemmar i UF är berättigade att ansöka om auktorisation. 
För auktorisationen har UF tillsammans med sina medlemsföretag utarbetat fem olika 
kriterieområden och indikatorer som granskas av Bureau Veritas. Inledningsvis utför 
utbildningsföretaget en självutvärdering för auktorisationen. En anpassad kvalitetssäkring liknande 
UF: s auktorisation kallas för en andrapartsrevision. Det betyder att det är en andra part som 
reviderar, men det är UF själva som tagit fram kriterierna.  
 
Det är UF självt som ansvarar för kriterierna och står bakom auktorisationen som en form av 
kvalitetsstämpel. Vår åsikt är att UF borde vara mer aktivt och målsättningen borde vara att så 
många som möjligt ska bli auktoriserade. Auktorisationen skall vara en självklarhet för 
medlemmarna liksom att Bureau Veritas granskar att alla parametrar stämmer överens med vad 
utbildningsföretaget kommunicerar. När vi studerat olika modeller gällande tjänstekvalitet har vi till 
största del utgått ifrån Grönroos (2004) och Kotler (2002). Deras teorier har också legat till grund 
för utformandet av våra intervjumallar. I vår analys och tolkning har vi valt att även inkludera en 
modell inom totalstyrning av kvalitet som härstammar ifrån relationsmarknadsföringen. Motivet för 
detta är att vi i vår forskning funnit en hypotes att det finns en koppling mellan dessa 
ämnesområden. 
 
Grönroos (2004) modell ”Total upplevd tjänstekvalitet” (figur 3.7) gör gällande att kunderna 
upplever tjänstekvalitet i två dimensioner, en teknisk och en funktionell dimension. I den tekniska 
kvaliteten tas det hänsyn till vad kunderna får i samspelet med företaget. Inom företaget är det ofta 
det som anses som kvaliteten på tjänsten. Ofta kan tekniska dimensionen mätas relativt objektivt av 
kunderna eftersom den består av lösningen av problemet. Eftersom det finns ett antal kontakter 
mellan leverantör och kund, så blir den tekniska kvalitetsdimensionen inte avgörande för den totala 
kvalitetsupplevelsen för kunden. Processens funktionella kvalitet påverkas av på vilket sätt den 
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tekniska kvaliteten överförs som exempelvis tillgänglighet, bemötande och uppträdande. Ett 
företags konkurrensfördelar anses bero på kvaliteten och värdet av dess varor eller tjänster. Nivån 
på den totala kvalitetsnivån blir ett resultat av klyftan mellan den förväntade och den upplevda 
kvaliteten. (Grönros 2004) 
Kotlers (2002) modell (figur 3.8) med nyckelfaktorer för upplevd tjänstekvalitet sammanfattar de 
olika aspekterna på kvalitet. De första faktorerna beskriver kvaliteten på företaget utåt gentemot 
kunder och andra intressenter. Dessa är: tillgänglighet, trovärdighet, kunskap, pålitlighet och 
säkerhet. Resterande nyckelfaktorer relateras till processen och är: kompetens, kommunikation, 
artighet, lyhördhet och tydlighet. Genom att fokusera på dessa faktorer kan företaget försäkra sig 
om att ha mött kundernas förväntningar på bästa sätt.  
 
Ovanstående modellerna kan tolkas som att de har två olika aspekter på kvalitetsbegreppet. Den 
första aspekten svarar på vad företaget erbjuder för tjänst och den andra på hur den erbjuds.  
 
Gummesson (1998) betonar att i tjänstemarknadsföringen har relationer och interaktion vuxit fram 
som nyckelbegrepp. De interaktiva relationerna gäller inte bara marknadsföring utan också 
utveckling, produktion och leverans av tjänster. Den marknadsföring som äger rum i interaktionen 
är ofta den viktigaste. Gummesson fortsätter att beskriva att man kan urskilja olika roller för 
personal som bildar produktions- och leveranssystemet i tjänsteverksamheter. Kontaktpersoner är 
de som har den direkta kontakten med kunden. Bakom finns stödpersonal och ledningspersonal.  
 
Även Gummesson (1998) använder sig av två olika dimensioner när han beskriver sin modell 
”Total kvalitetsstyrning” (figur 3.9). Modellen behandlar kvalitetsstyrning och att skapa relationer 
mellan marknadsfunktionen och tekniska funktioner. De två dimensionerna är att kvalitetsstyrning 
kan ses internt eller externt från företaget. Den interna kvalitetsstyrningen eller 
produktionsorienteringen innefattar: att göra saker rätt, kunskap om teknik och system, 
överensstämmelse med krav, specifikationer och ritningar, prototyper och tester. Den externa 
kvalitetsstyrningen eller marknadsorienteringen tar upp: att göra rätt saker, kunskap om marknaden, 
lämplighet för användning, behov och önskemål, kundtillfredsställelse, värdeskapande och av 
kunden upplevd kvalitet.  
 
UF: s auktorisation baseras på fem olika kriterieområden. Varje kriterieområde har ett antal 
indikatorer som består av regler, riktlinjer och rekommendationer. För att tydliggöra kriterierna 
jämför vi dessa med Grönroos (2004), Kotlers (2002) och Gummessons (1998) modeller inom 
tjänstekvalitet och relationsmarknadsföring. Kriterieområdena i UF: s auktorisationsdokument 
(bilaga 4) är följande: åtagande mot betalande kund, mål för lärandet, metod för lärandet, process 
för utvärdering av målet för lärandet och resultat av utvärderingen.  
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Det första kriterieområdet enligt UF: s auktorisationsdokument är åtagande mot betalande kund. 
Indikatorerna i detta kriterieområde behandlar bokning, avbokning/ombokning, 
fakturering/betalning och nöjdkundåtagande (specificerat löfte om att ta ansvar för att kunden får 
den tjänst som överenskommits). Regler för det första kriterieområdet ska vara dokumenterade och 
åtagandena ska vara tillgängliga för kunden. Riktlinjerna är att åtagandena ska vara ömsesidigt 
dokumenterade för att ge bästa möjliga bästa kundnytta. Åtagande och kvalitetspolicys ska följas 
och företaget ska upplysa om avbokningsregler. Rekommendationerna är att utbildningsföretaget 
bör ha ett kvalitetssystem och för uppdragen bör indikatorerna framgå i avtalet. Vår tolkning är att 
detta kriterieområde främst behandlar den tekniska kvaliteten på vad kunden erbjuds i form av 
regler och rutiner. Paradoxalt är det även en funktionell kvalitet, eftersom företaget måste gå 
igenom sina interna processer för att kunna erbjuda kunden bästa möjliga kundnytta.  
 
Det andra kriterieområdet behandlar mål för lärandet och avser individen och/eller organisationens 
mål för lärande. Indikatorerna som tas upp är målgrupp, syfte, mål, förkunskaper, test av 
förkunskaper och kunskapsprov. Reglerna är att målgrupp, syfte och mål alltid ska vara deklarerade 
i förväg medan förkunskaper och test/prov ska deklareras om de tillämpas i förekommande fall. 
Riktlinjerna är att tydlig information om utbildningens syfte och mål och test/prov bör användas, 
reliabilitet och validitet bör deklareras. Rekommendationerna är att verka för att ge vägledning och 
tillgång till rätt utbildning för kunden/kursdeltagaren. Vi anser att detta kriterieområde också främst 
tar hänsyn till den tekniska kvaliteten eftersom det är utbildningsföretaget självt som tar fram 
exempelvis tester och prov. Kriterieområdet tar även hänsyn till den funktionella kvaliteten 
eftersom företaget är beroende av att interagera med kunden för att utgå ifrån dennes behov.  
 
Det tredje kriterieområdet behandlar metoden för lärandet och indikatorerna är metodik, pedagogik, 
lärarens kompetens och dokumentation. Reglerna är att dessa ska vara deklarerade i förväg och 
kommunicerade till kund och att en kvalitetssäkringsprocess för lärare ska finnas. Riktlinjerna är att 
pedagogiken och metodiken ska vara anpassade till uppgiften. Rekommendationerna är att företaget 
kontinuerligt bör utveckla sina metoder och sin pedagogik. Vi anser att även detta kriterieområde 
främst är en teknisk kvalitetsstyrning som är riktat utåt mot kund, eftersom metoden för lärandet ska 
deklareras och dokumenteras i förväg. Vi förmodar även att utbildningsföretagen får influenser 
utifrån för att kunna utveckla sina riktlinjer. Enligt våra intervjuer med kunder är lärarens roll så 
betydelsefull att de redan vid offertförfarandet vill ha inskrivet att de har möjlighet att byta ut 
läraren om de inte är nöjda med denne. För detta kriterieområde blir syftet och målgruppen för 
utbildningen central. I ett kommersiellt utbildningsföretag kan utbildningens syfte vara att sälja en 
beteendeförändring som till exempel ska leda till att säljare ska bli mer effektiva. För en högskola 
kan syftet vara att lära individen ett problemorienterat och kritiskt tänkande. Kvaliteten i en 
kommersiell utbildning kan bli präglad av att kunna ta betalt och kan då leda till korta insatser som 
ger ytlig kunskap. Kärnan i tjänsten för ett utbildningsföretag är själva lärandet och då blir lärarna 
den väsentligaste rollen. I utbildningsföretagen är kontaktpersoner huvudsakligen säljare och 
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marknadsförare som har kontakt med kunderna och lärarna som har kontakt med kursdeltagarna. De 
som skriver utbildningsmaterial bör vara delaktiga i lärandeprocessen, för att hålla sig ajour med 
vad som är aktuellt inom ämnesområdet. Stödpersonal inom utbildningsföretaget kan vara 
sakkunniga som skriver utbildningsmaterial och kundsupport. 
Det fjärde kriterieområdet behandlar processen för utvärderingen av målet för lärandet. 
Indikatorerna för detta kriterieområde är att utvärderingsprocessen och kundklagomålshanteringen 
ska vara dokumenterad. Reglerna är att dessa ska vara dokumenterade med ett återföringssystem till 
produktutveckling och även vara tillgängliga för kund. Riktlinjerna är att företaget ska kontrollera 
att processen följs och att avvikelser åtgärdas. Rekommendationerna är att dessa bör vara 
tillgängliga för kunden. Vår tolkning är att detta kriterieområde i första hand är en funktionell 
kvalitetsstyrning, där hänsyn tas till hur kunden uppfattar undervisningen och utbildningsföretaget. 
Det är här företaget kan minimera sitt gap mellan den förväntade och den upplevda kvaliteten för att 
därigenom öka den totala kvalitetsupplevelsen. För att kunna åtgärda synpunkterna och förbättra 
kvaliteten bör företaget ha ett regelverk som stödjer processen. Som ett exempel så är Silfs agerande 
att om kursen har brister åtgärdas dessa och kunden informeras. Detta kriterieområde är mycket 
viktigt och kunde vara tydligare formulerat med tanke på att reglerna uttrycker att dokumenten ska 
vara tillgängliga för kund och att det i rekommendationerna står att de endast bör vara tillgängliga.  
 
Det femte kriterieområdet behandlar resultat i relation till åtagande. Indikatorerna är nöjdhetsgrad 
hos deltagare och nöjd kund. Reglerna är att uppföljningen av kursdeltagaren alltid ska ske i direkt 
anslutning till utbildningen. Riktlinjerna är att resultaten ska vara tillgängliga för beställaren enligt 
överenskommelse. Vi anser att kriterieområdet främst syftar till den funktionella kvaliteten och är 
en process som sker i interaktion med kunden. Indikatorerna hanterar uppföljning och utvärdering 
av hur kunden upplever utbildningen, men för att kunna utföra detta bör företaget ha egna riktlinjer 
och system för marknadsbearbetningen. 
 
Enligt vår åsikt är det relevant att tre av fem parametrar i UF: s auktorisationsdokument baseras på 
lärandet eftersom detta är det centrala i ett utbildningsföretag. I jämförelsen mellan 
kriterieområdena i UF: s auktorisation och de teoretiska modellerna ser vi att de olika 
kvalitetsbedömningarna, hur företaget säkrar sina interna processer och vad de erbjuder kunden 
sammanflätas. Vår tolkning stöds av Gummesson (2005) där han beskriver att termen funktionell 
kvalitet är tveksam. Relationskvalitet kan i Gummessons synsätt generaliseras till att omfatta 
närbesläktade benämningar om funktionell kvalitet. Tekniska kvalitetsaspekter kan inte separeras 
ifrån aspekter kring relationskvalitet, de är sammankopplade och interagerar med varandra. Det 
finns en självständighet mellan den tekniska kvaliteten och relationskvaliteten. Att förenkla 
problematiken till att endast innefatta relationskvalitet, information och kommunikation och 
utelämna den tekniska kvaliteten till ”experterna” är inte tillräckligt. Enligt Grönroos (2004) anses 
teknisk kvalitet ofta som den väsentligaste kvalitetsfrågan. Eftersom nästan alltid alla andra företag 
har liknande tekniska kvalitet räcker inte det för att konkurrera framgångsrikt. Däremot är den 
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tekniska kvaliteten en förutsättning för god upplevd kvalitet. Vår jämförelse visar att kriterieområde 
fyra och fem leder till relationens betydelse, men varken de traditionella modellerna eller UF: s 
auktorisationsdokument nämner formuleringen relation explicit. Av ovanstående anledningar finner 
vi skäl att vidare analysera och tolka relationens roll i kvalitetssäkringsprocessen. 

6.4 Relationens roll 
UF menar att kunderna till stor del utgår ifrån relationer när de ska köpa utbildning. Någon som 
känner någon som känner någon. Detta påstående stöds även av kunderna som redan vid 
offertförfrågan har olika krav som syftar till att skapa goda relationer med leverantören. ABB har ett 
kriterium i sina offertförfrågningar, att om en lärare inte fungerar ska denne kunna bytas ut. Som 
regel vet ABB redan från början att de olika kriterierna kan uppfyllas, eftersom ABB oftast redan 
har befintliga kontakter med olika utbildningsleverantörer sedan tidigare. När anbudstiden är ute har 
Regeringskansliet en genomgång och skriver ramavtal med utbildningsleverantören för två till tre 
år, det kostar för mycket tid och pengar att bara skriva på ett år. Detta tyder på att kunderna 
värdesätter befintliga relationer och helst inte vill etablera nya relationer eftersom det tar tid och 
kostar pengar. Enligt Smith (1998) går det inte att bortse ifrån de sociala bindningarna för att skapa 
relationskvalitet, det är ett centralt koncept. Det är ett påstående som styrks av Gummesson (1998) 
där han beskriver att relationskvalitet kan förutom professionella relationer avse sociala relationer. 
För att skapa trovärdighet måste leverantören ha kunskap om sin bransch och även kunna visa detta. 
Chen & Popovich (2003) gör gällande att relationsmarknadsföring är en kombination av människor, 
processer och teknologi som syftar till att förstå företagets kunder.  
 
Båda de intervjuade utbildningsföretagen beskriver vikten av referenser även om de har olika 
målsättningar med sina relationer. Silf vill ha image, det är viktigt vad kunderna säger till varandra. 
Imemory marknadsför sig genom sina befintliga kunders rekommendationer och att de återkommer 
och går nya kurser, de har en kunddatabas för att kunna bearbeta sina kunder. Flera forskare gör 
gällande att relationer kopplas samman med referenser, kundnöjdhet vilket ger en ökad lönsamhet. 
Friedman (2004) menar att fördelen med ett system för relationsmarknadsföring är varaktig och 
genererar högre effektivitet, tjänstekvalitet, kundnöjdhet och ökad lönsamhet. Kotler (2002) 
beskriver ett flöde där nöjda kunder förblir lojala, återköpande och ger referenser till andra kunder. 
Detta sammantaget ger hälsosamma tjänsteföretag som är lönsamma och kompetent presterande.  
 
Enligt vår uppfattning krävs det att kunderna är nöjda med kursen/utbildningen för vilja ge 
referenser. För att kunderna ska känna sig helt nöjda och vilja vara ”ambassadörer” krävs en god 
relation och lojalitet till företaget. Enligt Gummesson (1998) är det ofta den mänskliga aspekten, att 
vara omtyckt av kunden som skiljer konkurrenterna åt. I tjänstemarknadsföringen har relationer och 
interaktion vuxit fram som nyckelbegrepp. Relationsmarknadsföring betonar lojalitet, särskilt 
kundlojalitet. Relationen bör brytas eller byta form om den fungerar dåligt. Relationer går ofta att 
förbättra och utveckla. Ytterligare anledningar till att relationer är viktiga för utbildningsföretag är 
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därför att utbildningar är en process där kunden är delaktig. Gummesson (1998) påpekar att 
produktion och leverans av tjänster/service innebär att kunden delvis är närvarande, varvid en 
relation uppstår med leverantörens frontpersonal.  
 
Grönroos (2000) menar att marknadsförare ofta tror att deras insatser är relationsinriktade utan att 
undersöka om kunderna upplever det på samma sätt. En relation kan bara utvecklas när alla eller 
åtminstone alla viktiga kundkontakter är relationsinriktade. Detta påstående leder tillbaka till 
diskussionen angående att det finns ett antal kontaktytor mellan utbildningsföretaget och kunden 
och att alla är lika viktiga. Vidare hävdar Grönroos (2000) att företag bör förstå sina kunder och 
ständigt visa det i handling. Relationsperspektivet har också en ömsesidighet som skapar ett 
framgångsrikt samarbete mellan företaget och kunden och bara består om parterna upplever sig som 
”vinnare” eller åtminstone uppfattar att de får ut något av situationen. Löfgren (2005) gör gällande i 
sin artikel att genom att minimera gapet mellan målet och den upplevda kvaliteten, krävs det att 
företaget synar kvaliteten på samma sätt som kunderna. Den upplevda kvaliteten skapas av alla 
tjänstemötena, inte bara den första kontakten. Enligt Crosby (2002) är det en myt att kundernas 
tillfredsställelse, upplevd kvalitet och lojalitet är oföränderliga mått på relationer. I verkligheten 
skiljer sig dessa sig åt och är inte en indikator på relationens styrka. Lojalitet är en del men den är 
inte likriktad med en stark relation. Han avslutar med att ställa frågan vilka som är indikatorerna på 
en stark relation. Slutligen är system för relationsmarknadsföring en affärsfilosofi med mål att sätta 
kunden i centrum menar Matt (2003). Alla insatser ska kontinuerligt mätas och utvärderas i en 
jämförelse med branschen och målgruppen.  
 
Vår avslutande diskussion är kring frågeställningen, för att citera en av våra intervjuer i fallstudien. 
”Vad kommer först, hönan eller ägget.” Vad är viktigast och mest relevant, att relationen är i 
centrum som i ett system för relationsmarknadsföring och att kvaliteten är en delkomponent för att 
uppnå en god relation och långsiktig lönsamhet. Eller är det så att det mest framgångsrika konceptet 
för ett utbildningsföretag är liksom UF: s auktorisation och de traditionella 
tjänstekvalitetsmodellerna att placera kvalitet i navet och att relationen är en delkomponent. Denna 
frågeställning är enligt vår mening central och betydelsefull. Därför ställde vi den till Evert 
Gummesson som är en av de forskare vi funnit har mycket stor kunskap och etablerat anseende 
inom ämnesområdet. Hans svar är att kopplingen mellan kvalitet och relationer är svårgripbar, 
beroende på att de finns överallt, inte har klara gränser och delvis överlappar varandra. CRM har 
inspirerats av kvalitet från kvalitetsstyrningen och kvalitetsstyrningen har lånat in relationer från 
relationsmarknadsföringen. Begreppet relationskvalitet har tillkommit för att betona hur bra eller 
dålig en relation är14.  

                                                 
14 Evert Gummesson professor Stockholms Universitet, kommunikation per e-post den 9 maj 2005. 
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7. Slutsatser 
I vår problemställning diskuterade vi att variation av tjänstekvalitet är ett stort problem och att 
tjänster kräver en annan form av kvalitetssäkringar än varor. Dessa kvalitetssäkringar är svåra att 
genomföra hävdar flera författare medan andra gör gällande att det snarare är en myt att det är 
svårare att mäta kvaliteten på tjänster. Idag kan kvalitetssäkringar förknippas med trender och 
standardiseringar av kvalitetssäkringar kan utgöra ett hot mot kvaliteten. Därför finner vi det 
intressant att undersöka om en kvalitetssäkring som är framtagen och anpassad utifrån en 
branschförening inom tjänstesektorn är till nytta eller om det är en övergående trend.  
 
För att kunna besvara frågan om en anpassad kvalitetssäkring är till nytta eller om det är en trend 
för utbildningsföretagen, måste vi först bemöta frågeställningen om det är fördelaktigt att 
kvalitetssäkra tjänsteföretag. Vi anser att det är en fördel för tjänsteföretag att ha någon form av 
kvalitetssäkring. Tjänsteföretag tenderar att bli alltmer lika i sina utbud precis som produkter, att 
säkra sina processer kan bli den avgörande faktorn för långsiktigt lönsamhet.  
 
Den sammanlagda nyttan för utbildningsföretagen att kvalitetssäkra sig enligt UF: s auktorisation är 
att det tillför följande starka och unika fördelar: 

 Centralt sätter auktorisationsarbetet igång en process hos utbildningsföretagen. Initialt måste 
företagen ta ställning till om de har behov av att ta hänsyn till alla parametrar i en 
kvalitetssäkring.  
 Generellt sett har en standardiserad kvalitetssäkring som ISO certifieringen högre krav, vilka 

kan vara svåra för mindre bolag att hantera och kanske inte heller är relevanta, då den inte är 
en specifikt framtagen kvalitetssäkring för branschen. Därför är auktorisationen en form av 
kvalitetsstämpel som kan ge legitimitet framförallt för små och medelstora 
utbildningsföretag.  
 Processarbetet leder vidare till att utbildningsföretaget går igenom sina interna processer och 

rutiner. 
 Ett starkare marknadsföringsvärde leder i sin tur till att utbildningsföretaget kan ta ut högre 

priser på sina tjänster.  
 En större förståelse för kundernas krav, då utbildningsföretagens kunder ofta är 

kvalitetssäkrade.  
 
Det finns två aspekter som bör tas hänsyn till, eftersom dessa kan leda till att auktorisationen kan bli 
en övergående trend.  

 En problematik ligger i att det bara är två utbildningsföretag som hittills är auktoriserade. 
Om för få utbildningsföretag är auktoriserade kan kvalitetssäkringen tappa legitimitet och 
intresse från de andra medlemmarna.  
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 En annan problematik är om det är för få kunder som känner till UF. Det innebär att 
auktorisationens marknadsföringsvärde kan urholkas. 

 
En nytta för kunden med auktorisationen är att det underlättar för upphandlingen av utbildningar. 
Ännu en nytta för kunden är att auktorisationen leder till att utbildningsföretagen blir bättre på att 
bygga relationer och att anpassa sig till kundernas behov, vilket stödjer framtagandet av bättre 
utbildningar. För UF innebär auktorisationen en nytta genom att de kan erbjuda sina medlemmar en 
anpassad kvalitetssäkring, då deras målsättning är att alla medlemmar ska ha någon form av 
kvalitetssäkring.   
 
UF: s auktorisations kriterieområden är inriktade på företagsnivå och inte på individerna, som en 
del andra anpassade kvalitetssäkringar är inom tjänstesektorn som till exempel för revisorer och 
fastighetsmäklare. För UF: s auktorisation skulle en sådan individinriktning innebära att man skulle 
kvalitetssäkra lärarna, vilket också verkar intressant för kunder som ABB som i sina avtal 
efterfrågar att kunna byta ut läraren om de inte är nöjda med denne. Regeringskansliet anser att bara 
för att företaget är auktoriserat behöver det ju inte innebära att individen som utför själva tjänsten 
har rätt kvalitet. Vår slutsats är att själva individen som utför tjänsten är minst lika viktig som 
kvaliteten hos företaget. Yrkesrollen lärare spänner över ett brett kompetensområde och därför 
skulle det förmodligen vara svårt att kvalitetssäkra individen som till exempel en revisor med sina 
specifika kunskaper. Slutsatsen av detta resonemang är att relationen med individen som utför 
tjänsten kan vara avgörande för kvalitetsupplevelsen. Detta förutsätter att läraren har en acceptabel 
kompetens. Det uppstår olika relationer i utbildningsprocessen, till den som ger utbildningen men 
också till själva utbildningsinnehållet. Relationen är enligt teorierna speciellt viktig för 
kvalitetsupplevelsen i tjänstesektorn. Kriterieområdena i UF: s auktorisationsdokument tar inte 
hänsyn till relationer specifikt även om vår åsikt är att indikatorerna kan leda till att skapa goda 
relationer. Eftersom relationen kan vara den avgörande faktorn vid den totalupplevda kvaliteten, 
kan det vara av värde att poängtera relations roll i en kvalitetssäkring. Vi upplever att det finns en 
problematik i att modeller i relationsmarknadsföring och i kvalitetssäkring inte är integrerade med 
varandra. Däremot har vi funnit en trend bland de senaste vetenskapliga artiklarna inom 
tjänstekvalitet att de poängterar vikten av relationen för den långsiktiga lönsamheten. Att vi inte 
uppfattar relationens roll explicit i kriterieområdena kan bero på denna problematik. 
 
Sammanfattningsvis är en anpassad kvalitetssäkring till nytta för utbildningsföretagen om den är 
generell för branschen med en oberoende erkänd part som granskar och reviderar för att skapa 
trovärdighet. För kunderna är det en nytta att utbildningsföretaget har en kvalitetssäkring som är 
generell och trovärdig. Det är inte så viktigt i sig om kvalitetssäkringen är en standardiserad 
kvalitetssäkring för tjänsteföretag som ISO 9001 eller om den är specifikt anpassad för branschen. 
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8. Vidare forskning 
Forskningen inom relations- och tjänstemarknadsföringen tar upp relationer som de centrala 
begreppen medan de befintliga tjänstekvalitetsmodellerna inte tar hänsyn specifikt till relationer 
(även om det kanske leder dit). Begreppen relationskvalitet och tjänstekvalitet överlappar också 
varandra till viss del. Vi anser att det skulle vara intressant att studera en kvalitetssäkring inom 
tjänstesektorn utifrån ett relationsperspektiv. I denna uppsats utgår vi ifrån tjänstekvalitet som en 
jämförelse. Därför skulle det vara tänkvärt att jämföra om resultatet skulle bli annorlunda om man 
utgick ifrån relationskvalitet eller om det bara skulle bekräfta våra slutsatser.  
 
Relationens roll är ett ämnesområde som påverkar företagen i hög grad och deras lönsamhet 
långsiktigt. Därför tror vi att det skulle vara värdefullt att vidare fördjupa sig i studier hur stor roll 
relationen egentligen spelar långsiktigt. Aktuella frågeställningar blir då, kan man lära och 
tillgodogöra sig en tjänst långsiktigt om relationen är dålig? Är det viktigt att tjänsteutövaren har 
egenskaper som till exempel ödmjukhet och integritet?   
 
En problemställning som skulle kunna studeras vidare är varför det är så få utbildningsföretag som 
är kvalitetssäkrade, antingen enligt UF: s auktorisation eller enligt en standardiserad 
kvalitetssäkring. Finns det en tröghet inom branschen eller finns det en allmän tröghet hos företagen 
att gå igenom en process som kvalitetssäkringar innebär. Vad skulle det innebära om 
auktorisationen var ett krav för att vara medlem i UF? 
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9. Kritisk granskning och källkritik 
Ämnesområdet marknadsföring och kvalitet är trendkänsligt och ämnesområdet har en snabb 
utvecklingstakt. Det kan finnas en problematik i att vår slutsats upplevs som ”gammalmodig” om 
ett par år. Det kan också uppfattas som positivt att området tjänstekvalitet och vilka faktorer som 
påverkar denna utreds ytterligare. Det kommer förmodligen alltid vara så att modeller dyker upp 
och företagen satsar på dessa och sedan blir modellerna omoderna. Begreppet nytta eller trend 
skulle också kunna studeras inom andra tjänstesektorer, som till exempel advokater och revisorer, 
som är bundna till lagar och förordningar och därför har en annan utgångspunkt än 
utbildningsföretag. För att lättare kunna överföra resultaten till andra branscher inom tjänstesektorn, 
anser vi det värdefullt att studera lärandet som är den yttersta formen av tjänst.  
 
Om vi skulle genomföra vår uppsats enligt kvantitativa metoder måste man finna mätbara variabler 
att kvantifiera. Vår bedömning är att det skulle bli svårt att finna mätbara variabler, främst med 
anledning av att auktorisationen är relativt ny. Vi anser att fördelarna med en kvalitativ studie 
överväger de eventuella nackdelarna.  
 
Utifrån vår problemställning har vi valt att inledningsvis visa vad olika forskare hävdar i sina 
forskningsartiklar. Generella drag vi har funnit är att en stor del av författarna till artiklarna, men 
även till teorierna härstammar från Sverige och Skandinavien. Vi har sökt efter relevanta teorier 
genom vedertagna sökningar i internationella databaser, men funnit att de flesta i 
forskningsframkant är från Sverige och Skandinavien. Det skulle ha varit önskvärt med flera 
utomskandinaviska författare. Kotler (2002) menar att tjänstekvalitet har blivit ett nationellt ämne 
för Skandinavien och i synnerhet Sverige, då till och med staten har visat vägen genom initiativ 
såsom Svenska kundnöjdhetsbarometern. De tidiga organisationsskolorna som exempelvis 
”nordiska skolan” har också varit en föregångare vid tjänstemarknadsföring (Gummesson 2005). 
Tjänster styrs också till stor del genom de nationella förutsättningarna.  
 
Ett annan generell tendens i de vetenskapliga artiklarna och i litteraturen som berör 
tjänstemarknadsföring är att relationens roll är viktig. Därför valde vi att inkludera teorier kring 
relationsmarknadsföring eftersom vi hade en känsla av att relationer är betydelsefulla, vilket har 
bekräftats för oss under arbetets gång. Om vi hade haft den kunskapen vi har idag, hade vi 
eventuellt utvecklat våra intervjumallar till att även inkludera relationens roll i tjänstekvaliteten. 
Ändå kan det finnas en styrka i att sådana frågor inte fanns med eftersom det eventuellt hade styrt 
respondenterna mot relationens roll.  
 
I början hade vi inte tänkt generalisera kvalitetssäkringar inom tjänstesektorn utan endast se till 
utbildningsbranschen och dess auktorisation. Men alltefter arbetet fortlöpte insåg vi att uppsatsen 
generellt skulle kunna överföra vad värdet av kvalitetssäkringar innebär även för andra branscher 
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inom tjänstesektorn. Då behövde vi komplettera empirin med sekundära källor och ytterligare 
intervjuer. Vi ansåg också att det fanns ett visst värde i att komplettera fallstudien med ytterligare 
empiri. 
 
Vi fastnade i slutet av vårt uppsatsarbete i diskussioner och funderingar angående kopplingen 
mellan relationskvalitet och tjänstekvalitet. Det skapade en viss osäkerhet för oss och vi upplevde 
att vi behövde bekräftelse i våra tankegångar, vilket vi också fick från Evert Gummesson.     
 
För att öka trovärdigheten i vår fallstudie blev vi tvungna att genomföra en kompletterande intervju 
per telefon med UF, då vi insåg att den personliga intervjun hade vissa brister främst med anledning 
av störningar i omgivningen då intervjun skedde på en lunchrestaurang.  
 
Vår målsättning har varit att förhålla oss kritiska i vårt synsätt. Vi har fortlöpande diskuterat 
ämnesområdet och problemställningen. Vi tycker det har hjälpt oss till att fördjupa våra kunskaper 
och att förbättra uppsatsen.  
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Bilaga 1 
Intervjumall UF 
 

 Kort presentation av UF  
 
 Bakgrunden och kopplingen mellan UF och Utbildnings- och Näringsdepartementet. Vad 

innebär det att vara remissinstans (vilka behov har funnits som bakgrund) 
 

 Kopplingen till SIS 
 

 Hur går det till att bli medlem  
 

 Hur många utbildningsföretag finns det och hur många är aktuella för UF 
 

 Hur marknadsför de UF till utbildningsföretagen som inte är medlemmar 
 

 Hur kommuniceras auktorisationen till utbildningsföretagen  
 

 Är det en nytta 
 

 Vad är UF:s definition av kvalitet 
 

 Vad är budskapet/syftet med auktorisationen 
 

 Hur har ni kommit fram till att det finns ett behov av en auktorisation  
 

 Har ni gjort någon form av marknadsundersökning till köparna för att ta reda på om de har 
behov av auktorisation och vad de definierar som kvalitet  

 
 Hur har de kommit fram till de olika kriterieområdena och indikatorerna 

 
 Hur mäter och följer UF upp att kvaliteten håller rätt standard för auktorisationen 

 
 Hur mäter och följer utbildningsföretagen upp att kvaliteten håller rätt standard för 

auktorisationen 
 

 Vad är åtgärderna om UF och/eller utbildningsföretaget upptäcker gap mellan uppfylld och 
förväntad kvalitet 

 
 Hur vet ni från köparna att kvaliteten håller rätt standard 

 
 Vad vill UF att auktorisationen ska leda  
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Bilaga 2 
Intervjumall Utbildningsföretag 
 

 Kort presentation av utbildningsföretaget  
(omsättning, antal öppna/ företagsanpassade utbildningsdagar per år) 

 
 Vad är er definition av kvalitet  

 
 Hur marknadsför ni er 

 
 Vad påverkar kunden att välja ert utbildningsföretag  

 
 Varför har ni valt att vara medlemmar i UF, vilken nytta ger det er 

 
 Varför har ni valt att auktorisera er och var vill ni att det ska leda långsiktigt 

 
 Vad tänkte ni att det skulle ge för nytta och vad upplever ni att det ger för nytta 

 
 Hur kommunicerar ni auktorisationen till kunderna  

 
 Hur har ni kommit fram till att det finns ett behov av en auktorisation  

 
 Vad tycker era kunder är viktigt när det gäller totalupplevelsen av kvalitet 

 
 Hur skulle era kunder beskriva er 

 
 Hur mäter och följer ni upp att kvaliteten håller rätt standard för auktorisationen 

 
 Vad är åtgärderna om ni upptäcker ett gap mellan uppfylld och förväntad kvalitet 

 
 Vad har auktorisationen inneburit för ert företag 

 
 Upplever ni någon skillnad före och efter auktorisationen 

 
 Slutligen är en auktorisation som denna en nytta eller trend 
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Bilaga 3 
Intervjumall Kunder 
 

 Kort presentation av företaget  
(omsättning och antal anställda) 

 
 Vilka faktorer påverkar er när ni väljer utbildningsföretag  

 
 Hur går ni tillväga när ni köper utbildning 

 
 Vad är er definition av kvalitet  

 
 Vad vill ni att en utbildning ska tillföra för nytta för ert företag, lång och kortsiktigt 

 
 Hur mäter och följer ni upp vad utbildningen gett 

 
 Hur vet man skillnaden mellan förväntad och upplevd kvalitet 

 
 Är auktorisationen en nytta eller trend 

 
 Vet ni vad branschföreningen UF är 
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Bilaga 4 
UF: s auktorisationsdokument 
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Bilaga 5 
Självutvärdering för auktorisation 

 
 


