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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att analysera och utvärdera lämpligheten hos de tre instrumenten SERVQUAL, 

SERVPERF och Zone of tolerance för att mäta tjänstekvalitet, ur respondenternas perspektiv. 

 

Denna studie har genomförts genom kvantitativ metod där respondenterna besvarat tre olika enkäter, 

som baserats på de tre instrumenten. SERVQUAL instrumentet är en omarbetad version som bygger på 

kritiken av Carman (1990). Den är baserad på de fem dimensionerna; tillförlitlighet, mottaglighet, 

garanti, empati och påtaglighet, med 22 påståenden där varje dimension hör ihop med ett antal 

påståenden. SERVPERF är det instrument som mest liknar SERVQUAL och även denna består av 

samma fem dimensioner. Zone of tolerance instrumentet bygger på ett tre kolumns format av 

SERVQUAL, där varje påstående besvarats i form av respondentens minsta accepterade servicenivå, 

önskade servicenivå samt dennas uppfattning av SL:s servicenivå. Zone of tolerance instrumentet består 

av åtta dimensioner, varav tre nya (bekvämlighet, anslutning, lämplighet) samt 38 påståenden. 

Den teoretiska referensramen som innefattar Grönroos modell för tjänstekvalitet, samt de tre 

instrumenten ligger till grund för resultatet, analysen och slutsatsen. 

 

I denna studie kom vi fram till att Zone of tolerance är det mest lämpliga instrumentet vid mätning av 

tjänstekvalitet inom kollektivtrafiken enligt respondenterna, då den bäst beskriver de känslor som 

respondenterna känner inför tjänstekvaliteten hos SL. Det var dock ingen stor skillnad mellan Zone of 

tolerance samt SERVPERF i detta avseende. Zone of tolerance instrumentet var det mest specifika av de 

tre, men samtidigt fann vi att instrumentet kan genomgå flera anpassningar så att den blir mer lämplig. 

 

Trots att de flesta respondenterna ansåg att Zone of tolerance instrumentet var bäst beskrivande för hur 

respondenterna kände inför tjänstekvaliteten hos SL ansåg samtidigt en stor del (49 %) av 

respondenterna att detta instrument sämst beskrev de känslor de kände inför tjänstekvaliteten hos SL. 

En stor del (72 %) av respondenterna anser att Zone of tolerance är det svåraste instrumentet att förstå, 

vilket kan bero på att den innefattar många påståenden samt att varje påstående ska besvaras tre gånger, 

ett relativt ovanligt format. Även det faktum att denna instrumentkom sist i ordningen kan ha påverkat 

negativt. Eftersom respondenterna vid bedömningen av det sista instrumentet säkerligen blivit uttråkade 

och därför kan det ha lett till att instrumentet inte fått lika mycket uppmärksamhet som de två tidigare 

instrumenten. 

 



 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze and evaluate the suitability of the three instruments 

SERVQUAL, SERVPERF and Zone of Tolerance to measure service quality, from the respondents' 

perspective. This study has been carried out by a quantitative method in which respondents answered 

three questionnaires, which was based on the three instruments. The SERVQUAL instrument is a 

revised version based on criticism by Carman (1990). It is based on the five dimensions; reliability, 

responsiveness, assurance, empathy and tangibility, with 22 items in which each dimension is associated 

with a number of items. SERVPERF is the instrument most similar to SERVQUAL and is also 

composed of the same five dimensions. The Zone of tolerance instrument is based on a three-column 

format of SERVQUAL, where each items is answered in the form of respondent's minimum service 

level, desired service level, and the perception of SL's service performance. The Zone of tolerance 

questionnaire consists of eight dimensions, including three new ones (convenience, connection, comfort) 

and 38 items. 

 

The theoretical frame of reference that includes Grönroos model of service quality, and the three 

instruments form the basis of the results, analysis and conclusion. In this study, we concluded that Zone 

of tolerance is the most suitable instrument for measuring the quality of service in public transport 

according to the respondents, thus it best describes the feelings that the respondents feel about the 

service quality of SL. There was however no significant difference between the Zone of Tolerance and 

the SERVPERF instrument in this regard.  The Zone of tolerance instrument was the most specific of 

the three, but we found that the instrument may undergo additional changes to make it more suitably.  

 

Although most respondents felt that the Zone of Tolerance instrument was the best descriptive of how 

the respondents felt regarding the service quality of SL, a large proportion of respondents (49 %) found 

this instrument as the one that worst describe the feelings they felt regarding the service quality of SL.  

A large proportion (72 %) of respondents believe that the Zone of tolerance instrument is the most 

difficult to understand. This may be because it includes many items and that every item must answer 

three times, a rather unusual format. The fact that this instrument was the last one in the scheme may 

have a negative effect. Since respondents in the assessment of the last instrument certainly became 

bored and therefore may have led to the instrument not receiving as much attention as the two previous 

instruments.  

 



 

 

FÖRORD  

Denna kandidatuppsats har genomförts på Institutionen för Ekonomi och Företagande vid Södertörns 

Högskola under höstterminen 2009. Studien behandlar ämnet tjänstkvalitet och olika instruments 

lämplighet för att mäta denna. Detta arbete har lett till en djupare insikt i ämnet tjänstekvalitet, och vi 

hoppas att det kan stimulera en diskussion inom ämnet. 

 

Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare, Lars Vigerland för god vägledning och råd under 

uppsatsens gång. Vi vill även tacka vår opponentgrupp för den konstruktiva kritiken som bidragit till en 

bättre uppsats. 

 

Ett tack riktas även till de respondenter som deltog i vår enkätundersökning, och gjorde vår studie 

möjlig. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel får läsaren en insyn i ämnet tjänstekvalitet samt för uppsatsens syfte och frågeställning. 

1.1 BAKGRUND 

Tjänstesektorn stod för ca 50 % av Sveriges BNP år 2006 (Statistiska centralbyrån, www.scb.se, 2006). 

Den snabbt växande tjänstesektorn runt om i världen och de många avregleringar av tjänstebranscher har 

lett till att forskare inom kvalitetsfrågor har insett vikten av att förstå tjänstekvalitet (Cavana m.fl. 2007). 

Intresset för tjänstekvalitet är förståeligt, idag står tjänstesektorn för 60 % av produktionen i näringslivet 

i Sverige (Ekonomifakta, www.ekonomifakta.se, 2009). För företag är kunskap om vad tjänstekvalitet 

innebär för konsumenterna viktigt för att vara konkurrenskraftig på marknaden. När marknader blir 

avreglerade eller av annan orsak blir allt mer konkurrensutsatta behöver företagen differentiera sig från 

konkurrenterna. En strategi som eventuellt kan användas är att positionera sig som företaget med högst 

kvalitet så kallat ”benefit advantage”. För att lyckas med detta behöver företag dock veta vad kvalitet är 

för just de tjänster de levererar, samt hur hög tjänstekvalitet konkurrenterna har i jämförelse. Att säga att 

ett företag behöver förbättra tjänstekvaliteten för att kunna konkurrera på marknaden är meningslöst om 

man inte (1) kan definiera hur tjänstekvalitet uppfattas av konsumenten och (2) kan avgöra vad som 

påverkar tjänstekvaliteten (Grönroos 1984). 

Tjänster skiljer sig åt från produkter, tjänster är immateriella och konsumeras i samma stund de 

produceras. Zeithaml m.fl. (2006, s4) definierar tjänster enligt följande citat: “…services…include all 

economic activities whose output is not a physical product or production, is generally consumed at the 

time it is produced, and provides added value in forms (such as convenience, amusement, timeliness, 

comfort, or health) that are essentially intangible concerns of its first purchaser”. Detta innebär att 

tjänster är ekonomiska aktiviteter, alltså att en monetär transaktion måste ske. Att utföra till exempel 

hushållsarbete i det egna hemmet utan att få betalt anses inte som en tjänst. Däremot om någon annan 

utför hushållsarbete mot betalning anses detta vara en tjänst. Vidare resulterar tjänster inte i en fysisk 

produkt eller produktion och konsumeras samtidigt som den produceras. Vid nyttjande av tjänster får 

man alltså inte en fysisk produkt, och tjänsten kan inte sparas. En föreläsning på ett universitet är ett bra 

exempel på detta, om en student inte deltar vid produktionstillfället, tidpunkten för föreläsningen, kan 

denna aldrig få tillgång till exakt den tjänsten igen. En tjänst ska även i större utsträckning ge ett 
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mervärde av ett immateriellt slag. En specialbeställd möbel anses tillhöra kategorin vara, medan en 

kemtvätt anses hamna under kategorin tjänst.  

Ibland när människor tänker på en tjänst kanske fantasin bara sträcker sig till kundtjänst, men tjänster är 

så mycket mer än så. Enligt Zeithaml m.fl. (2006) kan tjänster delas upp i fyra kategorier: 

tjänsteindustrier och företag, tjänster som en produkt, kundtjänst samt ursprunglig tjänst. 

Tjänsteindustrier och företag inkluderar alla de industrier och företag som vanligtvis klassificeras i 

tjänstesektorn och vars kärnprodukt är en tjänst. De följande företagen kan anses vara rena 

tjänsteföretag: Marriott International (hotell), American Airlines (transport), Charles Schwab 

(finansiella tjänster), Mayo Clinic (vård). I denna kategori finns en stor bredd av tjänsteindustrier som i 

huvudsak säljer tjänster som sitt kärnerbjudande.  

Tjänster som produkt representerar av en mängd olika immateriella produkterbjudanden som kunder 

värderar och betalar för på marknadsplatsen. Tjänsteprodukter säljs av tjänsteföretag och av företag som 

inte är tjänsteföretag så som tillverkare och it-företag. Exempelvis IBM och Hewlett-Packard erbjuder 

informationsteknologisk konsultation och konkurrerar med traditionella tjänsteföretag så som EDS och 

Accenture. Andra industriexempel är detaljhandeln, där Macy’s (varuhus) även säljer tjänster så som 

presentinslagning och frakt.  

Kundtjänst är också en kritisk aspekt av vad som menas med tjänst. Kundtjänst är den service som ges 

som stöd till företagets kärnprodukt, och som vanligtvis är gratis för kunden. Kundtjänst kan ske via 

internet, på telefon eller på plats, till exempel när någon i butikspersonalen hjälper kunden hitta en 

önskad produkt eller svarar på en fråga. Hög kvalitet på kundtjänst är vitalt för att bygga kundrelationer. 

Kundtjänst ska inte blandas ihop med tjänster som säljs av företaget.  

Ursprunglig tjänst är ännu ett sätt att se på vad tjänster innebär. I en artikel i Journal of Marketing av 

Vargo och Lusch argumenteras det för en ny dominant logik för marknadsföring som antyder att alla 

produkter och fysiska varor är värderade efter den tjänst den uppfyller. De två författarna ska enligt 

Zeithaml m.fl. (2006) antyda att värdet från den fysiska produkten egentligen är den tjänst som 

produkten erbjuder och inte den faktiska fysiska produkten. Som exempel anger de att ett läkemedel 

erbjuder tjänsten vård och att en dator erbjuder information och datamanipulationstjänster. Zeithaml 

m.fl. erkänner att det här synsättet är abstrakt men att det ger en inblick i att tjänster kan komma att ses 

ur ett ännu bredare perspektiv i framtiden. Det här synsättet indikerar att alla typer av organisationer kan 

ha nytta av tjänstemarknadsföringens teorier, modeller, instrument och strategier.  
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Att avgöra om det är en vara eller tjänst som det rör sig om är inte lätt, det är inte svart eller vitt. Den 

bredda definitionen antyder att ett huvudsakligt tecken på att det rör sig om en tjänst är att den är 

immateriell trots att det är sant så är det väldigt få varor som är helt immateriella eller helt påtagliga. 

Därför är det snarare så att tjänster är mer immateriella än varor och att varor är mer påtagliga än 

tjänster. Till exempel snabbmatsbranschen klassificeras som en del av tjänstesektorn, men den har även 

påtagliga delar så som maten, förpackningarna etc. (Zeithaml m.fl. 2006). 

Utmaningen som marknadsförare av tjänster står inför är att hantera att tjänster är immateriella, 

heterogena, produceras och konsumeras i samma stund samt är ohållbara, det vill säga att de inte går att 

spara. Implikationerna av att tjänster är immateriella är att de är svåra att få patent på och kan därmed bli 

kopierade av konkurrenter. Andra utmaningar är att de är svåra att kommunicera till kunden, så kvalitet 

kan vara svårt för kunden att avgöra, men även kostnaden för en ”enhet av tjänst” är svår att avgöra, och 

pris i förhållande till kvalitet blir en komplex fråga.  

På grund av att tjänster utförs av människor så kommer tjänster alltid att variera, människors 

prestationer varierar från dag till dag, och även från timme till timme. Kunderna bidrar även till 

heterogeniteten då dessa ställer olika krav på tjänsten, samt uppfattar den olika. Implikationerna för 

detta är att konsekvens i tjänstekvaliteten blir svår att upprätthålla. Tjänsteföretaget har inte alla faktorer 

inom full kontroll, som till exempel kundens förmåga att artikulera sitt behov, personalens förmåga och 

vilja att tillgodose kundens behov, närvaron eller frånvaron av andra kunder och efterfrågan på tjänsten. 

På grund av dessa faktorer så kan inte tjänsteföretaget vara helt säker på att den tjänst som levereras 

stämmer överens med det som är planerat och även marknadsförts.  

Till skillnad från varor så produceras och konsumeras tjänster på samma gång. Till exempel en bil kan 

tillverkas i ett land, säljas i ett annat och sedan konsumeras under flera år. Detsamma gäller inte för 

tjänster, en tjänst säljs först, till exempel ett restaurangbesök produceras och konsumeras samtidigt efter 

det har blivit köpt (köp och betalning är inte samma sak). Implikationerna är att det inte går att 

massproducera tjänster lika lätt som vid produktion av produkter. Tjänstekvaliteten beror starkt på vad 

som händer i nutid, vilket inkluderar personalens handlingar och samspelet mellan kunderna och 

personalen. Att produktionen sker i nutid för även med sig en fördel då företaget kan anpassa tjänsten 

till individuella kunder. Att produktionen och konsumtionen sker samtidigt innebär även att 

skalekonomier av betydande storlek sällan går att utnyttja då produktionen måste vara nära kunden som 

ska konsumera den. En annan implikation är att kunden är närvarande vid produktionen och kan påverka 

prestationen av tjänsten positivt eller negativt. Att tjänster är ohållbara innebär att det inte går att 
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inventera dem, alltså att spara, lagra, sälja igen, eller lämnas tillbaka. Till exempel en stol på ett flygplan 

eller en hårklippning gör det omöjligt att göra något av de tidigare nämnda sakerna. Implikationerna för 

detta är att det är väldigt viktigt att förutse efterfrågan och använda sig av kreativa sätt för att 

tillgodogöra kapaciteten. Att tjänsten inte kan lämnas tillbaka gör det väldigt viktigt att ha 

återhämtningsstrategier när saker går fel, till exempel en dålig hårklippning kan inte lämnas tillbaka men 

frisören bör ha en strategi för att åtgärda problemet om och när det sker. (Zeithaml m.fl. 2006).   

Med allt det ovanstående följer att instrument framtagna för att mäta produktkvalitet inte kan användas 

vid mätningar av tjänstekvalitet. Därför behövs det speciella instrument för att mäta just tjänstekvalitet. 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  

Tjänstekvalitet är en svårdefinierad term, som ger uttryck för individers subjektiva uppfattning om en 

konsumerad produkt. Parasurman m.fl. (1985) definierar tjänstekvalitet som skillnaden mellan 

förväntningar och prestation. Cronin och Taylor (1994) ser tjänstekvalitet som en form av attityd som 

representerar en total utvärdering av tjänsten på lång sikt. Grönroos (1984) menar att tjänstekvalitet är 

vad kunden uppfattar det att vara. Dessa författare vittnar om att forskare idag inte är överens om vad 

tjänstekvalitet är. Med detta följer att forskare inte heller har ett universalt accepterat instrument som 

mäter tjänstekvalitet för alla branscher.  

Trots detta har flera forskare skapat teorier och modeller för vad tjänstekvalitet är och hur man mäter 

denna. Många modeller har tagits fram men den mest populär är SERVQUAL som utvecklats och först 

presenterades i en artikel skriven av Parasuraman m.fl. (1985), detta skriver Frost och Kumar i en artikel 

i International journal of quality & reliability management från 2001 (Cavana m.fl. 2007). Modellen har 

applicerats på ett stort antal branscher, exempel på områden är hotell, resor och turism, högre utbildning, 

redovisningsfirmor, arkitekttjänster, banker och flygbranschen (Buttle 1996). I kapitlet teoretisk 

referensram längre ned redogörs för modellen. Trots att SERVQUAL har haft en stor genomslagskraft 

så har mycket kritik riktats mot modellen. Nedan följer ett försök att sammanfatta den viktigaste 

kritiken.  

Cronin och Taylor (1992, 1994) är Parasuramans m.fl. kanske mest högljudda kritiker, de anser att 

SERVQUAL är paradigmatiskt felaktig på grund av att modellen grundas i disconfirmation modellen 

(obekräftelse modellen). Disconfirmation modellen menar att gap uppstår, i detta fall mellan förväntad 
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kvalitet och upplevd kvalitet. Cronin och Taylor (1992, 1994) menar att tjänstekvalitet istället bäst 

beskrivs som en attityd.  

Kritik har även riktats mot att Parasuraman m.fl. misslyckats med att förankra sitt arbete i tidigare 

forskning inom ekonomisk teori, statistik och psykologi (Buttle 1996). Buttle (1996) refererar till en 

artikel publicerad 1993 av Andersson som menar att forskningen bakom SERVQUAL är väldigt 

induktiv och att de övergett principen för vetenskaplig kontinuitet och deduktion. Mer specifik kritik 

som riktas mot Parasuraman m.fl. är att de inte tar hänsyn till kostnaderna för att förbättra 

tjänstekvaliteten. Att det är naivt att tro att den ökade vinsten av förbättringen i tjänstekvaliteten alltid 

kommer överstiga den marginella kostnaden. Vidare kritiseras han att de använder skalor på ordinalnivå 

för insamling av data, men analyserar denna med metoder som lämpar sig för data på intervallnivå. 

Detta då skalor på ordinalnivå inte med säkerhet har lika avstånd mellan skalstegen. Alltså avståndet 

mellan till exempel ”instämmer delvis” och ”instämmer helt” behöver inte vara lika stort som avståndet 

mellan ”instämmer inte” och ”instämmer inte alls”. Resultatet blir att ett för fint mätinstrument används, 

då de fyra räknesätten inte får användas förrän data åtminstone är på intervallnivå. Vid data på 

ordinalnivå får endast medianvärde och typvärde användas, vilket alltså modellen förbiser (Trost 2001). 

Vidare kan studier utförda med SERVQUAL inte svara på om det finns några elastiska samband mellan 

dimensionerna, alltså om kundvärdet av förbättringen är en linjär- eller icke linjär funktion. Är 

kundvärdet exempelvis en rak linje som i oändlighet pekar uppåt, eller finns det en gräns där denna 

böjer av?  

Babakus och Boller (1992) anser att använda gap som ett sätt att mäta tjänstekvalitet är lockande, men 

att det inte ger någon ytterligare information än det som ges från påståendena för uppfattning. De fann 

att den dominerande anledningen till varför ett gap bildades var för att respondenterna generellt rankade 

sina förväntningar högre än sina uppfattningar. Buttle (1996) refererar till Babakus och Inhofe (1991) 

som instämmer och motiverar detta genom att respondenterna följer en social norm där de vill stå fast 

vid att de har höga förväntningar.  
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Buttle (1996) tar även upp att samma storlek på ett gap kan bildas på flera olika sätt. Innebär det att 

kvaliteten uppfattas lika i till exempel de nedanstående situationerna;  

 

 

 

 

 

 

TABELL 1 Exempel över hur gap av samma storlek kan bildas.  

Ett flertal forskare har uttryckt en oro för hur förväntningar används i modellen. En del anser att (1) 

förväntningar inte existerar eller inte är tillräckligt tydliga för att kunna användas för att utvärdera en 

tjänst, (2) kan bildas samtidigt som tjänsten konsumeras, (3) kan bildas till och med efter att tjänsten 

använts (Buttle 1996).  

Kritik har även riktats mot antalet dimensioner som används. SERVQUAL hade till en början tio 

dimensioner som sedan förkortades till de fem dimensionerna som används idag. Flera forskare har 

använt sig av andra dimensioner både i innehåll och även antal, till exempel Grönroos (1984) som 

använder tre dimensioner: teknisk, funktionell, och image. Buttle (1996) tar även upp kritiken angående 

korrelationen mellan de fem dimensionerna som SERVQUAL använder idag, alltså om det finns något 

samband mellan dimensionerna. Han nämner en studie publicerad år 1993 av Spreng och Singh som 

kom fram till att korrelationen mellan dimensionerna garanti och mottaglighet var 0.97 vilket innebär att 

de inte är två helt separata konstruktioner. När en förändring sker i garanti kan den även ske i 

mottaglighet och vice versa. Till detta bör även nämnas studier utförda av Carman (1990) som kom fram 

till att de tio ursprungliga dimensionerna bör användas. Eftersom respondenterna, om dem anser att en 

dimension är viktig, delar upp denna i ett antal underdimensioner. 

Lewis (1993) har kritiserat skalan på grund av bristen i verbal markering av punkterna 2 till 6 på den 

sjugradiga Likertskalan. Hon menar att siffrorna verkar till att respondenterna överanvänder de extrema 

 Uppfattning Förväntning Resultat 

Respondent A 1 3 -2 

Respondent B 2 4 -2 

Respondent C 3 5 -2 

Respondent D 4 6 -2 

Respondent E 5 7 -2 
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punkterna i skalan. Lösningen på detta menar hon är att helt enkelt skriva ut vad alla punkterna 1 till 7 

innebär i ord. Detta då det minskar respondenternas tendenser att använda sig av de extrema punkterna. 

Andra har löst detta genom att använda en skala med endast 5 punkter med motiveringen att det minskar 

respondenternas frustration, ökar svarsfrekvensen samt kvaliteten på svaren (Buttle 1996).  

Buttle (1996) nämner även kritik som riktats mot det administrativa. Att respondenter blir förvirrade och 

uttråkade över att behöva fylla i de två olika enkäterna med påståenden angående deras förväntningar 

och uppfattningar. Carman (1990) fann även att det är opraktiskt att be en kund svara på påståenden 

innan tjänstemötet och direkt efter. Detta löste han genom att mäta skillnaden med en enda fråga som till 

exempel: ”The visual appeal of XYZ´s physical facilities is (much better, better, about the same, worse, 

much worse) than I expected” (Carman 1990, s. 48). Detta gör då undersökningen mer praktisk. Buttle 

(1996) refererar till en artikel publicerad 1993 av Clow och Vorhies som argumenterar för att 

förväntningar måste mätas innan nyttjad tjänst då respondenterna annars är partiska. Respondenter som 

upplevt tjänsten negativt kommer att överdriva de förväntningar de haft, samt att nöjda kunder kommer 

att undervärdera sina förväntningar. 

Nu bör läsaren påminnas att trots ovanstående kritik fortsätter SERVQUAL att vara ett populärt 

instrument för mätning av tjänstekvalitet, detta skriver Frost och Kumar i en artikel i International 

journal of quality & reliability management från 2001(Cavana m.fl. 2007). Parasuraman m.fl. arbetar 

efter en induktiv ansats, alltså att från det specifika dra slutsatser om det generella. Med detta följer att 

studier behöver göras där SERVQUAL appliceras på olika branscher för att kunna avgöra om 

instrumentet är lämpligt att använda i den studerade branschen. Som nämnts tidigare är forskare inom 

ämnet oense om vad tjänstekvalitet är och hur denna mäts. En naturlig följd av detta är att flera olika 

instrument tagits fram, en del baserade på SERVQUAL med större eller mindre omarbetningar. Tre av 

dessa är Carmans (1990) omarbetade version av SERVQUAL, Cronin och Taylors (1992) SERVPERF 

samt Cavanas m.fl. (2007) Zones of tolerance. Zones of tolerance är uppsatsens benämning på en 

version av tre-kolumns formatet för SERVQUAL som tagits fram av Cavana m.fl. i en artikel från 2007 

i International journal of quality and reliability management. Gemensamt för dessa är att de på ett eller 

annat sätt grundas på en modell för tjänstekvalitet utarbetad av Parasuraman m.fl. En överblick av dessa 

följer i teorikapitlet. 

Från kritiken riktad mot SERVQUAL har SERVPERF samt Zone of Tolerance skapats. Dessa två 

modeller kan således ses som ett svar på SERVQUAL. Samtliga instrument är i grunden densamma, 
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skillnader mellan instrumenten är bland annat uppfattningen av vad tjänstekvalitet innebär samt 

utformningen av enkäterna. Diskussionen om dessa kommer därför att hållas kort.  

I uppsatsen kommer en omarbetad version av SERVQUAL att användas. De förändringar som gjorts 

bygger på en del av den kritiken som nämnts ovan. Närmare bestämt har skalan omarbetats till den ovan 

nämnda skalan som Carman (1990) föreslagit. Med det följer att instrumentet endast består av en enkät 

som mäter både förväntningar och uppfattningar på samma skala.  

SERVPERF är det andra instrumentet som kommer att användas i uppsatsen. Den är framtagen av 

Cronin och Taylor (1992, 1994) som anser att SERVQUAL är paradigmatiskt felaktig. De praktiska 

implikationerna av detta är att SERVPERF endast består av en enkät som enbart mäter prestation. Denna 

är dock en exakt kopia på den enkät som mäter uppfattningar i SERVQUAL instrumentet. Cronin och 

Taylor anser nämligen att de 22 påståendena är väl lämpliga för att mäta tjänstekvalitet och har därför 

ingen anledning att ändra på dessa (Cronin och Taylor, 1992, 1994).  

Efter Cronin och Taylors kritik valde Parasuraman m.fl. att svara på detta år 1994 i en artikel i Journal 

of marketing. Parasuraman m.fl svarade genom att understryka att deras studier med fokus grupper 

faktiskt bevisade att tjänstekvalitet kan definieras som gapet mellan kundens förväntningar och 

uppfattningar (Parasuraman m.fl. 1994). Vidare argumenterades det för att de källor som Cronin och 

Taylor använder i själva verket stödjer användandet av disconfirmation modellen och att det skulle vara 

förvånande och tvivelaktigt hur de använt sig av resultaten från dessa studier. Enligt Parasuraman m.fl 

så ska i själva verket studier från så tidigt som 1964 stödja föreställningen om att konsumenters 

bedömningar sker relativt till en norm. Ytterligare synpunkter riktas mot att Cronin och Taylor i sin 

kritik argumenterar för en attitydbaserad mätning, vilket inte är relevant då SERVQUAL mäter 

uppfattad tjänstekvalitet vid en given tidpunkt, alltså attityden, utan att ta ställning till hur den formades 

(Parasuraman m.fl. 1994)  

Författarna bakom Zones of tolerance utförde sin studie i syfte att utveckla tre-kolumns formatet av 

SERVQUAL för att mäta tjänstekvaliteten bland spårtrafikspassagerare. I det här instrumentet har nya 

påståenden formulerats och består därmed av 38 påståenden. De tog även fram tre nya dimensioner, 

bekvämlighet, anslutning och lämplighet vilket innebär att modellen består av åtta dimensioner istället 

för de tidigare fem. Studien utfördes på 340 respondenter på en spårtrafiksträcka. Trots att författarna 

anser att validiteten och reliabiliteten är bekräftad så medger de att ytterligare studier behöver göras 

(Cavana m.fl. 2007).  
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Den forskning som utförts angående SERVQUAL har i huvudsak behandlat reliabiliteten och validiteten 

hos instrumenten samt utfört ur ett forskar- och managementperspektiv. En studie där respondenterna 

själva får ta ställning till vilket instrument de anser mest lämpligt har inte påträffats. Deras synpunkter är 

viktiga då endast respondenterna kan avgöra om ett instrument verkligen är ett fullgott sätt att mäta 

deras känslor angående tjänstekvaliteten. Därför är det av intresse att undersöka vad respondenterna 

anser om de olika instrumentens lämplighet för att mäta tjänstekvalitet.  

Från och med nu kommer vi använda oss av ordet känslor som ett samlingsnamn för förväntningar, 

uppfattningar, attityder och åsikter. 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Att veta vad tjänstekvalitet är och hur denna mäts är viktigt för att kunna utveckla efterfrågade tjänster 

med hög kvalitet. En mängd instrument har utvecklats för att mäta tjänstekvalitet bland dessa 

SERVQUAL, SERVPERF och Zone of tolerance. Det vi anser saknas inom forskningen gällande 

mätning av tjänstekvalitet är respondenternas synpunkter på hur väl instrumenten fångar upp deras 

känslor för tjänstekvalitet.  

 

1.4 FRÅGESTÄLLNING 

Vilket av de tre instrumenten: SERVQUAL, SERVPERF och Zone of tolerance är mest lämplig för att 

mäta tjänstekvalitet i kollektivtrafiken enligt respondenterna? 

 

1.5 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera lämpligheten hos de tre instrumenten 

SERVQUAL, SERVPERF och Zone of tolerance för mätningar av tjänstekvalitet inom 

kollektivtrafiken, ur respondenternas perspektiv. 
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1.6 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen är avgränsad till att enbart behandla den regionala kollektivtrafiken inom Stockholms län. 

Ansvarigt företag för Stockholms kollektivtrafik är Storstockholms Lokaltrafik, SL (Storstockholms 

lokaltrafik, www.sl.se, 2009). All data har samlats in på Södertörns Högskola under en vecka detta 

medför därför visa begränsningar i respondenternas bakgrund samt att data samlats in under en kort 

period.  

Vidare är uppsatsen begränsad till att enbart behandla tre instrument, SERVQUAL, SERVPERF och 

Zone of tolerance. SERVQUAL valdes som den första modellen på grund av att den varit banbrytande 

inom ämnet tjänstekvalitet. SERVPERF valdes på grund av att den anses tillhöra ett annat paradigm 

samt att författarna av denna modell kan anses vara de mest högljudda kritikerna till den tidigare 

modellen. Zone of tolerance valdes för att den grundar sig i den senaste av Parasuramans m.fl. forskning 

samt är utformad speciellt för den delen av kollektivtrafik som färdas på järnväg. 

 

1.7 BEGREPPSFÖRKLARING 

Nedan följer en förklaring av de begrepp som används i uppsatsen: 

 

Känslor = i denna uppsats kommer begreppet känslor att användas som ett samlingsnamn för de åsikter, 

attityder, känslor, uppfattningar och förväntningar som mäts i instrumenten. 

 

Likertskala = en attitydskala sammanställd av den amerikanske socialpsykologen Rensis Likert (1903-

1981). Skalan innefattar att antal påståenden som avspeglar attityden till något eller någon, vilket man 

tagit fram genom förstudier. Respondenten får ta ställning till varje påstående och ange hur starkt denne 

instämmer i eller tar avstånd från dess innehåll. Svaret på varje påstående poängsätts, och summan av 

poängen anger styrkan i attityden (Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2009).  
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Nedan följer en översättning av de engelska begreppen som används i modellerna: 

Engelska begrepp Översättning 

Reliabili ty   Tillförlitlighet  

Responsiveness  Mottaglighet  

Assurance  Garanti  

Empathy  Empati  

Tangibles  Påtaglighet  

Comfort  Bekvämlighet  

Connection Anslutning 

Convenience Lämplighet  

Service Quali ty (Sq)  Tjänstekvalitet  

Provider Gap Tjänsteföretags Gap  

Customer Gap  Kund Gap 

 

TABELL 2 Översättning av engelska begrepp 
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2. METOD  

När vi insamlade kunskap om ämnet tjänstekvalitet har vi utgått från vetenskapliga artiklar samt 

litteratur inom ämnet tjänstekvalitet. Artiklarna har vi funnit i databaserna Business Source Premier, 

Google Scholar samt JSTOR. Vi har sökt på orden; tjänstekvalitet, kvalitet, service quality, 

SERVQUAL, SERVPERF och public transport.  

Det finns många artiklar skrivna om SERVQUAL men däremot inte lika många artiklar skrivna inom 

SERVPERF samt Zones of tolerance. Vilket i och för sig kan bero på att SERVPERF samt Zone of 

tolerance är grundat på SERVQUAL. Detta beror säkerligen även på att SERVQUAL är det mest 

populära instrumentet för att mäta tjänstekvalitet och har därför studerats i större omfattning.  

Studien syftar till att undersöka hur lämpliga de tre instrumenten SERVQUAL, SERVPERF och Zone 

of tolerance är för att mäta tjänstekvalitet i kollektivtrafiken från respondenternas perspektiv. Med 

kollektivtrafik menar vi resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Vid inhämtning av 

kunskap gällande kollektivtrafiken har information sökts genom sökmotorn Google. Sökorden har varit; 

kollektivtrafik och SL.  

2.1 VAL AV FALLFÖRETAG 

Stockholms lokaltrafik AB, SL valdes av bekvämlighetsskäl. Detta på grund av att det är enkelt att 

komma i kontakt med konsumenter av deras tjänst då kollektivtrafiken i Stockholm är så pass utbredd 

att nästan alla använder sig av den, mer eller mindre. 

Storstockholms Lokaltrafik (SL) har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Stockholm, 

Sverige. Varje dag finns det omkring 700 000 personer som reser med SL. Detta är ett relativt litet 

företag med cirka 700 anställda. Det främsta syftet med bolaget är att människor som bor i Stockholm 

skall ha tillgång till ett väl fungerande transportsystem. Deras främsta mål är att vara prisvärd med bättre 

kapacitet och högre kvalitet. Det är SL: s ansvar att utveckla och hitta nya lösningar för transporter samt 

att se till att outsourcingavtal följs. Det finns åtta entreprenörer i SL som kör trafiken. Dessa 

entreprenörer ansvarar för den detaljerade planeringen, leveransen och mötet med kunden 

(Storstockholms lokaltrafik, www.sl.se, 2009).  
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Trots detta har vi valt SL som fallföretag för att se om instrumenten klarar av att mäta tjänstekvaliteten 

för hela kollektivtrafiken. Detta då studien av Cavana m.fl. (2007) enbart utfördes på en linje på grund 

av bekvämlighetsskäl. Vi anser därför att det vore intressant att testa om instrumenten klarar av detta. 

2.2 ANGREPPSSÄTT 

Uppsatsen består av empiri insamlade genom kvantitativ metod, då SERVQUAL, SERVPERF samt 

Zone of tolerance utgår från insamlad empiri via enkäter (Johannessen och Tufte 2003). Genom dessa 

enkäter kommer vi studera tjänstekvaliteten inom SL.  

Vi har valt att genomföra en tvärsnittsundersökning då det är förenligt med SERVQUAL, SERVPERF 

och Zone of tolerance. Med tvärsnittsundersökning menas studerandet av ett antal individer vid endast 

ett tillfälle (Johannessen och Tufte 2003).  

2.3 ENKÄTUNDERSÖKNING MED KUNDER 

Vi har sammanställt tre instrument (enkäter) där vi har ombett respondenterna att svara på samtliga. 

Varje instrument avslutas med en uppmaning som lyder enligt följande ”Redogör för de områden/frågor 

som du eventuellt anser saknas i enkäten som är viktiga vid din bedömning av SL”. Denna uppmaning 

är formulerad av oss och är menad att ge respondenterna tillfälle att yttra eventuella tankar gällande 

instrumenten. I slutet av enkäten ombads respondenten att bedöma i form av en rangordning vilken 

enkät de ansåg bäst respektive sämst beskriver de känslor de känner inför tjänstekvaliteten hos SL, där 1 

är den bästa och 3 den sämsta. Dessa frågor är viktiga för att vi ska kunna besvara vår frågeställning. 

Slutligen rangordnade respondenterna enkäterna beroende på hur lätta de var att förstå där 1 innebär den 

lättaste och 3 den svåraste. Respondenten får i slutet även tillfälle att skriva ned eventuella övriga 

kommentarer. De tre enkäterna är översatta från engelska till svenska.  Nedan följer en kort beskrivning 

av hur varje enkät är utformad. 

I frågeformuläret har samtliga enkäter sammanställts i följande ordning, SERVPERF (enkät 1), 

SERVQUAL (enkät 2) och Zone of tolerance (enkät 3). Anledningen till denna ordning är att 

SERVPERF enkäten är enligt oss den som är lättast att komma in i som respondent och därmed kom den 

först, följt av SERVQUAL enkäten, och sist Zone of tolerance, vilket är den enkät som kan anses vara 

mest komplex. Vid det här laget har förhoppningsvis respondenten kommit in i ämnet. Fortsättningsvis 

kommer dock redovisningen av instrumenten ske i samma ordning som tidigare det vill säga 

SERVQUAL, SERVPERF och sen Zone of tolerance.  



 

 

14 

 

2.3.1 SERVQUAL 

Enkäten är utformade baserad på kritik från Carman (1990). Den är baserad på de fem dimensionerna; 

tillförlitlighet, mottaglighet, garanti, empati och påtaglighet, med 22 påståenden där varje dimension hör 

ihop med ett antal påståenden (se tabell 3). Denna version av SERVQUAL har endast ett set av 

påståenden, detta för att det är opraktiskt att be en konsument att svara på enkäten före och efter 

nyttjandet av tjänsten, samt på grund av kritiken där man menar att respondenterna blir uttråkade och 

förvirrade över de två seten av frågor. Respondenterna svarar enligt en femgradig skala, där 1 innebär 

mycket sämre och 5 innebär mycket bättre än vad respondenten förväntade sig. 

2.3.2 SERVPERF 

SERVPERF har en enkät som likt SERVQUAL grundar sig i de ovanstående fem dimensionerna, och 

enkäten besvaras efter nyttjad tjänst. Respondenterna svarar enligt en sjugradig Likertskala, där 1 

innebär instämmer inte alls och 7 innebär instämmer helt. Likertskala är en attitydskala som mäter 

attityd genom påståenden där respondenten får specificera i vilken grad/nivå denna instämmer till ett 

påstående. Svaret på varje påstående poängsätts, och summan av poängen anger styrkan i attityden 

(Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2009). I SERVPERF instrumentet har vi anpassat enkäten till SL:s 

tjänster genom att tillägga exempel. Detta har skett i påstående 2, 4, 5, 8, 15 och 19, texten inom 

parentes har då lagts till (se bilaga 3).   

2.3.3 ZONE OF TOLERANCE 

I den sista enkäten kallad Zone of tolerance, ett tre-kolumns format av SERVQUAL, ombes 

respondenten att svara på 38 påståenden gällande minsta accepterade servicenivå, önskade servicenivå 

samt enligt dennes uppfattning av SL:s servicenivå. Respondenten svarar således på tre olika påståenden 

gällande ett och samma ämne. Alla kolumner besvaras på en niogradig skala där 1 innebär den lägsta 

nivån och 9 innebär den högsta nivån. 

Antalet dimensioner skiljer Zone of tolerance från SERVQUAL och SERVPERF. Zone of tolerance har 

de fem dimensioner som SERVQUAL och SERVPERF består av samt tre ytterligare. Tabellen nedan 

visar på ett överskådligt sätt likheter och skillnader mellan de tre modellerna. Dessa tre instrument, de 

öppna frågorna samt de utvärderande frågorna i slutet av enkäten har utgjort grunden för uppsatsens 

empiri. Insamlade data kommer sedan att analyseras och utvärderas för att kunna avgöra vilket av de tre 

instrumenten som är lämpligast att använda vid mätning av tjänstekvalitet enligt respondenterna. 
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 SERVQUAL SERVPERF Zone of Tolerance 

Dimensioner 

 

Antal 

påståenden 

Påstående 

nr. i 

enkäten 

Antal 

påståen

den 

Påstående 

nr. i 

enkäten 

Antal 

påståenden 

Påstående 

nr. i enkäten 

Tillförlitlighet 4 1-4 4 1-4 4 23, 24, 34, 35 

Garanti 5 5-9 5 5-9 7 1, 4, 10, 16, 

29, 30, 37 

Påtaglighet 4 10-13 4 10-13 8 2, 6, 7, 12, 

13, 18, 19, 33 

Empati 5 14-18 5 14-18 3 31, 32, 38 

Mottaglighet 4 19-22 4 19-22 3 3, 28, 36 

Bekvämlighet - - - - 5 17, 20, 21, 

22, 27 

Anslutning - - - - 5 11, 14, 15, 

25, 26 

Lämplighet - - - - 3 5, 8, 9 

       

Skalan    

Antal skalsteg 5 7 9 till 10 

Verbal 

markering 

Ja Nej Nej 

TABELL 3 Översikt av dimensionerna och skalorna i instrumenten 
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2.4 PROCEDUR  

Data i denna studie är framtagen genom enkätutdelning på Södertörns Högskola eftermiddagen den 16:e 

december kl. 16.00-17.15 samt den 17:e december kl. 10.00-12.00 och kl. 14.00-17.45  Totalt utdelades 

100 enkäter till personer som befann sig i biblioteket och Moas båge under dessa dagar. Efter att kort 

presenterat ämnet för respondenten, gick vi vidare för att fråga fler personer om de kunde svara på 

enkäten. Vi gav således tid till respondenterna att svara på enkäten i lugn och ro. Sedan gick vi i 

omgångar runt i biblioteket för att hämta enkäterna. Respondenterna valdes ut genom 

bekvämlighetsurval. 

 

2.5 POPULATION, URVAL OCH BORTFALL 

Populationen består i denna studie av dem som använder sig av SL:s tjänster.  

Urvalet består av totalt 100 respondenter som befann sig i biblioteket samt i Moas båge vid Södertörns 

högskola. Urvalskriteriet har varit att samtliga respondenter använt sig av SL:s tjänst den senaste 

veckan. Respondenterna valdes ut genom bekvämlighetsurval. 

Av totalt 100 utdelade enkäter fick vi tillbaka 97, ett gensvar på 97 procent. Anledning till externa 

bortfallet är att tre respondenter skulle fylla i enkäten för att sedan ge tillbaka den dagen efter, men 

tyvärr fick vi ej tillbaka dessa tre enkäter. Internt bortfall förekom i de insamlade enkäterna, 

SERVQUAL:s interna bortfall var på 1 %, SERVPERF:s 1,97 % och Zone of tolerance:s 8,58 %.  Dessa 

bortfall innefattar påståenden som respondenterna av någon anledning inte fyllt i samt bortfall i form av 

en eller två instrument som ej ifyllts. Det förekom även internt bortfall på de två sista utvärderande 

frågorna. Fråga 1 hade ett bortfall på 29,9 % och fråga 2 hade ett bortfall på 27,83 %. Dessa bortfall 

förekom i form av uteblivit svar men även på grund av misstolkning av frågorna. Istället för rangordning 

av svaren från 1 till 3, skrev vissa respondenter samma siffra två eller tre gånger.  
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2.6 RELIABILITET  

Reliabilitet anger tillförlitligheten i en undersökning (Johannessen och Tufte 2003). Frågorna är 

strukturerade enligt de tre modellerna SERVQUAL, SERVPERF samt Zone of tolerance. Förändringar 

har utförts på samtliga tre modeller. SERVQUAL har genomgått en något större förändring, då 

instrumentet förkortats betydligt från att innefatta två enkäter till att enbart bestå av en enkät. 

Formuleringarna för påståendena har även ändrats, där respondenten tar ställning till varje påstående i 

relation till vad denna förväntade sig. Enkäterna för SERVPERF samt Zone of tolerance har genomgått 

mindre förändringar då de översatts från engelska till svenska, och så har vissa påståenden angivits med 

exempel. Utöver detta har alla tre instrumenten även genomgått mindre ändringar i formuleringar för att 

anpassas till kollektivtrafiken och alla dess olika färdmedel. Dessa ändringar påverkar inte reliabiliteten 

nämnvärt, då tanken är att instrumenten ska anpassa till tjänsten i fråga. Då det är i enlighet med 

riktlinjerna som finns för SERVQUAL gällande förändringar.  

Vi anser att påståendena i enkäten är välformulerade och tar upp de viktigaste områdena för att kunna 

besvara vår frågeställning. Om denna undersökning upprepas på samma grupp vid ett annat tillfälle så 

kallad ”test-retest-reliabilitet” (Johannessen och Tufte 2003), skulle det säkerligen ge samma resultat. 

Det samma gäller om flera forskare skulle genomföra samma undersökning så kallad inter-rater-

reliabilietet (Johannessen och Tufte 2003) skulle det säkerligen leda till samma resultat Ovanstående 

nämnda saker bidrar positivt till reliabiliteten, därmed har undersökningen relativt hög reliabilitet.  

Misstolkningar av vissa delar i enkäterna har dock skett, anledningarna till detta går bara att spekulera i. 

En viktig del i enkäten är frågan om respondenten anser att några områden/frågor saknas i enkäten som 

de anser är viktiga vid bedömning av SL. Denna fråga kunde kanske ha formulerats på ett annorlunda 

sätt, då respondenter verkar ha missförstått frågan, detta och andra misstolkningar bland respondenterna 

kommer att redovisas längre fram i studien.  

 

  



 

 

18 

 

2.7 VALIDITET 

Validitet är ett mått på hur väl data representerar det man ämnar undersöka (Johannessen och Tufte 

2003). Data i denna uppsats kommer att bestå av enbart studenter, men vi anser inte att det kommer att 

påverka resultatet i någon större utsträckning. Detta eftersom studien syftar till att undersöka vilket av 

de tre verktygen SERVQUAL, SERVPERF samt Zone of tolerance som är lämpligast för att mäta 

tjänstekvalitet enligt respondenterna. Det är alltså inte av större betydelse vilka respondenterna är, utan 

att de svarar hur de uppfattar de tre olika instrumenten, samt vilken de anser vara den som bäst beskriver 

de känslor de känner inför tjänstekvalitet hos SL. 

Det är dock svårt baserat på enbart 100 enkäter avgöra vilket av de tre verktygen som är lämpligast att 

använda vid mätning av tjänstekvalitet. Öppna frågor samt utvärderande frågor i slutet av enkäten som 

vi själva formulerat kan anses vara för få för att kunna avgöra vilket instrument som är lämpligast att 

använda för att mäta tjänstekvaliteten. Vi utgår ifrån respondenternas åsikter, men vi tar även i 

beaktande att respondenter kan strunta i att svara på de öppna frågorna. Även det faktum att tre enkäter 

sammanställts i ett och samma frågeformulär gör att respondenterna förmodligen kan ha tröttnat vid 

ifyllandet av enkäten på grund av längden.  

Resultaten täcker i viss mån det vi avsåg att undersöka men då gensvaret inte är så högt på de öppna 

frågorna, anser vi att validiteten påverkats negativt.  

Begrepp som använts i undersökningen är svåra att definiera som exempelvis tjänstekvalitet, då det 

finns olika tolkningar av ordet, vilket kan ha kommit att påverka resultatet av mätningen, och därmed 

fått en negativ påverkan på begreppsvaliditeten i uppsatsen. Begreppsvaliditet innebär relationen mellan 

det generella fenomenet som studeras och konkreta data. (Johannessen och Tufte 2003). Trots detta 

anser vi inte att begreppsvalididteten är  något som påverkats nämnvärt negativt. Vi anser att insamlad 

data representerar det vi vill undersöka det vill säga de tre olika instrumenten i avseende att avgöra 

vilken som är det lämpligaste verktyget. 

SERVQUAL och SERVPERF instrumenten anser vi inte ha påverkat validiteten betydligt mycket då vi 

utgått från den ursprungliga enkäten.  

Zone of tolerance instrumentet påverkar inte validiteten i undersökningen negativt, men då en del av 

respondenterna verkar ha missuppfattat denna enkät kan det ha påverkat validiteten negativt.  
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Vi anser att den interna validiteten stärkts då resultat vi fått fram är grundat enbart på svar från 

enkäterna. Med intern validitet menas att man använder variabler som mäter det som avses att mäta, det 

leder i sin tur till ett tillförlitligt resultat i undersökningen. 

Yttre validitet innebär i vilken grad resultat från en undersökning kan generaliseras till andra individer 

och situationer (Johannessen och Tufte 2003). Den yttre validiteten anser vi påverkats negativt då data 

vi samlat in i denna undersökning inte är grundat på ett representativt urval. Syftet med denna studie är 

dock att undersöka vilket av dessa verktyg som är lämpligast. Det bör då egentligen inte vara någon 

större betydelse att urvalet inte är representativt, man kan säkerligen applicera detta resultat till andra 

områden och andra situationer. Vi anser därför att det blir svårt att kunna generalisera till andra 

situationer. Det faktum att Zone of tolerance tar sitt ursprung i spårtrafikstjänster är det svårt att kunna 

göra några generaliseringar och överföra resultatet till andra områden och situationer. Vi anser dock att 

Zone of tolerance skulle kunna appliceras inom ett annat område efter justeringar av modellen.  

 

2.8 METODKRITIK 

Vi har enbart baserat vår data på personer som befunnit sig på Södertörns högskola under två dagar, 

respondenterna består såldes troligen enbart av studenter. Detta kan anses ge ett resultat som 

representerar enbart studenter som grupp, vilket kan ifrågasättas. Det skulle kunna anses vara mer 

intressant om vi utgick från ett slumpmässigt urval.  Vi anser dock att svaren och inte vilka som svarar 

på enkäten är av betydelse, då vi avser att undersöka lämpligheten för de olika modellerna. Vissa frågor 

har missförståtts i enkäten, det verkar som att många har trott att just SL som företag har varit det vi vill 

undersöka, fast det i själva verket är de tre instrumenten som tas upp. Detta kan man anse borde ha 

förtydligats i enkäten samt möjligen även när man kort presenterade enkäten för respondenterna. Då det 

ser ut som att vissa respondenter inte läser instruktionerna. 

Enkäter medför ofta ett stort bortfall, då vi personligen delade ut enkäterna fick vi ett mindre bortfall på 

tre enkäter. En annan nackdel är att vi inte kunnat hjälpa respondenterna vid frågor gällande enkäterna. 

Enkäter kan även leda till att viss information saknas, exempelvis då respondenter kan lämna in enkäten 

utan att ha svarat på alla delar.  
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Kritik kan riktas mot att endast 100 enkäter utdelades, och att det externa bortfallet på tre enkäter kunde 

ersättas med flera utdelade enkäter. På grund av tidsbrist samt vår åsikt att det inte skulle innebära någon 

större betydelse för undersökningen valde vi att gå vidare med det material vi samlat in.  

Kritik kan riktas mot att vi bara använt oss av en kvantitativ metod, då vi vill undersöka även vad 

respondenterna tycker om de olika instrumenten. Därför skulle även kvalitativ data i form av intervjuer 

lägga till en till dimension i undersökningen, och på så sätt få mer information från en annan vinkel. 

Detta särskilt då enkäten är väldigt lång och för respondenterna kan det bli tjatigt och därmed svarar 

man inte på de öppna frågorna. Även det faktum att de inte går att följa upp svar från respondenterna 

och ställa ytterligare frågor leder till att insamlad data kan anses vara otillräcklig för att bedöma vilket 

av verktygen som är lämpligast.  

Vi tror att det interna bortfallet är av betydelse för uppsatsens syfte, då det kan visa på brister i de tre 

olika modellerna samt i vår utformning av enkäterna. Vilket i sin tur kan leda till förbättringar i 

enkäternas utformning. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM  

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen för uppsatsen att redogöras. Grönroos modell för 

tjänstekvalitet används som uppsatsens referensram. Utöver detta redogörs även för de teorier och 

modeller bakom de tre instrumenten SERVQUAL, SERVPERF och Zone of tolerance. Dessa fyra 

modeller och teorier används inom marknadsföringen för att diagnostisera och utveckla tjänster efter 

kundens behov, de kan även användas som kundundersökningar. 

3.1 GRÖNROOS MODELL FÖR TJÄNSTEKVALITET 

Grönroos modell för tjänstekvalitet är en förklarande modell till skillnad från dem som redogörs för i 

nästa avsnitt. Grönroos (1984) såg ett behov för en modell som förklarar vad tjänstekvalitet är och som 

kan guida organisationers beslut, och utifrån forskningen inom konsumentbeteende tog han fram en 

modell för tjänstekvalitet.  

 

Bilden är tagen från Grönroos (1984). (Bilden är översatt till svenska av författarna.) 

Figur 1 Illustration av Grönroos modell för tjänstekvalitet  



 

 

22 

 

Modellen bygger delvis på disconfirmation modellen, vilket innebär att det bildas ett gap mellan 

förväntad tjänst och uppfattad tjänst som då utgör den uppfattade tjänstekvaliteten. Kunden bedömer 

tjänstekvaliteten utifrån de tre dimensioner; tekniska kvalitet, funktionell kvalitet samt företagets image. 

Teknisk kvalitet innebär vad kunden får ut av transaktionen, exempel på detta är att en passagerare med 

kollektivtrafiken transporteras från punkt A till B. Funktionell kvalitet är den psykologiska dimensionen 

och innebär hur kunden tillgodogör sig den tekniska kvaliteten, alltså resan från punkt A till B. I 

bedömningen av den funktionella dimensionen ingår personalens beteende, utseende och prestationer 

men även hur andra som nyttjar tjänsten påverkar kundens egen upplevelse. Detta medför att den 

tekniska kvaliteten kan bedömas mer objektivt medan den funktionella kvaliteten är mer subjektiv. 

Sammanfattningsvis så menar Grönroos att kunden inte bara är intresserad av vad denna får (teknisk 

kvalitet) men även hur denna får den tekniska kvaliteten.  

Den tredje kvalitetsdimensionen är image. Vanligtvis så kan inte ett tjänsteföretag gömma sig bakom ett 

varumärke eller en återförsäljare utan konsumenten kan se organisationens resurser under köptillfället. 

Därför är företagets image, eller ett kontors image eller någon annan av organisationens lokaler väldigt 

viktigt för de flesta tjänsteföretag. En kunds förväntningar formas av hur denna ser på organisationen, 

och dimensionen image är resultatet av hur kunden ser på organisationens tekniska och funktionella 

kvalitet men även av externa faktorer och traditionella marknadsföringsaktiviteter om än av mindre 

betydelse. Därför kan dimensionen image förväntas vara uppbyggd huvudsakligen av de andra två 

dimensionerna teknisk kvalitet och funktionell kvalitet.  

Andra saker, som dock normalt inte är lika viktiga delar av imagen är externa faktorer så som 

traditioner, ideologi och mun mot mun marknadsföring (Word-of-Mouth, WoM) samt traditionella 

marknadsföringsaktiviteter så som annonsering, försäljning, public relations (PR) och pris. Här bör det 

nämnas att när organisationen vill kommunicera sin image till sin målgrupp kan traditionella aktiviteter 

vara det mest effektiva sättet att göra det på. Detsamma gäller då målgruppen har en skev image av 

organisationen och den rätta imagen behöver kommuniceras till målgruppen. Däremot så bör inte 

traditionella marknadsföringskampanjer lanseras om den tekniska och funktionella kvaliteten inte 

överensstämmer med det som kommuniceras. Detta medför nämligen att gapet mellan förväntad och 

uppfattad tjänst ökar och gapet som utgör tjänstekvaliteten blir större, vilket påverkar tjänstekvaliteten 

negativt.  
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Image kan dock även vara en kvalitetsdimension. Exempelvis om en kund tror att han går till en bra 

restaurang och maten inte är perfekt eller beteendet hos en servitris är irriterande så kan kunden 

fortfarande anse att den uppfattade tjänstekvaliteten är bra. Kundens positiva image av restaurangen får 

kunden att ursäkta den negativa erfarenheten. Självklart, om kunden blir besviken många gånger så 

kommer imagen av restaurangen att bli sämre. På samma sätt så kan en negativ image av restaurangen 

lätt lyfta fram de problem som uppfattas i tjänstekvaliteten av kunden och därmed bekräfta den negativa 

imagen (Grönroos 1984).   

3.2 TEORI FÖR INSTRUMENTEN  

I detta underkapitel ges en redogörelse för de underliggande teorierna bakom instrumenten. Detta för att 

läsaren ska förstå vad instrumenten grundar sig i och hur de skiljer sig åt. 

3.2.1 SERVQUAL 

Modellen använder fem dimensioner som kunder förlitar sig på för att bilda sig en uppfattning om 

tjänstekvaliteten. (Zeithaml m.fl. 2006, s.34-43) definierar de som följande: 

 

 “Reliability; is the ability to perform the promised service dependably and accurately.” 

Tillförlitlighet mäter alltså hur tillförlitlig och korrekt tjänsten är. Till exempel att tåg ska 

komma i tid. 

 

 “Responsiveness: willingness to help customers and provide prompt service.” 

Mottaglighet mäter om företaget kan erbjuda tjänsten exakt när tjänsten efterfrågas, och hur 

villig personalen är att hjälpa kunden. Till exempel att kundtjänsten ska ha korta köer.  

 

 “Assurance: employees' knowledge and courtesy and their ability to inspire trust and 

confidence.” Garanti mäter huruvida kunden har gott förtroende för de anställdas kunskap och 

hur de bemöter kunderna. Till exempel att en anställd ska ha kunskapen att svara på frågor och 

att göra det på ett professionellt sätt. 
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 “Empathy: caring, individualized attention given to customers.” 

Empati mäter huruvida kunden upplevde att denne fick tillräckligt med individuell 

uppmärksamhet. Till exempel att en anställd ska kunna förklara vilken biljett som passar bäst för 

kunden i fråga. 

 

 “Tangibles: appearance of physical facilities, equipment, personnel, and written materials.” 

Påtaglighet mäter de fysiska ting som kunden kommer i kontakt med. Till exempel utseendet på 

platformar, tåg, väntehallar, uniformer etc. 

 

3.2.1.1 THE GAPS MODEL OF SERVICE QUALITY 

 

Bilden är baserad på (Deans och Allmen 2003). (Bilden är översatt till svenska av författarna.)  

 

Figur 2 Illustration av The gaps model of service quality 

 

The gaps model of service quality infördes av Parasuraman, Zeithaml och Berry i en artikel de skrev 

tillsammans 1985. Det är en förlängning av SERVQUAL modellen. Den består av kundgapet och 

tjänsteföretagets gap. Genom att stänga gapet kommer inte kunden längre att uppleva brister i tjänsten. 

Men för att kunna stänga kundgapet måste man först stänga tjänsteföretagets gap, om ett av dessa gap är 

öppet kommer kunden att uppleva brister med tjänstekvaliteten (Zeithaml m.fl. 2006, s.43). 
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Kundgapet är det viktigaste gapet och är skillnaden mellan kundernas förväntningar av en service och 

kundernas uppfattning (Zeithaml m.fl. 2006, s.33-34). 

 

Gap ett till fyra i bilden ovan är tjänsteföretagets gap, alltså de gap som direkt rör företaget, nedan 

kommer dessa att förklaras. 

 

Gap 1 innebär att inte veta vad kunderna förväntar sig, det är skillnaden mellan kundernas förväntningar 

och företagets förståelse för dem. Exempel på detta är tron att kunder bara vill ha en sittplats när de 

väntar på bussen, medan kunder även förväntar sig värme, luftkonditionering, vind- och regnskydd. 

 

Gap 2 innebär att inte välja rätt design och standarder på tjänsten, det är skillnaden mellan företagens 

förståelse för kunders förväntningar och utvecklingen av designs och standarder för tjänsten. Exempel 

på detta är att ha förståelse för att kunder vill ha privat utrymme, men samtidigt designa tåg som inte 

separerar sittplatserna tillräckligt för att skapa känslan av privat utrymme. 

 

Gap 3 innebär att inte leverera till designs och standarder för tjänsten, det är skillnaden mellan 

standarder, utvecklade designs och leveransen. Exempel på detta är utvecklade järnvägssystem som inte 

fungerar som planerat och därmed orsakar förseningar i tågtrafiken. 

 

Gap 4 innebär att inte matcha prestation med löften, det är skillnaden mellan den servicen som levereras 

och kommunikationen till kunderna om servicen. Exempel på detta är att lova sittgaranti i en buss och 

därefter inte hålla tillräckligt med många bussar i drift för att kunna ge alla en sittplats. 

3.2.2 SERVPERF 

Cronin och Taylor (1992) utvecklade modellen SERVPERF då de ansåg att litteraturen inte stödjer 

Parasuraman m.fl. (1985) modell SERVQUAL. De menar att uppfattad tjänstekvalitet mätts bäst som en 

attityd. Samt att nuvarande prestation fångar upp tillräckligt av konsumenters uppfattning av 

tjänstekvaliteten som ges av en specifik tjänsteleverantör. Därmed anser de att förväntningar, som 

SERVQUAL tar med i instrumentet är överflödiga i beräkningarna. 

SERVPERF är inte en helt ny modell utan bygger vidare på SERVQUAL och skalar bort det som inte 

anses behövas och/eller saknar empiriska bevis enligt Cronin och Taylor (1992, 1994). De har valt att 

endast behålla de 22 påståendena som rör uppfattad service, då de anser att uppfattad service förklarar 
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tjänstekvalitet tillräckligt väl och bygger modellen på dessa. SERVPERF består alltså av 22 påståenden 

som ämnar mäta respondentens attityd mot tjänsteleverantören efter nyttjad tjänst. 

3.2.3 ZONES OF TOLERANCE 

 

Källa: Cavana m.fl. 2007, s 12 (Bilden är översatt av författarna) 

Figur 3 Illustration av modellen Zone of tolerance.  

 

Denna modell är baserad på Parasuraman m.fl artikel från 1994 där de introducerar ett nytt sätt att 

utforma SERVQUAL instrumentet på. 1994 introducerade Parasuraman m.fl. ett tre-kolumns format för 

SERVQUAL. Där respondenten får ange: (1) den minst accepterade servicenivån, (2) den önskade 

servicenivån samt (3) vad denna anser om tjänsteleverantörens service (Cavana, Corbett och Lo 2007). 

Alltså har den förväntade tjänsten delats upp i minsta accepterade servicenivå samt önskad servicenivå i 

mätinstrumentet. Uppfattningar mäts i tredje kolumnen där kunden tar ställning till tjänsteleverantörens 

service. 
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Cavana m.fl. (2007) utvecklade Parasuramans m.fl. tre-kolumns format av SERVQUAL för att bättre 

mätta tjänstekvaliteten för spårtrafikspassagerare. Det som skiljer denna modell från Parasuramans m.fl 

är att tre nya dimensioner har introducerats; bekvämlighet, anslutning och lämplighet. I Cavanas m.fl. 

(2007) saknas dock en beskrivning av dessa tre dimensioner som de lagt till. Den enda informationen 

som ges om dessa tre dimensioner är vilka av frågorna i instrumentet som tillhör dessa dimensioner, se 

tabell 3 i tidigare kapitel.  Modellen använder även teorin Zone of tolerance för att tolka insamlad data. 

Där den minst accepterade servicenivån och önskad servicenivå bildar en zon. Om den uppfattade 

service kvaliteten är inom denna zon så kommer kunden uppleva att tjänsten är tillfredställande (Cavana 

m.fl. 2007).  
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4. RESULTAT 

I detta kapitel redogörs för den empirin som samlades in under studien.  Empirin består av insamlad data 

från instrumenten SERVQUAL, SERVPERF samt Zone of tolerance samt de öppna frågor som ställdes 

efter varje instrument. Då syftet för denna studie är att undersöka instrumenten i sig och inte vad 

respondenterna anser om SL:s tjänstekvalitet, så kommer beräkningen av tjänstekvaliteten vara av 

sekundär natur. Tjänstekvaliteten för SL kommer dock att redovisas kort. 

4.1 RESPONDENTERNAS JÄMFÖRELSE AV INSTRUMENTEN 

Respondenterna gavs möjligheten att jämföra de olika instrumenten genom att rangordna dem. Detta 

beroende på (1) hur bra respondenten ansåg att dennas känslor bäst fångades upp av instrumentet (2) hur 

lätt det var att förstå instrumentet. Det interna bortfallet på dessa två frågor var 29,9 % respondenter för 

den förstnämnda och 27,83 % på den andra. Det interna bortfallet beror på att respondenterna misstolkat 

vad som menas med rangordna eller inte svarat överhuvudtaget på frågan. Nedan följer resultatet av 

denna rangordning samt de synpunkter respondenterna hade angående instrumenten. 

4.1.1 SERVQUAL 

SERVQUAL angavs som det bästa instrumentet av 30 % av respondenterna. 31 % angav SERVQUAL 

som det sämsta alternativet. 39 % angav att instrumentet varken var det sämsta eller det bästa 

alternativet. 

 

FIGUR 4 SERVQUAL - bedömning 
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SERVQUAL angavs som det lättaste av instrument att förstå av 20 % och svårast av 16 %. En majoritet 

(63 %) ansåg att instrumentet varken var den svåraste eller den lättaste att förstå. 

 

 

FIGUR 5 SERVQUAL - förståelse 

Det som respondenterna angav att de saknade i instrumentet var frågor angående priset, hur kvaliteten är 

i förhållande till pris samt frågor angående hemsidan och vad företaget gör vid förseningar och andra 

komplikationer. Man ansåg även att det var för mycket frågor angående de anställda, och för lite 

angående punktligheten. 

Flera respondenter angav att det är svårt att värdera företaget på grund av att det är stor skillnad på 

kvaliteten mellan tunnelbanan, pendeltågen, bussar och tvärbanan samt mellan olika linjer. Ett vet ej 

alternativ eftersöktes.  
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4.1.2 SERVPERF 

34 % angav att SERVPERF instrumentet bästa beskrev deras känslor angående tjänstekvaliteten. 20 % 

angav att SERVPERF sämst beskriver deras känslor. 45 % angav att den varken var det sämsta eller 

bästa alternativet.  

 

FIGUR 6 SERVPERF - bedömning 

SERVPERF angavs som det instrumentet som var lättast att förstå av hela 67 %. Endast 11 % ansåg att 

den var svårast att förstå, och 22 % ansåg att den varken var den lättast eller svåraste att förstå av 

alternativen.    

 

FIGUR 7 SERVPERF - förståelse 

 

Det respondenterna angav att de saknade även i detta instrument var frågor om priset, hemsidan och hur 

företaget löser problem. Utöver detta angav respondenterna att de saknade frågor angående ”trevlighet”, 
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fordonen, väntan på påstigande personer samt hur uppdatering av tidtabeller sköts. En respondent angav 

detta ”Kanske något mer specifikt för just detta företag. Å andra sidan var det bra att få frågor som 

kunde appliceras på alla företag: en påminnelse om att man har ”rätt” att se även SL så!!” 

 

Även här angav respondenterna att det var stor skillnad mellan de olika färdmedlen samt linjerna och 

därför gjorde värderingen svår. Respondenterna angav även att det kändes som att de svarade på samma 

fråga flera gånger. En del angav att de inte förstod frågan eller att de var lite oklara, en del av bortfallen 

består just av att respondenterna angav ett frågetecken i marginalen. En respondent angav att det var en 

”rätt konstig enkät, svår att svara på. Inte helt enkelt formulerade frågor…”. Även här efterfrågades ett 

vet ej alternativ då respondenterna inte vet eller inte har någon erfarenhet av situationen som frågan 

berör.  

4.1.3 ZONE OF TOLERANCE 

Zone of tolerance angavs som det bästa alternativet av flest respondenter, 36 % för att vara exakt. Hela 

49 % angav dock att den var den sämsta av de tre instrumenten och 15 % angav att den varken var den 

sämsta eller bästa.  

 

FIGUR 8 ZONE OF TOLERANCE - bedömning 
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13 % angav att Zone of tolerance var det lättaste instrumentet att förstå. Hela 72 % ansåg att Zone of 

tolerance var den svåraste att förstå., och 15 % att den varken var den lättaste eller svåraste att förstå. 

 

FIGUR 9 ZONE OF TOLERANCE - förståelse 

Det respondenterna angav att det saknades i detta instrument var frågor angående pris och hemsidan. 

Respondenterna angav att det var förvirrande och tråkigt med så många frågor och siffror. Trots att 

respondenterna angav att det var för många frågor så angav flest att det här var det bästa instrumentet.   

 

4.2 BERÄKNING AV TJÄNSTEKVALITET 

När studien utfördes fick varje respondent fylla i tre enkäter (instrument) som var för sig har som syfte 

att mäta tjänstekvaliteten. Denna information kan och är troligen missvisande på grund av längden på 

enkäten. Studier har visat att respondenterna blir uttråkade samt förvirrade av långa och komplicerade 

formulär, som tidigare nämnts i problemdiskussionen. Cirka hälften av respondenterna fyllde i enkäten 

under en dag då det var kraftigt snöfall vilket orsakade stora störningar i kollektivtrafiken. Detta bidrar 

till ett missvisande resultat då respondenterna kan ha varit upprörda över störningarna och därför angett 

ett sämre värde än vad de hade gjort under en vanlig dag. 

SERVQUAL resultatet beräknades genom att addera medelvärdet för varje påstående och sedan dividera 

resultatet med antal påståenden, 22st. Resultat för tjänstekvaliteten blev: ~2,96. Tolkning av resultat 

sker genom att granska hur resultatet skiljer sig från förväntad tjänstekvalitet, alltså siffran tre som 

motsvarar ”detsamma”. Granskningen av resultatet visar att tjänstekvaliteten är sämre än förväntat, dock 

är kvaliteten minimalt sämre än förväntat. 
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SERVPERF resultatet beräknades på samma sätt som SERVPERF och gav ett resultat för 

tjänstekvaliteten på: ~3,96. För att kunna tolka resultatet jämförs detta med det högsta möjliga resultatet 

som går att uppnå, alltså när kvaliteten anses vara utomordentlig, eller med andra ord perfekt. Alltså 

~3,96 av 7. 

Zone of tolerance beräknas även det genom att ta fram medelvärden, men beräkningen och resultatet blir 

här lite mer komplext. För varje dimension beräknas medelvärdet för minsta accepterade servicenivå, 

önskad servicenivå samt uppfattad service. De grå rektanglarna i nedanstående diagram visar ”zone of 

tolerance”. Den minsta accepterade servicenivån är botten på rektanglarna, önskad servicenivå är taket 

på rektanglarna. Den uppfattade tjänsten för SL, i det här fallet, illustreras genom de svarta punkterna. 

Genom att läsa diagrammet får vi resultatet att SL:s tjänstekvalitet är tillräcklig inom dimensionerna 

påtaglighet, bekvämlighet och anslutning. Inom de övriga dimensionerna, garanti, empati, tillförlitlighet, 

mottaglighet och lämplighet är tjänstekvaliteten på en oacceptabelt låg nivå. 

 

  

FIGUR 10 Diagram över resultatet för Zone of tolerance 
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4.3 MISSTAG SOM BEGÅTTS AV RESPONDENTERNA  

Då denna uppsats inte har som syfte att mäta tjänstekvaliteten för SL, utan att utreda, analysera och 

utvärdera de tre instrumenten så har även respondenternas ifyllning av enkäterna granskats. 

Resultatet av denna granskning visar att respondenterna begick flera avsiktliga och eventuellt 

oavsiktliga misstag när de fyllde i enkäterna. Instrumentet Zone of tolerance visade sig vara den som 

respondenterna hade störst problem att fylla i. Det interna bortfallet för Zone of tolerance är 4,48 %.  

Sammanlagt 11,34 % av respondenterna hade fyllt i alternativet för ingen åsikt, N i sista kolumnen och 

fyllde därmed inte i de två föregående kolumnerna för minsta och önskad tjänstenivå. 5,15 % av 

respondenterna ringade in flera siffror bredvid varandra. En stor del, 36,08 %, av respondenterna angav 

en lägre önskad nivå än minsta accepterad nivå. På alla de 38 frågorna som instrumentet består av hade 

mellan 4 – 12 respondenter angivit att deras minsta accepterade tjänstenivå var lägre än den önskade. 

Nedan visas en överblick av hur många respondenter per fråga som begått det här misstaget. 

 

 

FIGUR 11 Fördelning av respondenternas misstag i Zone of tolerance 
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5. ANALYS OCH TOLKNING 

För instrumentet SERVQUAL angav 32 % att den sämst fångar upp deras känslor angående 

tjänstekvaliteten. Det respondenterna ansåg saknades i instrumenteten var frågor angående hemsidan, 

återhämtningsstrategier, pris samt pris i förhållande till kvalitet. Respondenterna kan anse att pris bör 

vara en del av bedömningen då det kan påverka köpbeslutet på så sätt att man som kund accepterar lägre 

tjänstekvalitet till en viss gräns om den är billig. Detsamma gäller för ett tjänsteföretag som har hög 

kvalitet som då kan ta ut ett högt pris. 

Pris, som enligt Grönroos modell för tjänstekvalitet är en traditionell marknadsföringsaktivitet, kan 

påverka kundens förväntningar på tjänsten, och kan därmed höja eller sänka förväntningarna vilket 

påverkar hur kunden kommer se på tjänstekvaliteten. Ett högt pris kan ge en bild av att tjänsten har hög 

kvalitet och därmed ger kunden höga förväntningar på tjänsten. På samma sätt kan ett lågt pris ge en 

bild av att tjänsten har låg kvalitet och därmed ger kunden lägre förväntningar på tjänsten. Detta 

påverkar tjänstekvaliteten eftersom gapet mellan förväntad och uppfattad tjänst då blir större eller 

mindre beroende på förväntningarna.  

Med detta sagt så måste vi argumentera för att den tekniska och funktionella kvaliteten inte är beroende 

av pris. Tjänstekvaliteten på en resa med kollektivtrafiken med exempelvis en buss kommer inte 

påverka resenärens resa om denna betalar tjänsten kontant eller med förköpshäfte trots att det 

förstnämnda i regel är det dyrare alternativet. Om kunden dock betalar ett överpris idag så kan 

tjänsteföretaget i framtiden förbättra tjänstekvaliteten men det påverkar inte tjänstekvaliteten för 

resenären idag och kvaliteten förblir oförändrad i det skede som tjänsten används.  

De tekniska- och funktionella kvalitetsdimensionerna utgör en stor del av dimensionen image, dock så 

kommer imagen även att påverkas en del av den traditionella marknadsföringsaktiviteten pris. Detta då 

priset även kan ha en viss inverkan på hur organisationen uppfattas. Pris kan utgöra en marginell 

skillnad på dimensionen image på så sätt att ett högt pris kan bidra till att organisationen får en bättre 

image, samtidigt som ett lågt pris kan bidra till sämre image. Exempelvis om en kund tror att han reser 

med ett bra bussföretag och busschauffören är otrevlig så kommer kunden fortfarande anse att den 

uppfattade tjänstekvaliteten är bra. Kundens positiva image av bussföretaget får kunden att ursäkta den 

negativa erfarenheten. Självklart, om kunden blir besviken många gånger så kommer imagen av 

bussföretaget att bli sämre. På samma sätt så kan en negativ image av bussföretaget lätt lyfta fram de 

problem som uppfattas i tjänstekvaliteten av kunden och därmed bekräfta den negativa imagen 
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(Grönroos 1984). Här bör nämnas att externa faktorer och marknadsföringsaktiviteter utgör en väldigt 

liten del av dimensionen image.  

Instrumenten avser att mäta tjänstekvaliteten, alltså att få fram ett värde på hur bra tjänstekvaliteten är 

för ett visst företag. Det här värdet ska sen kunna användas för att jämföra de olika företags 

tjänstekvalitet inom samma bransch. Om pris då skulle vara en del av bedömningen så kan det komma 

att ge en skev bild, då den tekniska och funktionella kvaliteten är densamma oavsett pris. Om en 

jämförelse mellan företag sker på det här sättet så får användaren av den här datan inte ett mått på hur 

bra tjänstekvaliteten är utan hur rimligt priset är i förhållande till tjänstekvaliteten. Alltså skulle ett 

företag som har en sämre tjänstekvalitet men ett rimligt pris kunna få ett högre värde än ett företag som 

har högre tjänstekvalitet men som har ett för högt pris. Alltså vid mätning av priset kan det ge en 

felaktig bild av tjänstekvaliteten då även prisvärdhet innefattas i värdet.  

Enligt Zeithamls m.fl. (2006) indelning av tjänster, är hemsidan inte SL:s primära tjänst men kan anses 

vara en del av kategorin kundtjänst. Enligt Grönroos modell är hemsidan en del av den funktionella 

kvaliteten, alltså hur kunden tillgodogör sig tjänsten. Detta då hemsidan innefattar kompletterande 

tjänster så som reseplanerare och störningsinformation. Att hemsidan inte skulle behandlas i 

instrumentet måste vi motsäga då exempelvis påstående nr. fyra: ”Det visuella tilltalandet hos material 

som beskriver SL:s tjänster, så som broschyrer och andra utfästelser/publikationer är…:” behandlar 

delar av området för hemsidan. Detta förbiseende kan bero på att påståendena i instrumentet 

SERVQUAL är så pass generella att det är svårt för respondenterna att tänka på alla de saker som 

innefattas av påståendena (Cavana m.fl. 2007). Detsamma gäller för att instrumentet inte skulle innefatta 

återhämtningsstrategier, alltså vad företaget gör för att lösa problemet med tjänsten, som behandlas i 

påstående nr. sex ”SL:s intresse för att lösa de problem jag har är…:”  

Respondenterna efterfrågade ett vet ej alternativ. Alternativet kan vara bra för de respondenter som 

verkligen inte har en åsikt angående påståendet i fråga. Det kan dock leda till en överanvändning av 

alternativet då respondenterna inte på samma sätt tvingas till att svara på påståendet. 

För instrumentet SERVPERF angav 20 % att de ansåg att instrumentet sämst fångar upp deras känslor 

angående tjänstekvaliteten. Det respondenterna angav att det fattades i instrumentet var delvis detsamma 

som de angav för SERVQUAL instrumentet, alltså pris och hemsidan. Till skillnad från SERVQUAL så 

kan priset i detta instrument inte anses ha någon nämnvärd betydelse. Detta då förväntningar som kan 

påverkas av marknadsföringsaktiviteter inte mäts i SERVPERF instrumentet, då denna enbart avser att 
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mäta tjänsteföretagets prestation. Priset kan ju dock även i det här instrumentet påverka dimensionen 

image, detta har analyserats och tolkats ovan.  

Utöver pris och hemsidan angavs även ”trevlighet”, fordon och väntan på påstigande personer samt hur 

uppdatering av tidtabeller sköts. Alla dessa faller under dimensionen funktionell kvalitet då det påverkar 

hur kunden tar sig från plats A till B. Vad gäller trevlighet så finns det ett påstående som tar upp de 

anställdas beteende, påstående 16 lyder enligt följande ” Anställda vid SL är alltid artiga och vänliga i 

sin kontakt med mig.”. Då respondenten enbart angav ordet trevlighet som svar så kan denna även ha 

syftat på om miljön var trevlig, det påstående som detta kan tänkas innehålla skulle då vara påstående 

två som lyder ”SL:s lokaler är visuellt tilltalande…”. Med trevlighet följer ju dock inte enbart det 

visuella tilltalandet utan kanske även hur bekväm miljön är, till exempel bekväma säten. Eftersom detta 

kan påverka tjänstekvaliteten, men inte på ett tydligt sätt tagits med i något påstående kan flera 

respondenter ha förbiset det området vid bedömning. Vilket då påverkar resultatet för dem 

dimensionerna i instrumentet som de områdena tillhör, antingen positivt eller negativt. Positivt i den 

mening att om trevligheten är dålig, så tas inte det med i beräkningen och resultatet för tjänstekvaliteten 

blir då mer positiv än vad det i själva verket är, vice versa gäller för den negativa påverkan.  

Andra områden som saknas enligt respondenterna var påståenden om hur uppdatering av tidtabeller 

sköts samt att vänta på påstigande personer. Vad gäller uppdatering av tidtabeller finns det inget 

påstående som tar upp det. Vad gäller väntan på påstigande personer så skulle alltså tjänstekvaliteten 

påverkas av tiden som spenderas på att vänta på andra passagerare, alltså att andras nyttjande av tjänsten 

påverkar tjänstekvaliteten (Grönroos 1985) Då även detta förbises av instrumentet så kan även detta 

komma att påverka tjänstekvaliteten som beskrivits i ovanstående stycke.  

Respondenterna angav även att det kändes som att de svarade på samma frågor flera gånger. Det kan 

förklaras av att påståendena inom en och samma dimension har påståenden som är lika varandra. Att 

respondenterna upplever att de svarar på samma fråga är dock negativt då respondenterna tänker på 

samma sak vid bedömningen av de olika frågorna, samt att det bidrar till förvirring och att de blir 

uttråkade. Tidigare studier har uppmärksammat detta problem som tidigare nämnt i 

problemdiskussionen. En förklaring till att respondenterna upplever att de svarar på samma fråga kan 

även bero på att respondenterna inte läser frågan så pass noggrant att denna uppfattar skillnaden. Det 

påverkar mätningen av tjänstekvaliteten då respondenten bedömer samma område flera gånger, och 

anger samma svarsalternativ på skalan, vilket påverkar validiteten för mätningen av tjänstekvaliteten då 

denna inte mäter det som var avsikten.  
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För instrumentet Zone of tolerance angav 49 % att de ansåg att instrumentet sämst fångar upp deras 

känslor angående tjänstekvaliteten. Precis som för de två tidigare instrumenten angav respondenterna 

även här att påståenden angående pris och hemsidan fattades. Vi kan konstatera att pris inte är inkluderat 

i det här instrumentet heller. Då minsta accepterade nivå och önskad nivå mäter kundens förväntningar 

kommer eventuella påståenden om pris ha samma påverkan på Zone of tolerance mätningen som den 

har för SERVQUAL. Hemsidan däremot kan anses vara mer integrerad i detta instrument då hemsidan 

innefattas av flera påståenden i enkäten. Till exempel påstående nr. 37 som lyder ” Tillhandahållande av 

information angående SL” då hemsidan används som ett kommunikationsmedel. Med detta sagt så 

innefattar inte påståendet allt som rör hemsidan, då hemsidan har flera funktioner som till exempel 

störningsinformation, reseplanerare samt biljettförsäljning. Tjänsten som hemsidan ger (kundtjänst) är 

uppdelad på flera olika påståenden. Hemsidan kan alltså bedömas i flera påståenden som till exempel 

påstående nr. fyra ”Att bli informerad om det är förseningar”, nr. fem ”Lättillgänglighet till 

reseinformation”, nr. åtta ”Lättillgänglighet till köp av biljetter” samt nr. nio ” Passande öppettider vid 

biljettförsäljning”. Detta visar att trots att Zone of tolerance är mer specifik jämfört med de två andra 

instrumenten, så är instrumentet så pass generellt att områden som kanske inte nämns specifikt ändå kan 

innefattas av påståendena. Respondenterna har ju dock förbiset att hemsidan kan innefattas av 

påståendena. Därför bör kanske ett område som behandlar hemsidan specifikt läggas till i instrumentet, 

så som utförts för personalen på transportfordonet, hållplats och färdmedel. 

Respondenterna angav även att formatet på instrumentet var förvirrande och tråkigt på grund av att det 

var många frågor och siffror. Detta är förståeligt då det här formatet är ovanligt då det innefattar att 

varje påstående besvaras tre gånger i form av minsta accepterad-, önskad- samt uppfattning av SL:s 

servicenivå vilket resulterar i att respondenten måste svara på väldigt mycket. Detta kan även bero på att 

det här instrumentet var det som respondenterna svarade på sist, och hade därför tidigare svarat på 

många frågor och i det här skedet var de troligen redan uttråkade och frustrerade. 

Förutom de svaren som respondenterna angivit så har vi även kartlagt de misstagen som begåtts vid 

ifyllningen av enkäterna. Detta för att hjälpa till i avgörandet av hur lämpligt instrumentet är, då 

frekventa misstag i enkäten påverkar reliabiliteten i resultatet negativt. De misstag som vi kunnat se har 

enbart skett i Zone of tolerance, vilket var det instrument som 72 % av respondenterna ansåg var den 

svåraste att förstå. En stor del av respondenterna hade misstolkat hur alternativet N i den tredje 

kolumnen skulle användas. De hade använt alternativet N för att ange att de inte hade någon åsikt om 

påståendet i alla tre kolumner. Alltså fyllde de inte i kolumnen för minsta accepterad- och önskad 
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servicenivå. Cavana m.fl. (2007) observerade även dem ett stort internt bortfall på 20,7 % på grund av 

att respondenterna missat att fylla i svar på många påståenden. Resultatet av detta är att det interna 

bortfallet blir väldigt stort, och på så sätt påverkar reliabiliteten negativt. Det kanske mest relevanta 

fyndet är att hela 41 % av respondenterna angav en högre minsta accepterade servicenivå än önskad 

servicenivå. Vilket skulle innebära att den tjänstekvalitet som de önskar är lägre än de minst skulle 

acceptera, vilket är paradoxalt. Resultatet av detta är att vid beräkning av tjänstekvaliteten så kommer 

zonerna för tjänstenivån att bli missvisande då gränsen för accepterad- och önskad servicenivå förskjuts. 

Det kan leda till att den uppfattade servicenivån för företaget kan komma att hamna innanför eller 

utanför zonen vilket påverkar tolkningen av resultatet. Ett företag som egentligen har en bra 

tjänstekvalitet kan få ett resultat som visar att tjänstekvaliteten är dålig eller inte tillräcklig. Vid 

beräkning av alla respondenters svar så ser vi inte vad det egentligen innebär för resultatet när en 

respondent anger en högre minsta accepterad nivå än önskad nivå. I det fallet respondenten anger en 

lägre minsta accepterad nivå än önskad nivå, så kommer en ”zone of tolerance” att bildas. I det fallet att 

en högre lägsta accepterad nivå än önskad, så kommer inte en ”zone of tolerance” att bildas.  Detta 

försöker vi illustrera i diagrammet nedan.  

 

 

FIGUR 12 Illustration över hur resultatet för Zone of tolerance kan bli missvisande  
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Detta kan bero på att skalan är för känslig, alltså för många skalsteg, samt bristen på verbal markering så 

att respondenterna inte förstår vad de olika skalstegen innebär. Vilket resulterar i att respondenterna inte 

är konsekventa i sina svar. 

Respondenterna angav även att det var svårt att bedöma de olika påståendena då SL:s tjänster innefattar 

väldigt mycket. SL:s tjänster består av transporter med bussar, tåg, tunnelbana och lokalbanor vilka alla 

trafikerar många olika linjer. Då dessa olika färdmedel och linjer näst intill kan betraktas som olika 

tjänster med olika karaktär, blir en summerad bedömning av samtliga tjänster svår. Samtidigt som en 

respondent som till exempel enbart reser med tunnelbana inte tar med de andra färdmedlen i sin 

bedömning. Detta påverkar tjänstekvaliteten genom att man mäter kvaliteten för olika tjänster som sen 

summeras, vilket kan ifrågasättas då de olika tjänsterna har olika tjänstekvalitet. Det resulterar i att en 

klar bild över hur tjänstekvaliteten egentligen förhåller sig på de olika linjerna inte ges. Till exempel den 

gröna linjen i tunnelbanan kan anses ha en hög tjänstekvalitet, medans den röda linjen kan anses ha en 

låg tjänstekvalitet, om man då slår ihop de här linjerna i en bedömning så kommer båda linjerna att få ett 

medelvärde av kvaliteten vilket alltså är missvisande. Alltså kan det vara mer lämpligt att enbart mäta 

tjänstekvaliteten på en linje i taget, för att säkra validiteten i mätningen.   

Respondenterna var rätt eniga i vilket instrument som de ansåg var lättast att förstå, nedan visas en tabell 

över detta. SERVPERF ansågs vara den lättaste, med typvärdet ”lättast” därefter kom SERVQUAL med 

typvärdet ”medel” och sist kom Zone of tolerance med typvärdet ”svårast”. Resultatet var väntat då 

respondenterna har rangordnat instrumenten efter komplexitet hos instrumenten. 

 

 

FIGUR 13 Sammanställt resultat av rangordningen – förståelse 
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Nästan en majoritet av respondenterna närmare bestämt 49 % ansåg att Zone of tolerance var det 

instrument som sämst fångar upp deras känslor angående tjänstekvaliteten hos SL. Samtidigt anser en 

stor del (36 %) att detta instrument bäst beskriver deras känslor angående tjänstekvaliteten. Detta bör 

dock jämföras med att 30 % anser att SERVQUAL bäst fångar upp deras känslor angående 

tjänstekvaliteten respektive 34 % inom SERVPERF. Skillnaden mellan de SERVPERF och Zone of 

tolerance instrumenten är således minimal. Det är förvånansvärt att så många ansåg att Zone of tolerance 

var sämst, detta då den är specifikt utformad för kollektivtrafiken. Detta kan bero på att respondenterna 

ansåg att Zone of tolerance var svårast att förstå samt även det faktum att instrumentet kom sist kan ha 

lett till att den inte fick samma uppmärksamhet som de två tidigare. Det stora interna bortfallet på     

29,9 % kan även ha påverkat resultatet. 

 

FIGUR 14 Sammanställt resultat av rangordningen – bedömning 

Vi finner att Zone of tolerance är det mest lämpliga instrumentet att använda vid mätning av 

tjänstekvalitet i kollektivtrafiken. Detta trots att den angavs som den svåraste att förstå samt den som 

både bäst och sämst fångar upp respondenternas känslor. Slutsatsen bygger vi på att respondenterna 

angav att det var många fler saker som fattades i de två instrumenten SERVQUAL och SERVPERF. 

Vilket vi tolkar som att i bedömningen av tjänstekvaliteten innefattas fler tjänster samt aspekter av 

tjänsterna i Zone of tolerance. Det faktum att så många respondenter angav Zone of tolerance som det 

sämsta alternativet kan förklaras av det komplexa formatet samt mindre koncentration vid utförandet. 

Påverkan som detta har på reliabiliteten leder till att i vår bedömning har vi lagt lite mindre vikt vid 

detta resultat. De svårigheter som vittnats om i Zone of tolerance, och som även påverkar resultatet på 

ett negativt sätt kan enkelt rättas till genom att använda en mindre känslig skala i instrumentet samt 

skriva ut verbala markeringar för skalstegen som nämnts i problemdiskussionen (Lewis 1993, Buttle 

1996). 

30 34 3639 46

15
31

20

49

SERVQUAL SERVPERF Zone of tolerance

Resultat av rangordningen  (%)
- bedömning

Bäst Medel Sämst



 

 

42 

 

6. SLUTSATS  

Slutsatsen av studien är att Zone of tolerance, troligen är det mest lämpliga instrumentet för att mäta 

tjänstekvalitet i kollektivtrafiken. Zone of tolerance är det instrumentet som är specifikt anpassat till 

spårtrafiken, och som innefattar åtta dimensioner, 38 påståenden samt ett tre-kolumns format. Detta 

instrument är så pass specifikt så att respondenten lätt kan bedöma varje påstående men ändå så pass 

generellt att den kan innefatta kompletterande tjänster så som hemsidan. Layouten på Zone of tolerance 

instrumentet är problematisk då respondenterna verkar ha svårt att förstå denna. Vilket skapar ett stort 

internt bortfall som gör att tjänstekvaliteten blir svår att beräkna. Det som ytterligare försvårar 

beräkningen av tjänstekvaliteten för Zone of tolerance är att respondenterna anger en lägre önskad 

servicenivå än minsta accepterade, men detta är enkelt att lösa med en mindre känslig skala.  

Vidare fann vi även att mätningen av kollektivtrafiken som helhet blev för komplicerat för 

respondenterna, då det består av en mängd färdmedel och linjer som alla troligen varierar i 

tjänstekvalitet. Därför bör mätningar enbart ske på en linje i taget. Vi var medvetna om att SL tjänst 

inbegriper mycket, men då vårt syfte var att analysera och utvärdera enbart lämpligheten hos de tre 

instrumenten och inte SL:s tjänstekvalitet i sig ansåg vi att det inte behövdes tas hänsyn till. 

 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Anledning till varför det är viktigt att mäta tjänstekvalitet är för att företag och organisationer ska kunna 

utveckla tjänster med hög kvalitet, samt för att kunna jämföra sig med andra för att kunna konkurrera på 

marknader. Värdet som tas fram av instrumenten ska kunna användas som ett diagnostiskt verktyg, 

alltså att finna svagheter och styrkor i sina tjänster. Om pris tas med i instrumenten så kommer företagen 

att få information om vad kunderna tycker angående kvalitet i förhållande till pris. Företag som då vill 

jämföra tjänstekvaliteten med andra företag kommer då inte få information om hur den tekniska- och 

funktionella kvaliteten kan utvecklas. Ett företag som vill förbättra sin tjänstekvalitet kommer då att ha 

svårt att se vad de kan förbättra på grund av snedvriden data, där prisvärdheten ingår.  

Respondenterna kan alltid anse att något område saknas vid bedömning av tjänstekvaliteten, det kan 

exempelvis bero på att tjänster konstant utvecklas till exempel en hemsida som blir en del av 

kundtjänsten. Det är svårt att innefatta allt som kunder anser saknas i enkäten. Ibland finns områden som 
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efterfrågas i enkäten, men då respondenten av någon anledning förbisett detta eller inte riktig förstått att 

det som ”saknas” finns inbakad i ett eller flera påstående(n).  

Det är av stor betydelse att tjänstekvaliteten i kollektivtrafiken enbart mäts med en enkät vid ett tillfälle. 

Eftersom praktiska implikationerna blir att företag måste lägga ner väldigt stora resurser på insamling av 

data. Det är besvärligt att genomföra en undersökning där en respondent måste svara på en enkät innan 

resan samt efter nyttjad tjänst. Man kan inte säkerställa att respondenterna svarar på enkäten precis efter 

resan och att de inte väntar flera dagar, vilket kan påverka resultatet av bedömningen av 

tjänstekvaliteten. 

Det som kan förbättras i samtliga tre instrument är att de kan blir mer specifika. Zone of tolerance som 

vi nämnde tigare är den mest specifika av de tre, men även denna kan med fördel anpassas bättre till 

kollektivtrafiken, eller undersökningsområdet i fråga. 

Denna studie visar på att Zone of tolerance instrumentet, som är baserad på tre kolumns formatet av 

SERVQUAL, är det mest lämpliga för att mäta tjänstekvaliteten i kollektivtrafiken. Vi anser att efter 

studier på tre kolumns formatet av SERVQUAL likt den av Cavana m.fl. (2007)  kan detta instrument 

med fördel komma att appliceras på andra branscher som är av liknande karaktär som kollektivtrafiken 

som exempelvis flygbranschen.  

 

8. FRAMTIDA FORSKNING 

Det skulle vara av intresse att i framtiden studera formuleringarna av översättningen från engelska till 

svenska det vill säga vilka formuleringar som fungerar bäst i instrumenten på svenska. Således en 

eventuell framtida studie som testar olika översättningar av enkäterna, från engelska till svenska, för att 

få fram bästa möjliga formuleringar.  

Vidare skulle man kunna genomföra liknande studie som denna, dock där man roterar ordningen på 

instrumenten. Detta för att säkerställa att varje instrument bedöms rättvist, alltså att alla instrument får 

lika mycket uppmärksamhet från respondenterna vid ifyllande av enkäterna. Då vi tror att denna studie 

kan möjligtvis har varit till nackdel för Zone of tolerance som kom sist i enkäten. Samtidigt kan det ha 

varit till fördel för SERVPERF och SERVQUAL. 
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Studier bör göras på hur många skalsteg som bör användas vid Zone of tolerence för att eliminera 

problemet där respondenterna anger en högre minsta accepterade servicenivå än önskade servicenivå. Vi 

ifrågasätter antalet skalsteg, då vi anser nio-tio skalsteg kan vara för känsligt, vilket kan leda till att 

respondenterna därmed inte kan uppfatta skillnaderna mellan dessa. Alternativt genomföra studier för 

om det möjligtvis går att eliminera problemet genom att skriva ut en verbal markering för skalstegen    

2-8. Studier kan även göras på hur enkäten för Zone of tolerance layout bör se ut för att öka 

respondenternas förståelse för detta instrument. 

Studier kan även utföras med hjälp av en kvalitativ ansats för att få mer mjuka data om hur mätningen 

av tjänstekvaliteten bör gå till och innehålla. Vidare kan även andra instrument, utöver de tre som testats 

i denna studie undersökas. 
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BILAGA 1 FÖLJEBREV 

Vi är två studenter som studerar här på Södertörns Högskola som skriver kandidatuppsats inom 

företagsekonomi. Syftet med uppsatsen är att utreda vilken av följande tre enkäter som bäst beskriver de 

åsikter som du har angående kvaliteten i kollektivtrafiken i Stockholms län. Baserat på dina erfarenheter 

som kund hos SL ber vi dig ringa in det som passar bäst in på hur du känner. Efter varje enkät ber vi dig 

ange om du saknar någon fråga som du anser är viktig för DIG när du utvärderar kvaliteten hos SL. 

Undersökningen avslutas med några få frågor där du får möjligheten att jämföra de tre enkäterna.  

 

Tack för att Du tar dig tid att svara på enkäten! 

 

BILAGA 2 FRÅGORNA FÖR SERVQUAL 

P1 SL har modern utrustning. 

P2 SL lokaler är visuellt tilltalande (t.ex. SL-center, hållplatser, färdmedel). 

P3 SL:s anställda har vårdad klädsel. 

P4 Material som beskriver SL:s tjänster, som broschyrer och andra utfästelser/publikationer är 

visuellt tilltalande/ lockande (t.ex. tidtabeller, SL:s webbsida, reklam). 

P5 När SL lovar att utföra ett arbete vid en viss tidpunkt, blir det som man sagt (t.ex. följer 

tidtabell, erhålla beställd biljett vid utlovad tid). 

P6 När jag har problem visar SL intresse för att hitta en lösning. 

P7 SL utför jobbet rätt vid första försöket. 

P8 SL, finns tillhands, vid den tidpunkt de lovat (t.ex. kundtjänst, avgångar). 

P9 SL accepterar inte kvalitetsbrister i arbetet. 

P10 Anställda vid SL berättar alltid precis vid vilken tidpunkt tjänsten kommer att utföras. 

P11 Anställda vid SL levererar rätt tjänst vid rätt tidpunkt. 

P12 Anställda vid SL är alltid villiga att hjälpa mig. 

P13 Anställda inom SL är inte så upptagna att de inte kan svara på dina önskemål. 

P14 Anställda vid SL inger förtroende hos mig. 
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P15 Jag känner mig trygg i mina affärer med SL (t.ex. säkerhet, köp av biljett). 

P16 Anställda vid SL är alltid artiga och vänliga i sin kontakt med mig. 

P17 Anställda vid SL har stor kunskap inom sitt område, och kan svara på mina frågor. 

P18 SL ger mig individuell behandling, baserat på mina behov. 

P19 SL:s öppettider är anpassade till mina behov (t.ex. kundtjänst, avgångstider). 

P20 SL ger mig individuell/personlig uppmärksamhet. 

P21 SL gör alltid sitt bästa för mig. 

P22 Anställda vid SL förstår mina specifika behov. 

 

 

BILAGA 3 FRÅGORNA FÖR SERVPERF 

P1 SL har en modern utrustning som är: 

P2 Det visuella tilltalandet hos SL:s lokaler är:  

P3 SL:s anställda har en vårdad klädsel som är: 

P4 Det visuella tilltalandet hos material som beskriver SL:s tjänster,  

så som broschyrer och andra utfästelser/publikationer är: 

P5 SL:s förmåga att utföra en tjänst vid utlovad tidpunkt är: 

P6 SL:s intresse för att lösa de problem jag har är: 

P7 SL:s förmåga att utföra jobbet rätt vid första försöket är: 

P8 SL:s förmåga att finnas tillhands vid utlovad tidpunkt är: 

P9 SL:s vilja att inte acceptera kvalitetsbrister är: 

P10 De anställdas förmåga att alltid berätta precis vid vilken  

tidpunkt tjänsterna kommer att utföras är: 

P11 De anställdas förmåga att tillhandahålla rätt tjänst vid rätt tidpunkt är:  

P12 De anställdas vilja att hjälpa mig är:   

P13 De anställdas vilja att bemöta mina önskemål är: 
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P14 Förtroendet SL inger hos mig är: 

P15 Tryggheten jag känner i mina affärer med SL är: 

P16 De anställdas artighet och vänlighet vid kontakt med mig är: 

P17 Kunskapen hos de anställda vid SL och deras förmåga att  

svara på mina frågor är: 

P18 SL:s individuella behandling, anpassad efter mina behov är: 

P19 SL:s öppettider, anpassade efter mina behov är: 

P20 SL:s individuella/personliga uppmärksamhet mot mig är: 

P21 SL:s vilja att alltid göra sitt bästa för mig är:  

P22 De anställdas förståelse för mina specifika behov är: 

 

 

BILAGA 4 FRÅGORNA FÖR ZONE OF TOLERANCE 

 

När det kommer till… 

 

Personalen på transport 
fordonet: 

 

 1. Artighet 

 2. Ett välvårdat, professionellt utseende 

  

Allmänt  

 3. Vilja att hjälpa dig 

 4. Att bli informerad om det är förseningar 

 5. Lättillgänglighet till resinformation 

 6. Lättförståelighet av information given i  
tidtabeller 

 7. Lättförståelighet av tidtabeller givna vid  
hållplatser 
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 8. Lättillgänglighet till köp av biljetter   

 9. Passande öppettider vid biljettförsäljning 

 10. Personlig säkerhet vid hållplatser 

 11. Tillräckliga parkeringsmöjligheter 

 12. Renlighet av hållplatser 

  

 

Hållplats 

 

 13. Modernt utseende 

 14. Lättillgängligheten för din hem hållplats 

 15. Lättillgängligheten till den närmaste  
hållplatsen vid ditt arbete/skola 

 16. Personlig säkerhet vid hållplatsen 

  

Färdmedel  

 17. Tillgängligheten av sittplats 

 18. Renligheten av färdmedel 

 19. Generellt utseende 

 20. Bekväma säten 

 21. Bekvämlig temperatur 

 22. Jämn och mjuk resa 

 23. Upprätthålla frekvensen av färdmedel  
som planerat enligt tidtabell 

 24. Tillhandahållande av tjänsten i tid 

 25. Frekvens av avgångar som möter dina behov 

 26. Avgångar vid passande tider för att du  
ska hinna till anslutande transport tjänster 

 27. Restid på färdmedlet 

 28. Omedelbar service 

  

Personal som säljer biljetter  
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 29. Artighet 

 30. Kunskapen att besvara dina frågor 

 31. Bemöta dig på ett omsorgsfullt sätt när  
du förfrågar något 

 32. Förstår dina behov när du gör förfrågningar 

 33. Ett välvårdat, professionellt utseende 

 34. Tillförlitlighet vid behandling av dina  
serviceproblem 

 35. Utföra tjänsten rätt första gången 

 36. Tillgängligheten av personal för att  
behandla ditt ärende 

 37. Tillhandahållande av information  
angående SL 

 38. Ser till ditt bästa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


