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Sammanfattning 
 

Titel: Godstransport, mellan kvalitets- och priskonkurrens. 

Ämne/kurs:  Företagsekonomi C, kandidatuppsats, Service Management. 

Författare:   Muhamad Abrzid. 

Handledare:  Hans Zimmerlund och Peter Lindelöf. 

Nyckelord:  Mervärde, Involvering, Relationsmarknadsföring, teknisk och 

funktionell kvalitet, Interaktion. 

Bakgrund: På grund av denna priskonkurrens och den nya service inriktad 

tendens blev svenska åkerierna utdelat till två olika grupper. 

Problemformulering: Vilken kvalitetsstrategi är viktig för att kunna små svenska och 

friståendetransportföretag behålla en lojalkund som påverkar sin 

långsiktiga överlevnad? 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera sambandet 

mellan transportköp och kvalitetskrav.  

Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats. Författaren använder sig 

av en kvantitativ metod för att ta reda på kvalitetsattribut som 

påverkar transportköparens lojalitet för att på så viss utvärdera 

strategier som kan hjälpa transportleverantör att nå långsiktig 

tillväxt. 

Teorier: Mervärdesteorin, Teknisk och Funktionell Kvalité, 

Involveringsteorin, kommunikationscirkeln. 

Empiri: Empirin består av primärdata som samlats ihop med hjälp av 

kvantitativ metod som baseras på enkäter. 

Resultat/analys: Relationskund är mycket krävande kund. Han är mycket involverad 

i transportprocessen, och upplever stor risk vid transportköp. 

Relationskund är beredvillig för att betala högre pris mot bättre 

funktionell kvalitet, samt bättre interaktion med 

transportleverantörs resurser. 

Slutsats: Små svenska och friståendetransportföretag måste lägga tonvikt på 

utvecklingsstrategi med höginvolverings kunder, som har äkta 

lojalitets mot sina transportleverantörer. 
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Abstract 

 

Title: Goods transport, between quality and price competition. 

Course:  Business Administration, bachelor thesis, Service Management. 

Authors:  Muhamad Abrzid. 

Tutors:  Hans Zimmerlund and Peter Lindelöf. 

Keywords: Value, Involvement, Relationship Marketing, Technical and 

Functional Quality, Interaction. 

Background: Because of this price competition and the new service-oriented 

tendency became Swedish transport companies separated to two 

different groups. 

Problem definition: Which quality strategy is important to Swedish small and 

independent transport companies to maintain a loyal customer that 

effect their long-term survival? 

Purpose: The purpose of the thesis is to examine and analyze the 

relationship between transport purchasers and quality 

Method: The essay is based on a deductive approach. The author use a 

quantitative method to determine the quality attributes that effect 

the transport buyer's loyalty to thereby evaluate the strategies that 

can help transport provider to achieve long-term growth. 

Theories: Value Theory, Involvement Theory, Technical and Functional 

Quality, Communication Circle.  

Empiric: Empirical data consists of primary data that has been collected 

through a quantitative method based on questionnaires. 

Results/Analysis: “Relationship’s Customer” is a very demanding customer. This 

customer is very involved in the transport process, and perceives 

great risk in transport purchasing. He is able to pay higher price for 

better functional quality, and better interaction with transport 

provider’s resources. 

Conclusion: Swedish small and independent transport provider have to put 

emphasis on the development strategy with high involved 

customers, who have genuine loyalty towards their provider.  
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1. Inledning 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel handlar om godstransportbransch nuläge och historia i Sverige  

________________________________________________________________ 

 

1.1. Bakgrund  

 

"The big issue today is not whether to go global but how to tailor the global marketing concept 

to fit each business."  

    (Quelch & Hoff, 1986, s. 59)1  

I mitten av 1800-talet förändrade sig marknadens uppbyggnad drastiskt i Europa på grund av 

industriella revolutionen. Från att det enbart existerat småföretagare började större företag att 

växa fram. I takt med att förtagen växte så växte också avgifterna. Till en början så var jakten 

på lägre kostnader koncentrerat till att hitta kostnadsbesparande insatser internt i företagen. På 

den här tiden var marknaden som företaget verkade på för det mesta liten, det mesta som man 

producerade såldes lokalt. Detta innebar få och korta transporter. Vid längre transporter var 

tåg och båt de transportslag man valde
2
. 

 

Ett transportsystem knyter samman kunder, leverantörer, lager med mera med ett fysiskt flöde 

av gods. Transporten är viktig att tänka på eftersom det är en värdeskapande aktivitet som 

kopplar samman verksamheter runt hela världen
3
. 

 

Ytterligare skäl till att transporterna har ökat är det faktum att ända ifrån mitten av 1960-talet 

till idag har den svenska internationella handeln ökat i högre takt än bruttonationalprodukt 

(BNP). BNP har i genomsnitt ökat med 2,1 % per år
4
. 

 

 

 

                                                 
1
 Subhash (1989) 

2
 www.marknadskraften.com 

3
 www.smartbiz.nu 

4
 www.ekonomifakta.se 
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Fakta om Transportnäringen 2008:
5
 

 I transportnäringen totalt sett finns närmare 40 000 företag, vilket motsvarar ungefär 5 

% av alla företag i Sverige. 

 Tillsammans sysselsätter transportnäringen 270 000 personer och står för ca 6 % av 

Sveriges 4,6 miljoner sysselsatta. 

 Förädlingsvärdet i transportnäringen uppgick 2008 till 175 miljarder kronor eller drygt 

8 % av näringslivets förädlingsvärde. 

Transportsystem är ett nödvändigt inslag till näringslivet och är avgörande för den 

ekonomiska tillväxten i landet. 

 

Vägtransport i Sverige har en storväxt historia på minst 300 år, men i början på 1900-talet 

skedde stora förändringar när lastbilen introducerades. Tekniska innovationer har reflekterat 

sig i branschen och idag genomförs drygt 70 % av det totala godstransportarbetet i Sverige 

med lastbil. Det finns drygt 8 000 aktiebolagen som hade mer än 62 000 anställda och en 

sammanlagd nettoomsättning över 109 miljarder kronor under 2007. Många företag inom 

vägtransport av gods drivs dock i andra bolagsformer än aktiebolag och särskilt enskilda 

firmor är vanligt förekommande. Antalsmässigt utgör ungefär 75 % av företagen i branschen 

enskilda firmorna och ungefär 68 % av dessa har maximalt fyra anställda
6
. 

Vägtransport utgör den största andelen av den svenska godstransportmarknaden. 

 

I mitten av 1900-talet kom till insikt om fördelarna med effektiva transporter. I takt med att 

nya produktionsmetoder kom att användas blev transporterna till och från företagen allt 

viktigare. Ett annat element som har medverkat stegring i transporterna är 

internationaliseringen av marknaden. Från att ha agerat lokalt har den nya kampen tvingat 

företagen att se mer globalt. Eftersom företagen också har ökat sin inköpsandel och minskat 

den egna produktionen har transporterna blivit fler och sträckorna de färdas längre
7
. 

Omvärldsförändringar har inte bara lett till ökad konkurrens utan också till större utbud. 

Sedan något årtionde utsätts den svenska åkerinäringen för en allt brutalare internationell 

priskonkurrens. Förklaringen är att svensk åkerinäring har ett kostnadsläge som är minst 20 % 

högre än vad som gäller för åkerierna i andra EU-länder och på område efter område tar de 

                                                 
5
 www.transportfakta.se 

6
 www.sika-institute.se 

7
 www.transportfakta.se 
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över transporter
8
. Bieffekten blir bland annat att prisdumpningen sprider sig till svenska 

åkerier och att företag från de nya EU-medlemmarna ägnar sig åt illegal inrikestrafik i 

Sverige. Vi ser också hur den illojala konkurrensen snarare minskar än ökar det 

omvandlingstryck som den nya konkurrensen skulle skapa. De åkerier som försöker att 

utveckla sina verksamheter, och vill erbjuda mer avancerade tjänster, tvingas ständigt tävla 

mot rena skambud. Den ojämlika konkurrens som uppstått till följd av de stora skillnaderna i 

kostnadsläge motverkar företeelser som god miljö, hög transportkvalitet, hög fyllnadsgrad och 

kompetensutveckling
9
. 

Svenskåkeriföretags kostnader är högre än andra utländska konkurrenter, och utsättas mot 

brutal priskonkurrens. 

 

Transportbranschen är under ständig förändring vilket bland annat synliggörs i ökade 

aktiviteter från riskkapitalbolagen. Internationella transport- och logistikkoncerner växer 

genom företagsförvärv och samarbeten i olika former. Strukturen inom åkerinäringen i 

Sverige går mot färre men större enheter
10

. 

Många små svenskåkeriföretag var tvungna att arbeta som underleverantör under de 

gigantiska internationella transport- och logistikkoncerner. 

 

I den ständigt tilltagande globaliseringen som sker idag är det också viktigt att hålla koll på 

transportkostnaderna och olika sorters dokumentation. Det är också viktigt att räkna ut 

optimala transportrutter, och därför måste transportköpare veta vilka olika transportsätt som 

finns till sitt förfogande, veta vad det kostar och räkna ut ledtider med hjälp av ruttplanering. 

flera företag välja att lägga ut sina transporter på ett tredjepartslogistikföretag
11

. 

Större del av producerande- och säljandeföretag valt att låta externa parter ta hand om 

transport och logistikupphandling. 

 

Den första juli 1998 infördes fritt cabotage för lastbilstransporter på marknaden. Det betydde 

att transportföretag etablerade i EU med tillstånd att bedriva internationella transporter fick 

möjlighet att även bedriva yrkesmässiga transporter inom de andra medlemsländerna. Totalt 

                                                 
8
 www.svd.se 

9
 Ibid 

10
 www.akeri.se 

11
 www.smartbiz.nu 
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sett inom vägtransport av gods arbetade 16 % av de anställda i utlandsägda företag under 

2007. Bland åkerier och lastbilscentraler var andelen betydligt lägre, medan logistikföretagen 

alltså nästan helt dominerades av utlandsägda företag. Bland logistikföretagen arbetade 97 % 

av de anställda i företag som var dotterbolag i utlandsägda koncerner
12

. 

Logistikföretagen alltså nästan helt dominerandes av utlandsägda företag 

  

Vissa företag har gått längre än bara tittar på transport som ett område för 

kostnadsförbättringar, de började se transport och logistik i helhet som en viktig källa till 

konkurrensfördel inom ett företags totala marknadssatsningar. För Exempelvis har 

kundservice varit en central prioriterade område i forskning inom logistik disciplinen i flera 

år
13

. Nya begrepp som JIT (Just In Time), kundanpassning, kundservice och 

totalkostnadsanalys har tendens för att etablera sig inom olika marknader och företag såväl 

nationellt som internationellt. Dessa nya begrepp handlar i stort sätt om andra faktorer snarare 

än pris
14

. 

Det finns ett uttalat intresse hos vissa kunder att prioritera andra faktorer över pris. 

 

Producenter och återförsäljare ökar deras fokus på transportsystem, letar efter sätt att minska 

kostnaderna (som ger en önskad produkt där och när kunden vill ha det). Målet att minska 

kostnaderna ger motivation för centralisering, med andra ord producenter och återförsäljare 

söker en komplett logistiklösning snarare än bara transportuppdrag
15

. 

 

Bortse från denna ström av forskning, serviceförmåga och servicenivå kan tas tillvara för att 

skapa kund och leverantör värde genom service prestanda. Att öka marknadsandelen genom 

kundanpassning i stor skala skapar effektiva kundreaktioner och inverkar positivt 

slutkundtillfredsställelse och i sin tur differentiera konkurrensfördelar
16

. 

 

Å andra sidan, målet med kundorientering ger motivation för att placera varor så nära 

konsumenten som möjligt. Det finns således en grundläggande kombination mellan dessa mål 

                                                 
12

 www.sika-institute.se 
13

 Mentzer (2001) 
14

 Nozick (2001) 
15

 O’Reilly (2001) 
16

 Ibid 
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och att hitta service inriktad transportsystem med långsiktig relation med transportleverantör 

17
. 

Transportsystem som ett konkurrensmedel har etablerat nya förutsättningar till nära 

relationer mellan företag och transportleverantör. 

 

Enligt Företagsstatistiken 2001 fanns det 9064 företag inom godstransportbranschen. Dessa 

företag sysselsatte 62 392 personer. Branschens totala nettoomsättning för år 2001 uppgick 

50,9 miljarder kronor. De flesta företagen är små och friståendeföretag med färre än tio 

anställda. Dessa företag står för 41 % av den totala omsättningen för branschen. och de två 

största företagen står för drygt 2 % av omsättningen
18

. 

 

De större företagen i branschen har hela världen som sitt arbetsfält. De förmedlar tjänster åt 

både svenska och utländska kunder. De mindre företagen arbetar ofta endast med en viss typ 

av last, är mer lokalt förankrade och bestämmer sin prissättning själva utifrån den konkurrens 

som råder på orten de verkar. Det förekommer också att små företagen är knutna till en 

speditör och utför endast transporter för dem
19

. 

Små och friståendetransportföretag kan förstärka sin position i godstransportbransch genom 

differentiering och att skapa lojala kunder som söker starka relationer med 

transportleverantör.    

1.2. Problemdiskussion  

EU och de nyinträda medlemsländerna utgör på så sätt ett hot genom att nya 

konkurrensvillkor etablera sig på marknaden. Bieffekten av detta blir att prisdumpningen 

sprider sig till de svenska åkerierna. Den opålitliga konkurrensen snarare minskar än ökar de 

möjligheter som den nya konkurrensen skulle skapa, och de åkerier som försöker utveckla 

sina verksamheter och vill erbjuda mer avancerade tjänster ständigt tvingas tävla med 

konkurrenter som erbjuder så mycket lägre priser, vilket utgör att transport köpare i företag 

som transporterar stora mängder gods inom industrin och handeln alltid frestas att välja låga 

priser och stordrift fördelar. 

 

                                                 
17

 O’Reilly (2001) 
18

 Jonsson (2003) 
19

 Ibid 
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Den nya service inriktad fenomen har skapat nya spelnormer inom godstransportbranschen. 

Företagen strävar efter att utveckla relationer med transportleverantören, och frambringa tillit 

och förtroende som huvudelement i denna relation för att kunna tillfredställa 

slutkonsumentens behov.  Företagen och transportleverantör arbetar hand i hand för att 

utveckla relationen, samtidigt de uppnår långsiktig relation. 

 

På grund av denna priskonkurrens och den nya service inriktad tendens blev svenska 

åkerierna utdelat till två olika grupper. En grupp övergick till att vara en underleverantör för 

de stora utlandsägda logistikföretag, och andra gruppen är de små och friståendeåkeriföretag. 

Dessa två olika grupper tillfredsställer två olika kundbehov.    

 

1.3. Problemformulering 

Vilken kvalitetsstrategi är viktig för att kunna små svenska och friståendetransportföretag 

behålla en lojalkund som påverkar sin långsiktiga överlevnad? 

1.4. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera sambandet mellan transportköp och 

kvalitetskrav.  

1.5. Perspektiv & Avgränsningar  

Som läsaren har upptäckt från bakgrunden att denna uppsats fokuserar på 

godstransportkvalitet inom vägtransportbranschen. Vi utgår från relationsmarknadsföring och 

fokuserar bara på extern marknadsföring och interaktion, medan intern marknadsföring 

kommer avgränsas i denna uppsats. Med denna avseende blir kundperspektiv är mest lämpligt 

för denna uppsats. Uppsatsen fokuserar på kundlojalitet mot transportleverantör, varför 

analysen kommer att bearbeta nöjda kunder och avgränsa missnöjda kunder.  
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2. Teori 

__________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel kommer vi att gå genom de teorier som belyser bakgrunden, 

och är relevanta för uppsatsen. Kapitlet avslutas med teorisyntes och 

teoretisk referensram.  

________________________________________________________________ 

Transportproduktion liknar inte traditionell produktion i hänseende på produktionsresultat. 

Detta är hos transportföretagen inte en produkt i strikt mening utan snarare en tjänst. Å andra 

sidan produktionsresultat kan inte definieras på samma sätt som för rent tjänsteproducerande 

verksamheter. På grund av dess hamnar transportproduktion på en nivå mellan de 

ytterligheterna (produkt och tjänst)
20

.  

Men det finns ett antal egenskaper som gör att transportverksamheten liknar rena 

serviceföretag
21

; 

 Transportproduktion är en process som består av en serie av aktiviteter 

 Transporttjänsten kan inte lagras, vilket betyder att icke utförd transport uppdrag är en 

förlorad tjänst 

 Transporttjänsten skapas vid konsumtionstillfället, vilket innebär att den måste 

förbrukas vid samma tillfälle. 

 

Utifrån dessa specifika egenskapar kan man konstatera att transportproduktion är en tjänst 

snarare än produkt, och den viktigaste egenskapen är att de är processer.  

Tjänsteföretag måste betrakta att kundbehov varierar med tiden, och att de måste också 

tillfredställe dessa varierande behov, istället för att bara sälja enstaka tjänster vid enstaka 

tillfällen. För att kunna utveckla processer och bemöta den varierande kundbehov måste 

transportföretag lägga ett livscykelperspektiv på kundrelationshantering. Här utgår man från 

relationsperspektiv snarare än transaktionsperspektiv
22

.  

Där ser författaren att en detaljerad beskrivning för dessa två perspektiv har stor betydelse för 

denna uppsats. 

                                                 
20

 Lumsden (2006) 
21

 Ibid 
22

 Grönroos (2008) 
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2.1. Transaktions- och relationsmarknadsföring 

På 1960-talet introducerades den marknadsföring som vi fortfarande lär av oss idag. Detta 

inkluderar marknadsföringsmixen, dvs. de 4 P:na, pris, plats, produkt, påverkan. 

Marknadsföringsmixen innebär att man integrerar dessa olika funktioner samtidigt för att 

kunna optimera vinsten hos ett företag. Inom transaktionsmarknadsföringen så använder sig 

man av massmarknadsföring och vill nå ut till så många konsumenter som möjligt. Grönroos 

menar att detta marknadsföringskoncept etablerades snabbt som en sanning i den akademiska 

världen. Det är med svårigheter man kan ifrågasätta de 4:Pna eller utmana konceptet med nya 

idéer
23

.  

 

Grönroos anser vidare att marknadsföringsmixen har brister och inte uppfyller kraven för 

marknadsföringskonceptet. De problem han belyser är bl.a. att marknadsföringsmixen utgör 

en produktionsorienterad definition på marknadsföringen, istället för att fokusera på 

marknaden eller kunden
24

.  

 

Relationsmarknadsföring bygger på en tät interaktion mellan företag och kund. Detta är ett 

synsätt som appliceras inom industriell marknadsföring, service marknader och kundnära 

relationer. Grönroos introducerade 1982 ett koncept som bygger på att uppfatta service 

kvalitén. Konceptet bygger på en dialog mellan företaget och kunden under hela processen av 

att ta fram en unik lösning som på ett tillfredställande sätt ska tillgodose båda parters behov. 

Genom detta så uppkommer en win-win situation. Detta bygger på förtroende och resultatet är 

ett långsiktigt lojalt samarbete som handlar om att bevara och vårda befintliga kunder mer än 

att jaga och nå ut till nya. Förtroende bygger på att uppfylla löften vilket är minst lika viktigt 

som att få nöjda kunder.  Båda dessa faktorer är grunden för relationsmarknadsföringen. 

Företaget som applicerar relationsmarknadsföring måste ha en tydlig intern marknadsföring 

som klarlägger företagets arbetsmönster och strategi. Till skillnad från 

transaktionsmarknadsföringsbaserade företag som har en särskild avdelning för 

marknadsföring så är de anställda på relationsbaserade företag alla på ett sätt 

deltidsmarknadsförare. Tänket ska genomsyra hela företaget och bygger på interaktion på alla 

plan och mellan alla avdelningar
25

. 
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Den slutliga produkten som tas fram i ett samarbete mellan ett företag och en kund ska ha ett 

mervärde och kvalité för kunden som gör att priset inte är lika väsentligt. På detta sätt kan 

man genast mäta kundens belåtenhet. Om kunden inte är nöjd kan åtgärder tas på en gång i 

och med den nära dialogen med kunden. Detta möjliggör tillfällen att tillföra ökat värde till 

produkten i form av teknologiska lösningar, ökad kunskap och information. Istället för att 

bara ha en kärnprodukt så finns det utrymme för kringprodukter, allt för att öka mervärdet för 

kunden
26

. 

 

Nedan följer en jämförelse mellan transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring
27

. 

Strategins kontinuum Transaktionsmarknadsföring Relationsmarknadsföring 

Tidperspektiv Kortsiktig fokusering Långsiktig fokusering 

Dominerande 

marknadsfunktion 

Marknadsföringsmix Interaktiv marknadsföring 

Priselasticitet Kunder tenderar att vara 

priskänsliga 

Kunder tenderar att vara 

mindre priskänsliga 

Dominerande kvalitets 

dimension 

Kvaliteten av produktion 

dominerar 

Kvaliteten av interaktion och 

betydelsen växer och kan bli 

dominerande 

Mätning av kundens 

tillfredställelse 

Övervakning av marknadsandel 

(indirekt metod)  

Hanterar kundbasen (direkt 

metod) 

Information från 

kunden 

Ad hoc kundundersökningar 

med avseende på hur nöjda de är 

Feedback system för kunder i 

realtid 

Ömsesidigt beroende 

mellan 

marknadsföring, 

åtgärder och personal 

Gränssnitt till ingen eller 

begränsad strategisk betydelse 

Gränssnitt till avsevärd 

strategisk betydelse 

Tabell 2.1 Jämförelse mellan transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring 

(författarens tolkning) 
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En viktig fråga kommer efter denna beskrivning, vilket är: Är alla relationsinriktade 

strategier är lönsamma, det vill säga är alla kunder är intresserad att utveckla relationer med 

transportleverantören? Denna fråga ledar oss till att segmentera kunden efter sitt 

relationsinriktade perspektiv. 

2.2. Transaktions- och relationsinriktade kunder 

Kunder, kan delas efter relationskontaktperspektiv
28

: 

Kundinställning Kunds förväntningar och reaktioner 

Transaktion 
Söker lösning med rimlig pris, och uppskattar inte kontakt mellan 

inköpen 

Aktiv relation 
Söker möjligheter att integrera med tjänsteleverantör för att få 

ytterligare värde, och de blir besvikna om kontaktmöjligheterna saknas  

Passiv relation 
Vill veta att de kan kontakta tjänsteföretag om de så önskar, men de 

utnyttjar dessa möjligheter sällan 

Tabell 2.2 Transaktions- och relationsinriktade kunder 

Utifrån denna fördelning ser vi att kundens involveringsnivå påverkar sin ställning mot 

transportleverantör. På så sätt blir involveringsteori är relevant för denna uppsats.  

2.3. Involveringsteori 

Involveringsteori studerar konsument beteende vid beslutsfattande, och sin upplevda risk. 

2.3.1. Höginvolvering 

Höginvolvering infinner sig när köparen förutser ett inköp med stor upplevd risk. Detta leder 

till ett utökat informationssökande från köparens sida. Sett till köpbeslutsprocessen läggs 

mycket av köparens fokus på information och kontaktmöjligheterna vilket ger grunden för 

köparens intention för köp. Utifrån denna intention kombinerat med köparens uppfattning 

leder dessa till köparens agerande. Om kundens förväntningar på köpet tillfredsställs eller 

överträffas kan detta leda till en nöjd och återkommande köpare, vilket är detsamma som en 

lojal kund
29

. 
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2.3.2. Låginvolvering 

Låginvolvering innefattar en låg upplevd risk för köparen och därmed ett internt 

informationssökande. Eftersom köparen inte upplever någon hög risk blir hela 

köpbeslutsprocessen kortvarig och simpel
30

. 

Transportköparens involveringsnivå påverkar sin upplevda risk och värde. Kundens upplevd 

värde har stor effekt på kundens relation till transportföretag, vilket utgör att en beskrivning 

av kundvärde är relevant för denna uppsats. 

2.4. Kundvärde 

Kotler beskriver levererat kundvärde som skillnaden mellan totalt kundvärde och total 

kundkostnad där kundvärde och kundkostnad består av både direkta och indirekta faktorer. 

Mer värdet är något som tillför extra värde till kund, som kan ta form av många faktorer som 

den enskilda kunden upplever och värdesätter. Det upplevda värdet av erbjudandet utöver vad 

kunden förväntar sig benämns mervärde. Detta mervärde kan ges i form av ett lägre pris, 

högre kundservice, bättre anpassad produkt (efter kundens behov) eller andra sätt som gör att 

kunden upplever ett högre värde än väntat
31

. Värdeskapande kan utdelas till: 

2.4.1. Värdestjärna 

En värdestjärna beskriver värdeskapande som en samordning och koordinering av olika 

externa resurser med företagets egna. Värdestjärnan inkluderar inte bara det producerande 

företaget utan även andra aktörer som leverantörer, kunden, kundens kunder, samt andra 

berörda representanter i den värdeskapande processen. Kunden är inte en passiv konsument 

utan deltar aktivt under processens gång. På så sätt skapas värde tillsammans mellan kund och 

producent. Arbetet i en värdestjärna syftar till att göra produktframtagningen mer 

kostnadseffektiv samt till att minska risken för fallerande projekt. Värdestjärnan beskriver hur 

relationerna i värdekedjan kan göras dubbelriktade och därmed ge ett ökat värdeskapande
32

. 

2.4.2. Värdeskedje 

Till skillnad från värdestjärnan som bygger på ett kommunikationsutbyte så bygger 

värdekedjan på en envägskommunikation. Kedjan är uppbyggt sekventiellt där varje aktör 
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endast har kontakt med den närmaste parten efter varandra. Man kan se det som en 

beskrivning av ett företags fysiska flöde och de aktiviteter som utförs i företaget för att skapa 

värde. En värdekedja identifierar aktiviteter som tillför värde till företagets erbjudanden. I en 

värdekedja delas aktiviteterna upp i primära och stödjande aktiviteter
33

. 

 

Som det namnades i början av detta kapitel att godstransport är en tjänst, och den viktigaste 

egenskapen är att den är en process. Dessa processer konsumeras och produceras vid samma 

tillfälle. I processkonsumtion kan den inte finnas en färdigproducerad produkt, men det enda 

som kan tillverkas i förväg är tjänste koncept (strategi) och de nödiga resurserna
34

. I detta 

sammanhang blir tjänstemarknadsföringstriangel en central koncept för denna uppsats. 

2.5.  Tjänstemarknadstriangel 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 2.5 Tjänstemarknadsföringstriangel
35

 

 

Grönroos meddelar att tjänstemarknadsföringstriangel består i huvudsak av två faktorer
36

; 

 Företaget: som utvecklar tjänstekoncept (strategi) och har en specifik avdelning av 

marknadsföring som meddelar detta koncept för allmänhet och ger löfte till kunden. 

Denna process kallar för extern marknadsföring. 

 Resurser: som är delats till sex olika kategorier som är personal, teknologi, varor, 

kunskap, tid och kunden. Märk här att kunden är en resurs till företaget, som påverkar 

och deltar i tjänsteproduktionsprocess! Den multilaterala processen mellan kunden och 

de andra resurserna kallar för interaktion. 

 

                                                 
33

 Porter (1998) 
34

 Grönroos (1996) 
35
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36

 Grönroos (2008) 
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Från denna modell kommer vi att konstatera att extern marknadsföring och interaktion är de 

huvudfaktorer som har en direkt påverkning på kunden, vilken i sin tur påverkar 

värdeskapande och kundens upplevda kvalitet. Intern marknadsföring, som kan beskrivas på 

hur företaget kommunicera med sina anställda och meddela företagets koncept internt inom 

företaget, kommer inte att tas med i denna uppsats som vi nämnt tidigare under 

avgränsningar. Men vi nöja oss med att förutsätta att den intern marknadsföring påverkar 

indirekt kundens upplevda kvalitet.  

 

Vi kommer att presentera extern marknadsföring och interaktion, samt definiera de variabler 

som kännetecknar dessa faktorer. Dessa variabler kommer att hjälpa oss att undersöka de 

kvalitetsfaktorer som påverkar direkt kunden. 

2.5.1. Extern marknadsföring 

Extern marknadsföring är i stort sätt de direkta metoder som används för att kontakta kunder 

och meddela företagets koncept och affärsidé. Oftast sker det via marknadskommunikation, 

försäljning, image, word-of-mouth och säljningspersonal. De variablerna inom extern 

marknadsföring, och är relevanta till denna uppsats är:   

 Profil
37

: Ett företags profil eller rykte har stor inverkan på dess förutsättningar på 

marknaden. En bra profil (image) är en tillgång i alla former av marknadsaktiviteter och 

skydd vid mindre misslyckanden samt en indirekt höjning av såväl personalens som 

kundernas tillfredsställelse. Däremot kan en dålig profil (image) leda till försämrad 

tillväxt, svårigheter att skapa långsiktiga kundrelationer och rekrytera kompetent 

personal. En förutsättning för en aktiv profilering på marknaden är goda kunskaper om 

nuläget. Profil (image) kan spela åtminstone fyra roller: 

1. Förmedla förväntningar 

2. Utgör ett filter som påverkar kundens upplevelse 

3. Är en funktion av såväl förväntningar som erfarenheter 

4. Har såväl en intern effekt på personalen som en extern effekt på kunderna. 

 

Image har två sidor. En sida är själva kundens uppfattning till hur företaget behålla sitt 

löfte, och denna uppfattning skapas under produktions- och konsumtionsfasen i 

transportprocessen. Den andra sidan är denna image som transportföretaget meddelar 
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till sina kunder under inledningsfasen i transportprocessen, som är i stort sett denna 

profil som transportföretaget vill reflektera sig inom marknaden. I denna uppsats 

betraktas imagen som företagsprofil.   

 

 Pris
38

: priset sättas högt eller lågt beroende på vilken strategi företaget använder sig av. 

2.5.2. Interaktion 

Det är i den interaktiva delen där kunden möter företagets resurser som involveras i 

kundrelationen. Dessa kan delas in i fyra grupper
39

: 

 Interaktiv kommunikation; mellan personal och kunder, som i sin tur beror på 

beteendet hos de anställda. 

 Interaktion med olika fysiska och tekniska resurser; t.ex. dokument, verktyg och 

utrustning som behövs för serviceprocessen.  

 Interaktion med system; t.ex. faktureringssystem, reklamation och system för 

leveranser. 

 Interaktion med andra kunder; mellan transportköparen och andra transportköparna, 

vilket är inte aktuellt för denna uppsats. 

 

Alla dessa interaktioner ingår i tjänsteupplevelsen, och har stor betydelse för hur kunden 

upplever tjänstekvalitet. Men vad är egentligen tjänstekvalitet?   
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2.6. Tjänstekvalitet 

Grönroos definierar tjänstekvalitet som den vad upplevs av kunderna och dessa upplevelsen 

har i stort sätt två huvuddimensioner: en teknisk dimension, och en funktionellmässig 

dimension. Han framhäver tydligt att imagen betraktas som ett slags filter, där en bra image 

ökar kundes tålamod mot små kvalitetsbrister, och vice varse
40

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.6 Tjänstekvalitetens två dimensioner 

2.6.1. Teknisk kvalitet 

Teknisk kvalitet är en resultatmässig dimension, det vill säga som är kopplad till resultatet av 

tjänsten. Den är vad som återstår för köparen när tjänsteproduktionsprocess är avslutade, och 

oftast värderas av kunden på ett objektivt sätt
41

.  

2.6.2. Funktionell kvalitet 

Funktionell kvalitet är en processorienterad dimension, det vill säga som är kopplad till sättet 

tjänsten har levererats på. De sanningens ögonblick som äger rum under interaktionen mellan 

kunden och företagets resurser
42

.   

2.6.3. Upplevd kvalitet 

Grönroos konstaterar att inte bara kvalitets dimensioner som bestämmer hur kunden upplever 

kvaliteten. Extern marknadsföring påverkar kundens förväntningar på kvaliteten. På så sätt 
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Total kvalitet 

Teknisk kvalitet Funktionell kvalitet 

IMAGE  
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kunden upplevd kvalitet är beroende på glappet mellan kundens förväntningar och hans 

erfarenhet av kvalitetsdimensioner
43

.  

 

 

 

 

  Figur 2.6.3 Total upplevd kvalitet  

 

Detta glapp bedöms alltid på ett subjektivt sätt av kunden. Dessutom denna subjektiva 

kvalitetsupplevelse är vad som utformar kundens erfarenhet som kommuniceras vidare på 

implicit och explicit sätt, vilket utgör att kommunikationscirkeln är relevant till denna 

uppsats.  

2.7. Kommunikationscirkeln 

Kommunikationscirkeln innehåller fyra delar
44

; 

 Förväntningar: där en befintlig kund eller en potentiell kund har skapat sig vissa behov 

och förväntningar och eventuellt bestämmer sig att göra ett inköp. 

 Interaktion: där kunden blir föremål för och medskapande i företegats interaktiva 

insatser. 

 Erfarenheter: där skapas kundens total upplevd kvalitet. 

 Word-Of-Mouth/Referenser: där erfarenheter skapar word-of-mouth. Goda 

erfarenheter blir positiv word-of-mouth, och vice varse. 

 

Vi nämnde i början av kapitlet att tjänsteföretag måste utveckla sina processer för att kunna 

bemöta den varierande kundbehov, vilket i sin tur förutsätter att transportföretag måste 

utveckla kundrelation. Livscykelperspektiv på kundrelationshantering är en intressant modell 

för att utveckla kundrelationen
45

. 
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2.8. Kundrelationens livscykel 

Livscykel består huvudsakligen av tre faser
46

: 

 Inledningsfas: Kunden som inte känner till ett företag och dess erbjudande befinner sig 

i denna fas. Där image och extern marknadsföring spelar stor roll för att locka kunden 

och föra honom till nästa fas. 

 Inköpsfas: kunden tror att företaget kommer att tillfredsställa hans behov och 

förväntningar. Under processen bedömer kunden tjänsten. 

 Konsumtionsfasen: under denna process kunden iaktta företagets förmåga att lösa hans 

problem och tillhandhålla tjänster.  

 

Som läsaren kan se att extern marknadsföring och interaktion har stor påverkan på kundens 

upplevde kvalitet. Kvalitetsvariabler som påverkar kundens upplevda kvalitet är: 

 Image   

 Pris  

 Produkt  

 Anställda   

 system 

 

Nedan följer författarens teorisyntes för kvalitetsstrategi och hur kan den påverka 

kundlojalitet. 
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2.9. Teorisyntes 

Uppsatsens problemformulering är: Vilken kvalitetsstrategi är viktig för att kunna små 

svenska och friståendetransportföretags behålla en lojalkund som påverkar sin långsiktiga 

överlevnad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.9 Teorisyntesmodell 
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I teorisyntes försöker författaren att sammanställa de viktigaste element som utformar 

uppsatsen. Denna uppsats fokuserar på transportkvalitet mellan transportköpare och 

transportleverantör, vilket ger oss tre element (blå rutan): 

 Transportleverantör kommunicerar med sina kunder genom externmarknadsföring 

som präglas av imagen och priset. Dessutom har transportföretaget antal olika resurser 

såsom produkt, anställda och system. Dessa resurser varierar mellan olika 

transportföretag beroende på företagets tillgångar och storlek (gröna rutan). 

 Transportköparens involveringsnivå påverkar sin upplevda risk och värde. Kundens 

upplevd värde har stor effekt på kundens relation till transportföretag. 

Transportköparen är antingen hög- eller låginvolverad i transportprocessen (gula 

rutan). 

 Transportkvalitet utformar av tjänstekvalitets demissioner, teknisk och funktionell 

kvalitet, samt det kvalitetens av den interaktiva processen mellan kunden och 

transportföretags olika resurser (orangea rutan). 

 

Dessa tre element eller vad vi kan kalla uppsatsens beroende variabler är komponenter som 

kommer att utformar transportföretagets kvalitetsstrategi. Denna strategi är i huvudsak 

utformas av kundens involveringsnivå i transportprocessen, samt sin utvärdering av den totala 

upplevd kvalitet, vilket i sin tur kommer att utforma kundens lojalitet mot 

transportleverantören.   

2.9.1. Mitt perspektiv 

Transportföretagen oavsett sin storlek måste anpassa sina resurser och extern marknadsföring 

för att kunna bemöta kundens behov och överträffa kundens förväntningar. Från detta faktum 

vi kan konstatera att företagets långsiktiga överlevnad hänger på samspelet mellan två 

faktorer, som är företagets resurser och kundens förväntningar. Och eftersom 

transportuppdraget är en tjänst som produceras och konsumeras samtidigt, företaget bara kan 

producera ett tjänstkoncept (strategi) i förväg. 

Kunden är en samproducent i själva transportprocessen, och sin involveringsnivå kommer att 

påverka hela transportprocessen. 
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Vi kan sammanfatta kundens involveringsnivå och prioriteringsgrad som följande: 

  
Höginvolvering 

(relationskund) 

Låginvolvering 

(Transaktionskund)  

Teknisk kvalitet Låg Hög 

Funktionell kvalitet Hög Låg  

Interaktion Hög Låg 

      

      

Strategi Utveckling Utbyte 

Lojalitet Äkta Falsk 

Figur 2.9.1 författarens perspektiv 

 Höginvolveringskund (relationskund) 

Om kunden är höginvolverad i transportprocess och är villig att betala ett högre pris för hög 

anpassad kvalitet, då skapar det utförde kvalitet mervärde. Företaget och kunden arbetar hand 

i hand för att utveckla relationen, samtidigt de uppnår långsiktig relation. Kunden i denna 

kategori prioriterar funktionell kvalitet högt, eftersom denna kvalitet är processorienterad. 

Dessutom har interaktionen med transportföretagets resurser en avgörande värde. Medan 

teknisk kvalitet kan ha en lägre prioritering hos denna kund, dvs. resultatmässiga kvalitet 

kommer att prioriteras lägre än processorienterad kvalitet. Dessutom information och kunskap 

spelar stor roll för denna kund. Slutligen vi kan säga att relationskund är mindre priskänslig 

och relationer med transportleverantören utformas av andra faktorer än priset. Denna kund har 

en äkta lojalitet mot transportleverantör. Här måste transportleverantören tillämpa 

utvecklingsstrategi.  

 

 Låginvolveringskund (transaktionskund) 

Om kunden är låginvolverad i transportprocessen, kommer han att prioritera resultatmässigt 

demissionen (teknisk kvalitet) i transportuppdraget, då blir lågt pris är som skapar mervärde. 

Företaget som erbjuder processorienterad kvalitet är inte relevant för detta kundsegment. 

Kunden i denna kategori har falsk lojalitet och kan byta transportleverantör så fort han erbjuds 

lägre pris för samma kvalitetsnivå. 
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 Kvalitetsstrategi (utveckling/utbyte) 

Bortsatte från kundens involvering, alla företag har begränsad tillgång till resurser. Men man 

kan säga att ju större företaget är desto mer resurser har. Här kommer små svenska och 

friståendetransportföretag i bilden. Dessa företag har väldigt begränsad tillgång till resurser, 

vilket begränsar möjligheterna för att kunna konkurrera med teknisk kvalitet på grund av 

begränsad tillgänglighet till avancerade teknisk utrustning. Dessutom de inte kan erbjuda 

lägre pris på grund av de höga kostnader som belastar de, och limiterad förmåga att utnyttja 

stora driftkostnader. 

 

Detta kommer att leda till att de små svenska och friståendetransportföretag har bara en enda 

kvalitetsstrategin för att kunna överleva i denna bransch, och detta strategin är att erbjuda 

högre total kvalitet som överträffa transportköparens förväntningar (utvecklingsstrategi). 

Denna differentiering kommer att påverka positivt kundens upplevd värde och erfarenheter, 

vilken i sin tur kommer att skapa en äkta lojalkund som inte har låga priser i fokus, samt 

kommer för återköp och sprida goda word-of-mouth om företaget. Allt detta kommer att 

påverka positivt företagets lönsamhet och överlevnad.  
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2.10. Teoretisk referensram 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera sambandet mellan transportköp och 

kvalitetskrav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.10 Teoretisk referensram 
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Uppsatsens målvariabel är kundlojalitet i godstransportbransch, med kvalitet som passar 

kundens förväntningar. Det oberoende variabler är: 

 Hög/låg teknisk kvalitet 

 Hög/låg funktionell kvalitet 

 Hög/låg interaktion  

Och det undervariabler är: 

 Image/profil 

 Pris 

 Produkt 

 Anställda 

 System 

Författaren vill hänvisa till att klagomålhantering spelar stor roll i utformning av kundens 

upplevda kvalitet. Dessutom att vi inte kan betrakta uppdraget slutfört tills kundens klagomål 

är redan sluthanterat.  

Figuren ovan visar hur det underberoende variabler påverkar och utformar de oberoende 

variabler, vilken i sin tur påverkar uppsatsen målvariabel. Det är av stor betydelse att läsaren 

ser hur en undervariabel påverka flera oberoende variabler samtidigt. Samt att det finns 

dubbelinriktad relation mellan vissa undervariabler och oberoende variabler vid 

transportköparens interaktion med transportleverantörs resurser och sin utvärdering av den 

funktionella kvaliteten.  

Från teorisyntes blir transportköparens upplevda kvalitet en indikator för kundens lojalitet och 

godstransportföretagets långsiktiga överlevnad, det vill säga att en positiv upplevd kvalitet 

kommer att gynna transportleverantörs långsiktiga överlevnad positivt och vice versa.   

Eftersom att upplevd kvalitet är en sammanställning mellan kundens förväntningar och den 

totala utförda kvaliteten, så kommer vi att studera hur transportföretagen lyckats för att skapa 

kvalitetsstrategin som passar kundens förväntningar: 

 Kundförväntningar skapas av: 

o Extern marknadsföring; som kan delas till pris och Image 

o Interaktion; som är kundens interaktiva involvering med företagets resurser 

(produkt, systam och anställda) 
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   Företagets utförda kvalitet skapas av: 

o Teknisk kvalitet; som är knutet med företagets produkt 

o Funktionell kvalitet; som är tillhör till företagets andra resurser (produkt, system 

och anställda) och har subjektiv tolkning hos transportköpare 

 

Nedan följer några matriser för att förklara hur vi kommer analysera gapet mellan kundens 

förväntningar och företagets utförda kvalitet, samt hur dessa påverkar kundens lojalitet och 

transportföretagets långsiktiga överlevnad. 
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 Matriser som beskriver kundens förväntningar 

Interaktion är en subjektiv upplevelse som skapas under tjänstens produktion och konsumtion. 

Image är också en subjektiv variabel som påverkas också på den utförda kvaliteten efter 

konsumtionen, medan pris är en objektiv variabel. Om vi använder pris som indikator för att 

mäta hur kundens förväntningar bemöter den utförda kvaliteten, kommer vi att ha fyra olika 

kundgrupper; 

 

   

 

 

  C  A  

  

 

  D  B  

   

 

 

 

Figur 2.10.1 Matris: kundgrupper efter pris och kvalitetsförhållande till detta pris 

Där; 

Grupp A: är kund som erbjuds högt pris och är nöjd. 

Grupp B: är kund som erbjuds lågt pris och är nöjd. 

Grupp C: är kund som erbjuds lågt pris och är missnöjd. 

Grupp D: är kund som erbjuds högt pris och är missnöjd. 
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Vi kom överens om att kundens upplevda kvalitet som vi kan kalla kundens erfarenhet är en 

sammanställning mellan kundens förväntningar och den totala utförda kvalitén. Om vi 

applicerar denna slutsats på pris och kvalitets förhållande matris, kommer vi att ha två olika 

kategorier; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.10.2 Matris: Kunds erfarenhet kategorier efter förväntningar och erfarenhet. 

Där; 

Kategori (positiv erfarenhet): som innehåller kundgrupp A och B, där den utförda kvalitén 

uppfyller kundens förväntningar. Kund i de två grupper är nöjd med den totala utförda 

kvalitén oavsett av prisnivå. 

Kategori (negativ erfarenhet): som innehåller kundgrupp C och D, där den utförda kvalitén 

inte uppfyller kundens förväntningar. Kunden i denna kategori är missnöjd med den total 

utförda kvalitén. 

 

Denna uppsats kommer bara att studera och analysera kategori (positiv erfarenhet), nämligen 

kundgrupp A och B. och kartlägga sambandet mellan kundnöjdhet/lojalitet och kvalitetskrav 

mellan dessa två kundgrupper.  
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 Matriser som beskriver företagets utförda kvalitet 

Om vi fördelar kundgrupper efter företagets utförda kvalité, kommer vi att ha; 

 

 

 

Kategori (negativ erfarenhet): som innehåller kundgrupp C och D, där den utförde kvalitet 

uppfyller inte kundens förväntningar.   

 

  

 

 

 

 

Figur 2.10.3 Matris: Kundgrupper efter pris och det utförde total kvalitet 

Grupp A: som betalar högt pris och får hög kvalitet och är en nöjd kund. 

Grupp B: som betalar lågt pris och får låg kvalitet och är en nöjd kund 

Grupp C: som betalar lågt pris och får låg kvalitet, men söker bättre kvalitet. 

Grupp D: som betalar högt pris och får låg kvalitet, men söker högre kvalitet för samma 

prisnivå, eller söker lägre pris för samma kvalitetsnivå.  

Grupp X: Det är den idealiska gruppen, där betalar kunden det lägsta priset och får den 

högsta kvalitén. Alla grupper försöker att uppnå denna grupp.  
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 Matriser som analyserar Företagets kvalitetsstrategi 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera sambandet mellan transportköp och 

kvalitetskrav. Detta kommer att leda oss att studerar kvalitets faktorer som kännetecknar 

transportföretag strategier mot kundens involveringsnivå. 

  

I. Kunden är låginvolverad i transportprocessen, kommer han att prioritera 

resultatmässigt demissionen (teknisk kvalitet) i transportuppdraget, då blir lågt pris är 

som skapar mervärde. Nämligen kundgrupp B  

II. Kunden är höginvolverad i transportprocess och är villig att betala ett högre pris för 

hög anpassad kvalitet, då skapar funktionellt kvalitet mervärde. Företaget och kunden 

arbetar hand i hand för att utveckla relationen, samtidigt de uppnår långsiktig 

överlevnad. Nämligen kundgrupp A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

Figur 2.10.4Matris: transportföretagsstrategin mot kundinvolveringsnivå 
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3. Metod 

__________________________________________________________________________ 

 

Metod kapitlet i denna uppsats har som avsikt att presenter de metoder 

författaren valt att använda sig av. Det kommer vara nära sammankopplat med 

syftet och teoridelen, vilka ligger till grund för det slutliga valet av metod. 

Författaren kommer att motivera valet av metod på ett sätt att läsaren själv kan 

värdera resultatens pålitlighet.  

________________________________________________________________ 

3.1. Vetenskapligt perspektiv 

Författaren har i denna undersökning använt en metod som kännetecknas av en strävan att 

objektivt mäta fenomen, det vill säga utan inflytande av mina personliga eller politiska 

åsikter. Metoden utmärks även av möjligheten till självkorrigering och införande av kontroll 

för att utesluta inflytande av oönskade faktorer. En annan viktig aspekt är möjligheten för 

andra att upprepa studien med samma resultat. Viktigt med vald metod är viljan att undvika 

resultat baserat på subjektivitet. Dessa val stämmer väl in på det som brukar klassas som 

positivism
47

.  

 

I enlighet med Backman passar mitt val av metod väl in på ”den traditionella 

forskningsprocessen” som till stor del kännetecknas av att utsagor om verkligheten ska vara 

prövbara
48

. Hypoteser skall alltså vara prövbara, det vill säga empiriska hypoteser. Vi utgår 

från hypotesdeduktivism, en positivistisk åskådning om hur man ska bedriva forskning. 

Närmare bestämt formulera teorier, dra hypoteser ur dessa teorier och sedan testa teorierna 

mot verkligheten. Karl Popper visar på att hypoteser är viktiga för att hitta begränsningar och 

för att testa teorier. Popper menar att vetenskapen kan testa teorier för att se om de har fel, har 

brister eller begränsningar genom att utifrån teorier formulera hypoteser och sedan testa dessa 

hypoteser. Mitt vetenskapliga synsätt ligger väl i linje med den hypotesdeduktiva skolans
49

.  

                                                 
47

 Eliasson (2006) 
48

 Ibid 
49

 Ibid 
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Då studien tar mått på kundförväntningar till upplevd kvalitet, och vidare hur dessa påverkar 

Lojalitet, blir tjänstekvalitetsbegreppet viktigt för studien. Kortfattat är tjänstekvalitet ett 

teoretiskt begrepp som inte kan mätas direkt utan det mäts genom olika undervariabler från 

vilka slutsatser kan dras om tjänstekvalitet. Vad gäller tjänstekvalitet är det viktigt att se till de 

typer av attribut som kan mätas på ett objektivt sätt. Författaren har läste och studerat flertal 

forskning och litteratur, som hjälpte honom att utveckla olika attribut som kontrollerar 

tjänstekvalitets upplevelse och används sig av SERVQUAL
50

 attributsbaserade modell som 

utgångspunkt.  

 

SERVQUAL är en mätmetod som definierar hur kunder upplever kvaliteten på en tjänst. 

Detta görs genom ett antal egenskaper hos en tjänst som kunden vidare får betygsätta. 

SERVQUAL har sitt ursprung från Parasuraman, Zeithaml & Berry då de på 1980-talet 

studerade hur kunder utvärderar olika tjänsters kvalitet. Det resulterade i tio olika egenskaper 

som i en senare undersökning reducerades till hälften. I denna undersökning använder vi oss 

av de kvalitetsparametrar som är relevanta för vår problemformulering. Varje tjänsteföretag 

bör specialanpassa situationen och utgå från sig själva då marknader och kulturella miljöer är 

olika. I vissa fall kan det vara nödvändigt att utesluta eller utöka med nya aspekter och 

egenskaper
51

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Grönroos (2008) 
51

 Ibid 
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3.2. Kvantitativansats 

Det finns två olika angreppssätt inom forskningen, det kvalitativa och det kvantitativa. Dessa 

två metoder handlar i huvudsak om hur forskare använder sig av dessa när de samlar in och 

behandlar data. Denna studie kommer att innehålla det kvantitativa angreppssättet eftersom 

vårt syfte är att analysera och utvärdera kundens avgörande kvalitetsvariabler som är viktiga 

vid transportköp
52

.  

 

Författaren utvecklade sedan på grundval av kvantitativanalys en multinivå skala för att 

utnyttja alla de variabler och kvalitetsattribut, sedan rankade de olika svar som fick enligt 

följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Kvalitativa multinivå skala 

 

3.3. Population och urval 

På grund av tid och resurs brist begränsade vi populationen till alla företag som är sysselsätta 

inom livsmedel-, kläder- och elektronikbransch. Författaren utnyttjade webbsajten ”eniro.se” 

för att kunna uppnå ovannämnde branscherna. Antal utskickade enkäter via e-post var ca: 800 

enkät, och antal telefonenkät var ca: 300 enkät. Datainsamlingsperiod var f.o.m 4/5-2010 

t.o.m 28/5-2010.  

 

 

                                                 
52
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3.4. Urvalsmetod 

I denna undersökning kommer de som vill svara på enkäten tas med i forskningen. Författaren 

kommer med andra ord inte att använda exempelvis slumpmässigt urval eller ett systematiskt 

urval då detta inte går att tillämpa på insamlingsmetod. Man hoppas helt enkelt på så många svar 

som möjligt. Dessutom missnöjda kunder kommer att elimineras, eftersom författaren analyserar 

och kategoriserar kvalitetsfaktorer för nöjda kunder och deras inställning mot tidsrelation och 

priset.   
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3.5. Enkäten 

Enkäten kräver en stor mängd svar och därför gjorde författaren allt möjligt för att maximera antal 

svaranden. Huvudplanen var att skicka frågeformulären via e-post till så många ställen som 

möjligt. Dessutom en stor del av enkätundersökning utfört via telefon.  

 

Författaren vill även försäkra sig om att enkäten är välutformad därför skapades först en 

testversion av enkäten för att kontrollera att svarspersonerna kan använda formuläret för att 

identifiera frågor som kan tänkas vara luddigt formulerade eller svårtolkade. Detta görs för att 

maximera svarsfrekvensen och att missuppfattningar inte sker hos de som läser frågorna.  

 

För att kunna undersöka förhållande mellan kvalitet, lojalitet och kundinställning insamlade 

författaren prover från olika kundsegment inom de tre övernämnda branscher i den svenska 

marknaden. Författaren ringade eller skickade undersökningsenkät till de ansvariga enheterna 

för logistik- och transport beställningar och frågade om de är nöjda eller missnöjda med 

transportsleverantörsprestanda. Dessutom frågade om vilka attribut som erbjuds från 

transportleverantör och skapar mervärde till verksamheten. 

 

Enkäten (se bilaga 1) innehåller 22 frågor, och består av tre huvudområden: Profilfrågor, som 

undersöker transportköparens företag. Nöjdhetsfrågor, som undersöker hur stor kunden är 

nöjd med sin transportleverantör. Variabel/attributsfrågor, som undersöker kvalitetsfaktorer.  
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Profilfrågor 

I. Bransch 

II. Verksamhet 

III. Produkt egenskaper 

IV. Transportleverantör 

V. Hur länge har de samarbetat 

Extern 

marknadsföring 

1. Lågt pris 

2. Image 

Gapet mellan 

förväntningar och den 

utförda kvalitén 

3. Pris och kvalitets förhållande 

4. Förväntningar 

5. Referens 

Variabelfrågor 

Teknisk kvalitet 
6. Sortiment  

7. Utrustning och material 

Funktionell kvalitet 

8. Snabbhet 

9. Anpassning 

10. Enkelhet 

11. Information 

12. Expertis 

Interaktion 

13. Unikhet 

14. Kontroll 

15. Empati 

16. Motivation 

 17. Klagomål hantering 

 

Tabell 3.5.1 Skiss över enkätfrågor 
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3.5.1. Profil frågor 

Dessa frågor är inriktat för att öka läsarens förståelse för omständigheter som kan påverka 

transportköparens inställnings- och involveringsnivå i transportprocessen. 

I. Bransch: handlade om i vilken bransch arbetar transportköparen. Detta för att 

särskilja mellan de tre utvalda branscher för denna uppsats, som kommer att beskrivas 

tydligt under empiridelen 

II. Verksamhet: handlade om transportköparens position i distributionskanalen. Denna 

fråga har stor betydelse för att kunna mäta distansen mellan transportköparen och 

slutkonsument, vilken i sin tur har stor betydelse i valen av transportleverantör. 

III. Produkt: handlade om transportköparens produkt egenskaper. Denna fråga har enorm 

relevans på att kunna analysera relationen mellan slutprodukt och val av 

transportleverantör. 

IV. Transportleverantör: där respondent skriver namnet på transportleverantör. 

V. Lojalitet: handlar om tidsperiod med transportleverantör för att mäta deras 

lojalitetsnivå mot transportleverantör. 

3.5.2. Nöjdhetsfrågor 

Dessa frågor har avsikt att studera extern marknadsföringspåverkan på transportköpare 

nämligen pris och image. Dessutom att analysera hur kvalitets upplevelse kommer att påverka 

kundens priskänslighet i form av mättning av gapet mellan förväntningar och den utförde 

kvalitén. Frågorna var formulerat som en påstående om transportleverantören, där kunden kan 

utvärdera sin åsikt om transportleverantören med skala från noll till fem. 

1. Lågt pris: handlande om hur transportköparen utvärdera priset som betalas mot 

transportuppdraget. Denna fråga vill väga hur mycket kunden är bredd att betala för 

transporttjänsten, vilket i sin tur kommer att tala om hur viktigt är godstransport för 

denna kund och hur stort han är involverad i transportprocessen.   

2. Image: handlade om hur transportföretagets profil påverkade transportköparens val av 

transportleverantör innan produktion och konsumtion av transportprocessen. Som det 

förklarades under externmarknadsföring i teoridelen att image har två sidor. En sida är 

själva kundens uppfattning till hur företaget behålla sitt löfte, och denna uppfattning 

skapas under produktions- och konsumtionsfasen i transportprocessen. Den andra  
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Tabell 3.5.2 Skiss över enkätfrågor och undersökningsområde 

Lojalitet 

Erfarenheter 

Förväntad 

kvalitet 

Total kvalitet 

Interaktion 

Teknisk 

kvalitet 

Image 

Pris 

System 

Anställda 

Produkt 

Transportköpare 

Transport-

företag 

Funktionell 

kvalitet 

Klagomål 

hantering 

16 

13 9 
8 

7 

6 

12 

15 

14 

10 

11 

4 

3 

2 

1 

17 

V 

5 
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3. sidan är denna profil som transportföretaget meddelar till sina kunder under 

inledningsfasen i transportprocessen, som är i stort sett denna profil som 

transportföretaget vill reflektera sig inom marknaden.   Frågans tonvikt läggar på att 

analysera hur imagen betraktas som ett filter för kvalitetsdimensionerna (teknisk- och 

funktionell kvalitet). 

4. Pris och kvalitetsförhållande: denna fråga var en huvudparameter för hela 

undersökningen, eftersom den mäter förhållande mellan förväntningar, applicerad i 

pris som en objektiv och mättbar variabel för extern marknadsföring, och det utförda 

kvalitet som det förklarades tidigare under teorireferensram i teoridelen.  

5. Förväntningar: Denna fråga har avsikt att undersöka glappet mellan kundens 

förväntat kvalitet och den utförde kvalitet. 

6. Referens: Denna fråga vill analysera hur kunden kommer att agera enligt 

kommunikationscirkeln, samt att värdera word-of-mouth effekt. 

3.5.3. Variabel-/attributsfrågor 

Dessa frågor studerar och analyserar kvalitetskrav vid transportköp. Dessutom dessa 

attributsvariabler är barometrar för kvalitetsdimensioner och interaktion mellan 

transportköpare och transportföretagsresurser (se figur 3.5.2) .  Frågor var formulerat som ett 

påstående, och transportköpare utvärdera attributen enligt sin åsikt på hur dessa attribut 

adderar värde till deras verksamhet. 

3.5.3.1. Teknisk kvalitet 

6. Sortiment: Denna fråga analysera transportföretagsprodukt och tjänst, samt sitt 

förhållande till företagets tekniska kvalitet. 

7. Utrustning: Denna fråga vill analysera transportföretags materiella utrustning och 

sin relation till transportföretags tekniska kvalitet. 

3.5.3.2. Funktionell kvalitet 

8. Snabbhet: Detta attribut vill analysera transportföretags produkt/tjänst och sin 

påverkan på funktionella kvalitet. 

9. Anpassning: Detta attribut vill analysera transportföretags produkt/tjänst och sin 

påverkan på transportföretags funktionella kvalitet. 
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10. Enkelhet: Detta attribut analyserar transportföretags system och sin påverkan på 

funktionella kvalitet. 

11. Information: Detta attribut analyserar transportföretags system och sin påverkan på 

funktionella kvalitet 

12. Expertis: Detta attribut analyserar transportföretags anställda och sin påverkan på 

funktionella kvalitet 

3.5.3.3. Interaktion 

13. Unikhet: Detta attribut analyserar transportföretags produkt/tjänst och sin påverkan 

på transportköparens interaktion. 

14. Kontroll: Detta attribut vill analysera transportföretags system och sin påverkan på 

kunden interaktion. 

15. Empati: Detta attribut vill analysera transportföretags anställda och deras påverkan 

på kunden interaktion. 

16. Motivation: Detta attribut vill analysera transportföretags anställda och deras 

påverkan på kunden interaktion. 

17. Klagomålhantering: Detta attribut handlar om den totala utvärderingen av 

transportföretags utförda kvalitet. Denna fråga analyserar hur kunden sammanställer 

alla kvalitets dimensioner.   

3.6. Databearbetning  

Studien innehåller såväl en deskriptiv (beskrivande) som en analytisk undersökning. I den 

deskriptiva delen redovisas olika typer av tabeller och figurer samt olika statistiska mått, vilka 

används vid redovisningen av resultatet.  

 

I den kvantitativa analysen prövar författaren om medelvärden skiljer sig åt när vi även 

beaktar variansen mellan de olika grupper vi undersökt. Med andra ord, två medelvärden kan 

på ytan skilja sig åt i en deskriptiv beskrivning av data, men om variansen är större inom 

gruppen än mellan grupperna, kommer resultatet att visa sig vara icke signifikant. Skillnaden 

är då endast en illusion. 

 

Författaren började med att studera och analysera den deskriptiva delen av undersökningen. 

Genom att analysera och bearbeta en variabel åt gången fick vi reda på respondenternas svar. 
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Författaren beslutade att visa resultatet i lämpliga deskriptiva frekvensdiagram där i förhand 

förde in vad respondenterna hade svarat.  

 

Därefter räknade programmet ut det gemensamma medelvärdet för alla individer inom varje 

variabel/attribut. För att sedan räkna ut skillnader i medelvärden mellan de olika grupperna 

användes ANOVA (variansanalys). En ANOVA jämför medelvärden (aritmetiska) för att 

upptäcka signifikanta skillnader. Det som utmärker sig för en inom individen ANOVA är att 

den kan analysera mer än två medelvärden samtidigt
53

. Exempelvis kan en inom individen 

ANOVA analysera om en kund intresserar sig mer för teknisk- eller funktionell kvalitet. 

 

Attributsvariabler analyserades med hjälp av en ANOVA i statistikprogrammet SPSS. En 

variansanalys, ANOVA, bygger på att man delar upp den totala variansen i urvalet i två delar. 

Dels den varians som finns inom grupperna, det vill säga skillnaderna mellan de undersökta 

individerna inom en grupp, samt den varians som finns mellan grupperna
54

. I detta fall byggde 

huvuduppdelningen mellan grupperna på om respondenten tillhör relationsinriktad eller 

transaktionsinriktad kunder. 

 

Variansanalys innebär att man undersöker hur mycket av den totala variationen i data som 

beror på skillnader mellan individer inom gruppen och skillnader mellan grupperna vilket 

benämns inomgrupps varians och mellangruppsvarians vilket utläses av ett F-värde. Om 

ANOVA: n är signifikant så måste man gå in och titta på medelvärdena för att förstå den och 

kunna se vilka variabelvärden som skiljer sig åt
55

. Utifrån detta jämfördes sedan uppsatsens 

fokusgrupp.  

 

Detta gjordes även på de i förhand valda faktorerna för att kunna utveckla denna analys. Här 

genomfördes även ett T-test för att studera hur de fokusgrupperna värderar dessa faktorer 

utifrån vad de anser bör skapa värde för verksamheten. Här ingick även ett signifikanstest, för 

varje enskild faktor, sett till hur de svarat grupperna i mellan.  
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3.7. Reliabilitet och validitet 

Kvantitativa undersökningar bör ha två saker, som är nämligen reliabilitet och validitet. Med 

reliabilitet eller tillförlitlighet menas att undersökningen är riktigt gjord. Hög reliabilitet i 

undersökningen nås när vi har räknat korrekt och om fler forskare kommit till samma resultat med 

hjälp av samma metod. Genom att undersöka det som verkligen skall undersökas och inget annat, 

då uppnås validitet56. För att få validitet i denna undersökning bör frågorna vara utformade så att 

studiens syfte besvaras. För att författaren skulle få en reliabilitet och validitet i enkäten bad jag 

en medbedömare läsa och kritiskt granska frågor i enkäten så att syftet av studien besvarades i 

frågornas svar. Dessutom författaren försökte allt möjligt för att maximera antal hög kvalificerad 

personal, som är ansvariga för logistik- och transport beställningar från transportleverantören 

och som svarade enkäten. 
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4. Empiri 

__________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer författaren att presentera en sammanställning av de 

empiriska data som samlats in genom enkätformulär, och huvudvikt ligger på 

profilfrågor. 

________________________________________________________________ 

4.1. Gruppfördelning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.1  Skiss över fördelning för lojalitets- och fokusgrupp 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Uppsatsens fokusgrupp 

Lojalitetsgrupper 

 

Mindre än 3 år 

(Låglojalitet) 

 

Mellan 3 och 5 år 

(Medellojalitet) 

lojalitet) 

 

Mer än 5 år 

(Höglojalitet) 

 

Lågt pris 

 

Absolut 

 

Mycket 

 

Lite 

 

En viss del 

 

Inte alls 

 

Relationskund 

(äkta lojalitet) 

 

Verkan eller 

 

Transaktionskund 

(falsk lojalitet) 
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4.1.1. Lojalitetsgrupp 
 

 
Tabell 4.1.1  antal respondenter och deras fördelning i tre olika lojalitetsgrupper  

 

På grund av att uppsatsen analyserar lojalitet och sin påverkan på transportföretags 

överlevnad, kommer frågan: ”Hur länge har ni varit kund hos denna 

transportleverantör?” att bli utgångspunkten för hela analysdelen. 

Som det beskrivits tidigare att kundgrupper kommer att fördelas efter deras tidsrelation med 

transportleverantör för att mäta deras lojalitetsnivå mot transportleverantör. Denna fördelning 

kommer att ge oss tre olika grupper: 

i. Grupp Låg; som har tidsrelation mindre än tre år. Denna grupp presenterar kunder 

med låglojalitet. Antal respondenterna är 39 transportköpare (blåa delen). 

ii. Grupp Medel: som har tidsrelation mellan tre år och fem år. Denna grupp presenterar 

kunder som har en medelnivå av lojalitet. Antal respondenterna är 114 transportköpare 

(röda delen). 

iii. Grupp Hög: som har en tidsrelation mer än fem år. Denna grupp presenterar kunder 

som har höglojalitet mot transportleverantör. Antal respondenterna är 106 

transportköpare (gröna delen). Eftersom uppsatsens problemformulering är: Vilken 

kvalitetsstrategi är viktig för att kunna små svenska och friståendetransportföretags 
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behålla en lojalkund som påverkar sin långsiktiga överlevnad? Blir denna grupp 

uppsatsens fokus grupp.  

4.1.2. Fokusgrupp (prisgrupper) 

 
 

Diagram 4.1.2  fokusgrupp fördelning till relations- och transaktionskund  

 

På grund av att vi ser att kundens involveringsnivå i transportprocessen påverkar sin 

lojalitetsgrad, dvs. äkta lojalitet eller falsk lojalitet, samt sin förmåga för att betala mer för hög 

anpassad kvalitet, kommer frågan om ”hur transportköparen utvärdera priset som 

betalas mot transportuppdraget”, att bli utgångspunkt för att analysera involveringsnivå 

hos uppsatsens fokusgrupp (höglojalitet).  

 

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka och analysera sambandet mellan transportköp och 

kvalitetskrav, kommer skillnaderna inom kvalitetsattribut efter prissegmentering, att bli 

Transaktionskund 

 Låginvolvering 

Relationskund: 

Höginvolvering  
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vägledare för att visa oss vilken kvalitetsattribut som kännetecknar höginvolverings kund 

(relationskund), och avskiljer sig från låginvolverings kund (transaktionskund) 

Diagram 4.1.2 ovan visar att höglojalitetsgruppen efter prisutvärderings blir: 

i. Relationskund: som är höginvolverad kund, och betalar högt bris för 

transportuppdraget. Antal respondenterna är 58 transportköpare (ljusgröna delen). Här 

ser vi tydligt att ca: 55 % av den höglojalitetsgruppen är relationskunder. 

ii. Transaktionskund: som är låginvolverad kund, och betalar lågt pris för 

transportuppdraget. Antal respondenterna är 38 transportköpare (mörkgröna delen). 

Det är ca: 36 % av den höglojalitets kundgrupp som är transaktionskunder. 

iii. (verkan eller) kund: antal respondenterna som svarade ”en viss del” är 10 

transportköpare som motsvarar ca 9 % av total respondenterna i höglojalitetsgrupp. 

De respondenterna kommer att elimineras, eftersom man inte kan kategorisera deras 

svar för en av de ovannämnda prisgrupperna. Denna kund är i stort sett en passiv 

relationsinriktad kund, vilken kännetecknas av att han vill veta att det finns möjlighet 

att öka kontakt och relation med transportleverantör om de så önskar, men de utnyttjar 

dessa möjligheter sällan. Detta är orsaken för att de betalar högre bris än 

transaktionskund. 
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4.2. Bransch 

 

I. I vilken bransch arbetar Ert företag? 
 

Första frågan i profilfrågor handlade om i vilken bransch arbetar transportköparen. Detta för 

att särskilja mellan de tre utvalda branscher för denna uppsats. Nämligen elektronik-, kläder-, 

och livsmedelbransch. 

 

Diagram 4.2.1 Lojalitetsgrupp fördelning per bransch 

Diagrammen visar att det är ganska jämnfördelat mellan lojalitetsgrupper och dess branscher 

de verkade i. 

Tabellen nedan kartläggar exakt antal och procent per lojalitetsgrupp och bransch. 

 

  Elektronik Kläder Livsmedel 

Låglojalitet 14 14 11 

Medellojalitet 35 52 27 

Höglojalitet 38 40 28 

Antal 87 106 66 

Procent 34% 41% 25% 

 
Tabell 4.2.2 Antal respondenterna per bransch och lojalitetsnivå 

 

Lojalitetsgrupp per bransch 
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Diagram 4.2.3 Antal respondenterna inom fokusgrupp per bransch 

Vad gäller uppsatsens fokusgrupp (höglojalitet), visar diagrammen ovan att kläder och 

elektronik branscherna är helt dominerad av relationskunder ca: 70 % respektive 60 % av 

höglojalitetsgruppen är relationskunder i dessa två branscherna. Medan livsmedelbransch har 

mer tendens att bli transaktionskundens bransch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokusgrupp per bransch 
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4.3. Verksamhet 

II. Vad är företagets huvudverksamhet? 

Andra frågan i profilfrågor handlade om transportköparens position i distributionskanalen. 

Denna fråga har stor betydelse för att kunna mäta distansen mellan transportköparen och 

slutkonsument, vilken i sin tur har stor betydelse i valen av transportleverantör.  

 
 

Diagram 4.3.1 lojalitetsgrupp fördelning per verksamhet 

Diagrammen visar tydligt att de som ligger högst upp i distributionskanalen (up stream), dvs. 

tillverkare och underleverantör, är i stort sett hög lojala kunder, medan de som är närmare till 

slutkonsument (down stream), dvs. grossist och detaljist är mer medel och/eller låg lojala 

kunder. 

Lojalitetsgrupp per verksamhet 
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Diagram 4.3.2 Fokusgrupp fördelning per verksamhet 

Här ser vi tydligt att de antal höglojala kunder är tillverkare. Men det är ganska jämnt fördelat 

mellan relations- och transaktionskunder inom tillverkare kategorin. Medan grossist och 

detaljist, som har mindre antal höglojala kunder i allmänhet, visar stark lutning mot att bli en 

relationskund.     

 

 

 

 

 

 

 

Fokusgrupp per verksamhet 
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4.4. Produkt 

III. Företagets produkt egenskaper: 

 
Tredje frågan i profilfrågor handlade om transportköparens produkt egenskaper. Denna fråga 

har enorm relevans på att kunna analysera relationen mellan slutprodukt och val av 

transportleverantör. 

 

Diagram 4.4.1 Lojalitetsgrupp fördelning per produkt 

 

Diagrammen visar att det finns stor skillnad inom lojalitetsnivå på grund av produktens 

egenskapar. Men man kan se lite tendens inom medel- och höglojalitets grupperna för 

anpassade produkter.  

Lojalitetsgrupp per produkt 
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Diagram 4.4.2 Fokusgrupp fördelning per produkt 

 

Diagrammen visar att de flesta respondenterna inom höglojalitetsgruppen, har slutprodukt 

som kännetecknas av att ha båda standard och anpassad egenskap. Dessutom ca: 70 % av 

respondenterna som har båda standard och anpassad produkt är relationskund. 

 

 

 

 

 

 

Fokusgrupp per produkt 
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5. Analys och resultat  

__________________________________________________________________________ 

I detta kapitel analyserar författaren det empiriska resultat. Först en repetition 

av våra variabler. Sedan följer variansanalys av nöjdhetsfrågor för båda 

lojalitetsgrupper och uppsatsens fokusgrupp (höglojalitetsgrupp), medan 

attributsfrågor kommer att analyseras med hjälp av medelvärdeanalys för 

uppsatsens fokusgrupp. Slutligen kommer uppsatsens syfte att behandlas. 

________________________________________________________________ 

5.1. Repetition av valda variabler 

Uppsatsens målvariabel är kundlojalitet i godstransportbransch, med kvalitet som passar 

kundens förväntningar. De oberoende variabler är: 

 Hög/låg teknisk kvalitet 

 Hög/låg funktionell kvalitet 

 Hög/låg interaktion  

Och de undervariabler är: 

 Image/profil (fråga nu. 2) 

 Pris (fråga nu. 1 och 3) 

 Produkt (fråga nu. 6, 7, 8, 9 och 13) 

 Anställda (fråga nu.12, 15 och 16) 

 System (fråga nu 10, 11 och 14) 
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5.2. Nöjdhetsfrågor 

Nedan följer en redogörelse av materialet för att kunna svara på nöjdhetsfrågor, det vill säga; 

Finns det några skillnader mellan lojalitetsgrupper, och sedan fokusgrupp i vad som borde 

anses vara viktigt, utifrån de transportköparens perspektiv? 

Författaren vill påminna läsaren att nöjdhetsfrågor har avsikt att studera extern 

marknadsföringspåverkan på transportköparen nämligen pris och image. Dessutom att 

analysera hur kvalitets upplevelse kommer att påverka kundens priskänslighet i form av 

mättning av gapet mellan förväntningar och den utförde kvalitén. 

5.2.1. Lojalitetsgrupp
57

 

 

    Lojalitetsgrupp 

    Låg (N=39) Medel (N=114) Hög (N=106) F
* 

P
 

Fråga 

nu. 

 

MV Varians MV Varians MV Varians     

1 Lågt pris 3,51 2,47 2,75 1,85 2,70 1,34 5,95 0,00 

2 Image 2,08 1,47 2,21 1,47 1,62 0,92 7,88 0,00 

3 Pris & kvalitet 4,10 1,09 3,97 0,84 3,90 0,65 0,78 0,46 

4 Förväntningar 4,41 0,41 3,99 0,40 4,26 0,39 8,65 0,00 

5 Referens 4,33 0,65 4,27 0,64 4,12 0,83 1,26 0,29 

Tabell 5.2.1 ANOVA tabell för lojalitetsgrupp nöjdhetsresultat 

* F-krit = 3,03 

 

Det som kännetecknar de olika tre lojalitetsgrupper är: 

1. I stort kan sägas att det finns signifikanta skillnader (p-värde är ≤ 0,05) mellan 

lojalitetsgrupper vad gäller: 

a. Utvärdering av låga priser: lojalitetsgrupper är blandning av höginvolvering och 

låginvolverings kunder vilken påverkar deras priskänslighet. Denna faktor kan 

också anses ha ett lågt spridningsmått, när man jämför grupperna, i 5,95. Att 

denna faktor har ett litet F-värde visar på att skillnaden mellan grupperna är 

ganska liten och variansen inom respektive grupp är hög. 

b. Image påverkan på val av transportleverantör. Denna faktor kan också anses ha 

ett lågt spridningsmått, när man jämför grupperna, i 7,88. Att denna faktor har 
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ett litet F-värde visar på att skillnaden mellan grupperna är ganska liten och 

variansen inom respektive grupp är hög. 

c. Förväntningar: pga. att dessa grupper har båda relations- och 

transaktionskunder, kommer detta att påverka deras behov och förväntningar. 

Denna faktor kan också anses ha ett ganska högt spridningsmått, när man jämför 

grupperna, i 8,65. Att denna faktor har ett ganska högt F-värde visar på att 

skillnaden mellan grupperna är ganska stor och variansen inom respektive grupp 

är ganska låg. 

 

2. Det finns inga signifikanta skillnader (p-värde är ≥ 0,05) mellan lojalitetsgrupper vad 

gäller: 

a. Pris och kvalitetsförhållande: detta är förväntat och acceptabel resultat eftersom 

samtliga respondenterna är nöjda kunder med transportleverantörens 

prestation. 

b. Referens: samtliga respondenterna kommer att sprida mycket bra word-of-

mouth. 

5.2.2. Fokusgrupp
58

 

Författaren gjorde även en körning på faktorerna utifrån variabeln pris, detta för att kunna se 

höglojalitetsgrupp, som är uppsatsen fokusgrupp, priskänslighet för att kunna analysera 

nöjdhetsvariabler som kännetecknar höginvolveringskund (relationskund) och 

loginvolveringskund (transaktionskund)  

 

    Fokusgrupp 

    Relation Transaktion     

Fråga 

nu. Nöjdhets 
MV Varians MV Varians t

* 
P 

2 Image  1,60 1,09 1,61 0,68 - 0,00 0,99 

3 Pris & kvalitet  3,84 0,84 4,00 0,32 - 0,93 0,35 

4 Förväntningar  4,38 0,56 4,08 0,07 2,38 0,02 

5 Referens  4,38 0,73 3,66 0,72 4,06 0,00 

Tabell 5.2.2 sammanfattning av fokusgrupp nöjdhetsresultat 

* t-krit = 1,99  
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Det som kännetecknar uppsatsens fokusgrupp vad gäller nöjdhetsfrågor är: 

1. I stort kan sägas att det finns signifikanta skillnader (p-värde är ≤ 0,05) mellan 

relations- och transaktionskund vad gäller: 

a. Förväntningar: mellan relations- och transaktionskund visade signifikant 

skillnad. Detta går i hand med lojalitetsgrupper, där samtliga grupper visade 

samma utvärdering. t-värdet sjunket till 2,38 vilken visar på att skillnaden 

mellan grupperna är ganska stor. Det visade sig också att relationskund har 

större tillfredsställelsenivå på förväntningar och kvalitetsprestation än 

transaktionskund.  

b. Referens: medan lojalitetsgrupper visade inga signifikanta skillnader mellan 

lojalitetsgrupper vad gäller referens, visade sig att det finns signifikanta 

skillnader mellan relations- och transaktionskunder. Denna faktor anses ha ett 

högt spridningsmått, när man jämför relations- och transaktionskunder, i 4,07. 

Att denna faktor har ett ganska högt t-värde visar på att skillnaden mellan 

grupperna är ganska stor och variansen inom respektive grupp är ganska låg. 

Man kan konstatera att relationskunder sprider goda ”word-of-mouth” om sina 

transportleverantörer mer ofta än transaktionskunder. Detta stämmer väl med 

kommunikationscirkeln teori. 

 

2.  Det finns inga signifikanta skillnader (p-värde är ≥ 0,05) mellan fokusgrupper vad 

gäller: 

a. Pris och kvalitetsförhållande: detta är förväntat och acceptabel resultat eftersom 

samtliga respondenterna är nöjda kunder med transportleverantörens 

prestation. 

b. Image: Det var oförväntat resultat, men vi kan säga att image spelar väldigt 

begränsad roll inom godstransportbransch efter ett långt 

tidsrelationsförhållande mellan transportköparen och transportleverantör. 
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5.3. Attributsfrågor
59

 

Dessa frågor studerar och analyserar kvalitetskrav vid transportköp. Dessutom dessa 

attributsvariabler är barometrar för kvalitetsdimensioner och interaktion mellan 

transportköpare och transportföretagsresurser.  

Nedan följer en redogörelse av materialet för att kunna svara på attributsfrågor, det vill säga; 

Finns det några skillnader mellan relations- och transaktionskund i vad som borde anses 

kvalitetskrav och skapar värde för transportköparens verksamhet, utifrån de transportköparens 

perspektiv? 

 

      Fokusgrupp 

      Relation Transaktion     

Kvalitetsvariabel 
Fråga 

nu. Attributsnamn 
MV Varians MV Varians t

* 
P 

Teknisk 
6 Sortiment (P)** 4,09 0,89 4,53 1,55 -1,97 0,05 

7 Utrustning (P)** 3,88 1,06 4,05 1,35 - 0,77 0,44 

Funktionell 

8 Snabbhet (P)** 4,57 0,28 4,37 0,24 1,86 0,07 

9 Anpassning (P)** 3,69 1,97 3,16 0,84 2,06 0,04 

10 Enkelhet (S)*** 4,07 0,63 3,55 0,79 2,97 0,00 

11 Information (S)*** 4,03 0,28 4,08 0,62 - 0,33 0,47 

12 Expertis (A)**** 4,67 0,40 2,68 0,92 12,24 0,00 

Interaktion 

13 Unikhet (P)** 3,62 1,47 2,29 1,24 5,43 0,00 

14 Kontroll (S)*** 3,98 0,40 2,76 3,00 4,90 0,00 

15 Empati (A)**** 4,76 0,19 2,89 0,91 13,02 0,00 

16 Motivation (A)**** 4,84 0,13 3,11 1,50 10,17 0,00 

  17 Klagomålhantering 4,41 0,32 4,24 0,56 1,32 0,19 

 
Tabell 5.3 sammanfattning av fokusgrupp attributs varinsanalys 

* t-krit = 1,99   **P=Produkt   

***S=System                                    ****A=Anställd 

5.3.1. Teknisk kvalitet 

I stort kan sägas att det finns inga signifikanta skillnader mellan relations- och 

transaktionskunder vad gäller teknisk kvalitets attribut.  
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1. Utrustning: Med ett väldigt lågt t-värde för utrustning, i (-0,77) kan anses att 

detta attribut ha ett väldigt lågt eller inget spridningsmått alls, när man jämför 

grupperna. Faktum att detta attribut har väldigt begränsat spridningsmått 

mellan relations- och transaktionskunder påvisar att tekniska utrustningar som 

underlätta transportprocessen är ett kvalitetskrav för båda relations- och 

transaktionskunder.  

2. Sortiment: Medan Sortiment ligger vid gränsen med ett p-värde över (0,052)  

med t-värde (-1,97) och vi antar att båda relations- och transaktionskunder 

värderar att detta attribut skapar värde för verksamhet. Minus tecken betyder 

att transaktionskunder uppskattar detta attribut mer än relationskunder. Detta 

som leder oss att betrakta att det finnas djup och bred sortiment av produkter 

och tjänster hos transportleverantören som ett kvalitetskrav för 

transaktionskunder, medan relationskunder är mindre krävande för detta 

attribut.  

Från denna analys vi kan konstatera att hög teknisk kvalitet i godstransportbransch påverkar 

positivt båda relations- och transaktionskunder vid köp av transporter, men denna variabel har 

stor betydelse för transaktionskunder än relationskunder.  

5.3.2. Funktionell kvalitet 

1. Expertis: Av de olika attribut inom funktionell kvalitet är det bara expertis 

som ligger på den högsta signifikansnivån, det vill säga att i 99,9 procent av 

fallen beror inte skillnaden mellan grupperna på slumpen. Detta attribut kan 

också anses ha ett väldigt högt spridningsmått, när man jämför grupperna, i t-

värde (12,24). Att denna faktor har ett högt t-värde visar på att skillnaden 

mellan grupperna är väldigt stor. Detta leder till att detta attribut skapar värde 

för relations kunder, medan transaktions kunder antar att detta attribut skapar 

låg värde för verksamheten. Här kan vi konstatera att de anställda hos 

transportleverantören som har tillräckligt teknisk kunskap, och utbildning för 

att utföra uppdraget och kommunicera nödvändiga informationer är ett 

kvalitetskrav för relationskunder, medan transaktionskunder har inga/låga krav 

på detta attribut.  

2. Enkelhet och anpassning: På den näst högsta signifikansnivån inom 

funktionell kvalitet återfinns enkelhet och anpassning med t-värde (2,97) 
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respektive (2,06) vilket kan anses borga för en medelstor skillnad mellan 

grupperna. Detta betyder att enkelhet för stödjandesystem som styra order och 

levarnas process och att transportleverantören erbjuder speciella lösningar 

har stor betydelse för relationskunder och kan betraktas som kvalitetskrav för 

dessa kunder. Men dessa attribut har mindre betydelse för transaktionskunders 

verksamhet, således de har mindre krav på dessa attribut vid transportköp. 

3. Information och snabbhet: visade inga signifikanta skillnader, det vill säga 

att p-värdet är över (0,05). Här kan man hitta snabbhet med ett t-värde på 

(1,86), och information med ett t-värde på (- 0,33).  Med ett väldigt lågt t-

värde för information kan vi anse att transportleverantören som har ett system 

som erbjuder tillgängliga och tillräckliga information som stödjer 

transportköparens verksamhet är ett kvalitetskrav för båda relations- och 

transaktionskunder, men minus tecken påvisar att transaktionskunder är mer 

krävande vad gäller detta attribut. Medan snabbhet ligger vid gränsen, vi antar 

att båda relations- och transaktionskunder värderar att detta attribut skapar 

värde för verksamhet, men relationskunder uppskattar detta attribut mer än 

transaktionskunder. Detta som leder oss att betrakta att order och leveranstid 

som sker inom rimligt tid är ett kvalitetskrav för relationskunder, medan 

transaktionskunder kan tåla mer längre leveranstid. 

Analys av funktionell kvalitet visar att relationskunder har höga krav på samtliga 

kvalitetsattribut i denna variabel, medan transaktionskunder har låga krav på vissa attribut 

såsom expertis, enkelhet och anpassning. 

5.3.3. Interaktion 

Alla interaktionsattribut låg på den högsta signifikansnivån, det vill säga att i 99,9 procent av 

fallen beror inte skillnaden mellan grupperna på slumpen. Dessa attribut kan också anses ha 

ett högt spridningsmått, när man jämför grupperna, i (13,02) för Empati, (10,17) för 

motivation, (5,43) för unikhet och (4,90) för kontroll. Dessutom att dessa faktorer har ett högt 

t-värde visar tydligt på att skillnaden mellan grupperna är stor. Detta leder oss till att betrakta 

samtliga interaktions attribut som ett kvalitetskrav för relationskunder, medan 

transaktionskunder har inga/låga krav på interaktion. Här ser en betydlig skillnad mellan 

relations- och transaktionskunder vad gäller kvalitetskrav. Man kan konstatera att 

relationskunder kräver att transportleverantör måste ha: 
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 Anställda som tar hand om och visar intresse för att tillfredsställe transportköparens 

behov. 

 Anställda som har bra attityd och demonstration av ansträngning i tillhandahållandet 

av tjänster. 

 Sällsynta och extra tjänsterbjudande, som utöver kärntjänsten. 

 Ett noggrant och enkelt system för att hantera avvikelser. 

5.3.4. Klagomålhantering 

Detta attribut som har stor betydelse för utvärdering av total upplevda kvalitet, visade 

analysen att det finns ingen signifikant skillnaden mellan fokusgrupperna. Med ett p-värde 

över (0,05) och med ett ganska lågt t-värde på (1,32), vi kan konstatera att detta attribut 

skapar värde för båda relations- och transaktionskunder. Detta resultat är förväntat eftersom 

båda grupperna är redan nöjda kunder. Här vi kan konstatera att båda relations- och 

transaktionskunder kräver att transportleverantören måste hantera klagomål ganska bra. 
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5.4. Kvalitetskrav vid transportköp 

Det är lämpligt att sammanfatta kvalitetskrav för båda relations- och transaktionskunder vad 

gäller transportleverantörens extern marknadsföring och resurser. Denna sammanfattning har 

stor betydelse för uppsatsens syfte. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera 

sambandet mellan transportköp och kvalitetskrav. 

 

Tabell 5.4 sammanfattning av fokusgrupp kvalitetskrav vid transportköp 

 

Relationskunder värderar lågt båda extern marknadsförings variabler (pris och image). 

Relationskunder är hög involverade kunder i transportprocessen och upplever risk vid 

transportköp, vilket utgör att det finns andra krav som de prioriterar över pris. Medan image 

spelar begränsad roll i transportbranschen efter ett långt tidsförhållande mellan 

tranportköparen och transportleverantören. Detta faktum är delat mellan båda relations- och 

transaktionskunder. Men analysen visade också att relationskunder har större positivt effekt 

på transportleverantörens image än transaktionskunder och de ger högre referens och upplever 

högre resultat för sina förväntningar. Pris är avgörande faktor för transaktionskunder, och kan 

vara den mest avgörande faktor för dessa kunder. Transaktionskunder är i stort sett väldigt 

lojala för låga priser. 

 

Kvalitetsattribut som är knutna till transportleverantörens produkt, visad omvänt prioritering 

mellan relations- och transaktionskunder. Medan relationskunder hade låga krav på sortiment 

   
Relationskund Transaktionskund 

Extern 

marknadsföring 

Pris   Låg krav Hög krav 

Image   Låg krav Låg krav 

Resurser 

Produkt 

Sortiment Låg krav Hög krav 

Utrustning Låg krav Hög krav 

Snabbhet Hög krav Hög krav 

Anpassning Hög krav Låg krav 

Unikhet Hög krav Låg krav 

Anställd 

Expertis Hög krav Låg krav 

Empati Hög krav Låg krav 

Motivation Hög krav Låg krav 

System 

Enkelhet Hög krav Låg krav 

Information Hög krav Hög krav 

Kontroll Hög krav Låg krav 

  
Klagomålhantering Hög krav Hög krav 



 

 - 66 - 

och utrustning (som är teknisk kvalitets faktorer) hade transaktionskunder höga krav på dessa 

attribut. Å andra sidan hade relationskunder höga krav på anpassning (som är en funktionell 

kvalitets faktor) och unikhet (som är en interaktions faktor), samtidigt som hade 

transaktionskunder väldigt låga krav på dessa attribut. Det enda attribut som båda 

fokusgrupper hade höga krav på, var snabbhet (som är en funktionell kvalitets faktor). Men 

man kan med stor säkerhet lägga märke till att snabbhet är ett allmänt krav inom 

transportbranschen oavsett transportköparens involveringsnivå och/eller lojalitetsgrad. 

 

Kvalitetsattribut som är sammanbundna till transportleverantörs anställda, såsom expertis 

(som är en funktionell kvalitets faktor), empati och motivation (som är interaktions faktorer), 

visar tydligt hur hög- och låginvolverings kunder skiljer sig. Relationskund som är en 

höginvolverad kund söker kontakt och information, och bli missnöjd om dessa möjligheter 

saknas. Detta som gör relationskunder uppskattar dessa attribut mycket. Dessutom att 

relationskunder ställer höga krav på transportleverantörens anställda är bekräftelse för att 

dessa kunder inte är en passiv konsument utan deltar aktivt under processens gång. På så sätt 

skapas värde tillsammans mellan kunden och transportleverantören i värdestjärna. Allt detta 

är bevis på sin äkta lojalitet. Transaktionskunder har väldigt låga krav på transportleverantörs 

anställda. Detta resultat är förväntat, eftersom transaktionskunder är låginvolverade kunder 

och uppskattar inte kontakt mellan inköp, samt att deras informationssökning är begränsad 

och internt. Vi kan fastslå att transaktionskund har falsk lojalitet. 

 

Samtliga kvalitetsattribut som är anknutna till transportleverantörens system, såsom enkelhet, 

information (som är funktionell kvalitets faktorer), och kontroll (som är en interaktions 

faktor), är förutsättningar för att skapa tillit och förtroende mellan transportköparen och 

transportleverantören, vilken i sin tur underlättar kommunikation och samarbetet. Dessa 

attribut skapar värde för relationskunder och de ställer höga krav på dessa attribut. Medan 

transaktionskund har låga krav på enkelhet och kontroll, för att han vill att 

köpbeslutsprocessen bli kortvarig som möjligt, han har höga krav på information for att kunna 

underlätta informationssöknings process så mycket som möjligt. 
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel kommer de slutsatser och rekommendationer som dragits av 

analysen att presenteras. Dessutom uppsatsens problemformulering kommer 

att behandlas 

________________________________________________________________ 

En skillnad i hur transportföretag arbetar med sina kunder är om företaget arbetar på en 

konkurrensutsatt marknad eller inte. Utifrån detta faktum vi kan konstatera att på en 

konkurrensutsatt marknad måste transportföretagen vara mer kundfokuserade i utformning av 

sina tjänster. Transportföretaget som arbetar på en marknad som inte konkurrensutsatt 

behöver inte rätta sig efter vad kunderna tycker i lika stora utsträckning som företagen på en 

konkurrens styrd marknad. 

 

De små svenska och friståendetransportföretag utsatts av brutal priskonkurrens. Denna brutala 

konkurrens tvingar dessa fristående företag att bli mer kundorienterad för att kunna kvarleva i 

godstransportbranschen. Små svenska och friståendetransportföretag har väldigt begränsad 

fysiska resurser, det vill säga att de har begränsad tillgång till kapital som kan ge de 

möjligheterna att expandera via avancerad och sofistickerad material och utrustning. Å andra 

sidan de stora och globala företag har tillgång till detta kapital som ger de dessa möjligheter 

och tillgång att utnyttja stora driftsfördelar.  

 

En fördel som ligger hos små svenska och friståendetransportföretag, och som saknas hos 

globala och stora transportföretag, är anpassningsförmåga efter kundens behov. Denna fördel 

skapas hos små svenska och friståendetransportföretag på grund av deras närlokalisering till 

slutkunden, och på grund av deras enkla organisationsstruktur. Organisationsstruktur hos 

globala och stora transportföretag förhindrar och/eller begränsar deras förmåga att anpassa sig 

efter kundens behov och förväntningar. Dessutom de flesta globala och stora transportföretag 

tillhör till utlandsägda koncerner, vilket kan orsaker fler kulturkrokar och flaskhals vid 

kontakt med svenska kunder.     
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Analysen visar att relationskund prioriterar andra faktorer än priset. Dessutom denna kund är 

beredvillig att betala högre pris mot högre anpassad funktionell kvalitet, samt bättre 

interaktion. Dessa två variabler är en subjektiv tolkning om hur kunden upplever 

tjänstekvalitet. Kundens upplevelse handlar om kundens förväntningar och erfarenheter och 

de skillnaderna som kan uppstå mellan dessa. Anpassningsförmåga efter kundens behov är 

ledtråden för att förveckla kundens förväntningar till kundens erfarenhet, vilken i sin tur skapa 

nöjda och lojala kunder, som påverkar positivt små svenska och friståendetransportföretag 

överlevnad. 

 

Å andra sida relationskund är mycket krävande kund, och söker ständigt information och 

förbättringar. Dessutom trasportföretag måste betrakta att kundbehov varierar med tiden, och 

att de måste också tillfredställe dessa varierande behov, istället för att bara sälja enstaka 

tjänster vid enstaka tillfällen. För att kunna utveckla processer och bemöta den varierande 

kundbehov måste transportföretag lägga ett livscykelperspektiv på kundrelationshantering.  

Transportföretaget som kan bemöta och tillfredställa dessa krav, skapar en extrem nöjd och 

lojalkund. Relationskund söker inte ofta stordrift fördelar, istället söker nära relationer och 

mer anpassningsförmåga. 

 

Transportföretaget och hög involverings kund arbetar hand i hand för att utveckla relationen, 

samtidigt de uppnår långsiktig relation. Relationskunden prioriterar funktionell kvalitet högt, 

eftersom denna kvalitet är processorienterad. Dessutom har interaktionen med 

transportföretagets resurser en avgörande värde. Medan teknisk kvalitet har en lägre 

prioritering hos relationskund, dvs. resultatmässiga kvalitet kommer att prioriteras lägre än 

processorienterad kvalitet. Dessutom information och kunskap spelar stor roll för denna kund. 

Slutligen vi kan säga att relationskund är mindre priskänslig och relationer med 

transportleverantören utformas av andra faktorer än priset. Denna kund har en äkta lojalitet 

mot transportleverantör. Här måste transportleverantören tillämpa utvecklingsstrategi på 

kundrelationshantering och under hela kundrelations livscykel.  

 

Detta kommer att leda oss till att de små svenska och friståendetransportföretag har bara en 

enda kvalitetsstrategin för att kunna överleva i denna bransch, och denna strategi är att 

erbjuda högre total kvalitet som överträffa transportköparens förväntningar genom att 

utveckla relationer (utvecklingsstrategi). Denna differentiering kommer att påverka positivt 

kundens upplevd värde och erfarenheter, vilken i sin tur kommer att skapa en äkta lojalkund 
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som inte har låga priser i fokus, samt kommer för återköp och sprida goda word-of-mouth om 

företaget. Allt detta kommer att påverka positivt företagets lönsamhet och överlevnad.  

 

Avslutningsvis anser författaren att kopplingen mellan begreppen tjänstekvalitet och värde 

med hjälp av Grönroos (2008) modeller fungerar väl för att ta emot ett värdemått som liknar 

det som Grönroos använder för kvalitetsbedömning. Det faktum att kopplingen i sig kan 

tolkas på olika sätt, visar dock på att den inte är helt friktionsfri. Resultatet blir att 

resonemangen som förs i uppsatsen utgör förslag på hur de skulle kunna tolkas tillsammans 

och inte står som några direkta sanningar. Det som författaren vill betona är att SERVQUAL 

är ett användbart verktyg för att mäta tjänstekvaliteten inom transportbranschen. 
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Bilaga: 1 

Enkätundersökning 
 

I. I vilken bransch arbetar Ert företag? 

      

 

II. Vad är företagets huvudverksamhet? 

 Tillverkare    Underleverantörer    

 Grossist    Detaljist   

 

III. Företagets produkt egenskaper: 

 Standard    Anpassad   Båda 

 

IV. Vem tar hand om godstransport till Era kunder? (ange transportleverantörs namn) 

      

 

V. Hur länge har ni varit kund hos denna transportleverantör 

 1 - 3 år    3 - 5 år   Mer än 5 år

   

Här följer en rad påstående angående din transportleverantör. Markera gärna det 

alternativ som överensstämmer bäst med Din åsikt. (OBS! bara ett alternativ) 

1. Pris: Priserna är lägre än alternativa erbjudanden (konkurrenter). 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

2. Image: Imagen påverkade Ditt val av transportleverantör. 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

3. Pris och kvalitet förhållande: Priset är rimligt för kvaliteten som erbjuds. 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

4. Förväntningar: Transportleverantören uppfyller dina förväntningar.   

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

5. Referens: Rekommenderar Din transportleverantör till andra. 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

Enligt dina erfarenheter, får ditt företag fördelar på grund av följande erbjudande av  

 

6. Sortiment: Det finns djup och bred sortiment av produkter och tjänster som erbjuds 

och passar dina behov. 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 
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7. Utrustning och material: De har avancerad tekniska utrustningar för att underlätta 

transportprocessen. 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

8. Snabbhet: Order och leveranstid sker inom rimligt tid. 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

9. Anpassning: De erbjuder speciella lösningar som passar specifikt dina behov. 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

10. Enkelhet: Stödjandesystem som styra order och levarnas process är enkel och 

effektiv. 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

11. Information: De har tillgängliga och tillräckliga information som stödjer din 

verksamhet 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

12. Expertis: Anställda har tillräckligt teknisk kunskap, och utbildning för att utföra 

uppdraget och kommunicera nödvändiga informationer. 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

13. Unikhet: De erbjuder sällsynta och extra tjänsterbjudande, som utöver kärntjänsten.   

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

14. Kontroll: De har ett noggrant och enkelt system för att hantera avvikelser 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

15. Empati: Anställda tar hand om och visar intresse för att tillfredsställe dina behov. 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

16. Motivation: Anställda har bra attityd och demonstration av ansträngning i 

tillhandahållandet av tjänster. 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 

 

17. Klagomålhantering: Transportleverantören hanterar klagomål ganska bra. 

 Inte alls    Lite   En viss del 

 Mycket  Absolut   Vet ej 
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Bilaga: 2 

 

 

Anova: Lojalitetsgrupp pris           

SAMMANFATTNING 

    

  

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians 

 

  

Låg 39 137 3,5128 2,4669 

 

  

Medel 114 314 2,7544 1,8506 

 

  

Hög 106 286 2,6981 1,3366 

 

  

ANOVA 

     

  

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 20,6164 2 10,3082 5,9541 0,0030 3,0311 

Inom grupper 443,2060 256 1,7313       

Totalt 463,8224 258         

 

 

Anova lojalitetsgrupp: Image påverkan         

SAMMANFATTNING 

    

  

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians 

 

  

Låg 37 77 2,0811 1,4655 

 

  

Medel 107 237 2,2150 1,4722 

 

  

Hög 106 172 1,6226 0,9229 

 

  

ANOVA 

     

  

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 19,4975 2 9,7488 7,8763 0,0005 3,0324 

Inom grupper 305,7185 247 1,2377       

Totalt 325,2160 249         

 

 

Anova lojalitetsgrupp: Pris & 

kvalitetsförhållande         

SAMMANFATTNING 

    

  

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians 

 

  

Låg 39 160 4,1026 1,0945 

 

  

Medel 114 453 3,9737 0,8400 

 

  

Hög 106 413 3,8962 0,6463 

 

  

ANOVA 

     

  

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 1,2446 2 0,6223 0,7795 0,4597 3,0311 

Inom grupper 204,3693 256 0,7983       

Totalt 205,6139 258         
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Anova lojalitetsgrupp: Förväntningar         

SAMMANFATTNING 

    

  

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians 

 

  

Låg 39 172 4,4103 0,4062 

 

  

Medel 114 455 3,9912 0,3982 

 

  

Hög 106 452 4,2642 0,3867 

 

  

ANOVA 

     

  

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 6,8301 2 3,4151 8,6533 0,0002 3,0311 

Inom grupper 101,0309 256 0,3947       

Totalt 107,8610 258         

 

 

Anova lojalitetsgrupp : 

Referens           

SAMMANFATTNING 

    

  

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians 

 

  

Låg 39 169 4,3333 0,6491 

 

  

Medel 114 487 4,2719 0,6422 

 

  

Hög 106 437 4,1226 0,8324 

 

  

ANOVA 

     

  

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 1,8131 2 0,9065 1,2569 0,2863 3,0311 

Inom grupper 184,6425 256 0,7213       

Totalt 186,4556 258         
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Bilaga: 3 

t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Image     

  Relation Transaktion 

Medelvärde 1,60344828 1,60526316 

Varians 1,08560194 0,67780939 

Observationer 58 38 

Parad varians 0,92508785   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot -0,0090412   

P(T<=t) ensidig 0,4964027   

t-kritisk ensidig 1,66122586   

P(T<=t) tvåsidig 0,99280541   

t-kritisk tvåsidig 1,98552339   

 

t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Pris & kvalitetsförhållande 

  Relation Transaktion 

Medelvärde 3,84482759 4 

Varians 0,83514822 0,32432432 

Observationer 58 38 

Parad varians 0,63407924   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot -0,933712   

P(T<=t) ensidig 0,17642238   

t-kritisk ensidig 1,66122586   

P(T<=t) tvåsidig 0,35284477   

t-kritisk tvåsidig 1,98552339   
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t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Förväntningar   

  Relation Transaktion 

Medelvärde 4,37931034 4,07894737 

Varians 0,5553539 0,07467994 

Observationer 58 38 

Parad varians 0,36615245   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot 2,37840388   

P(T<=t) ensidig 0,00970535   

t-kritisk ensidig 1,66122586   

P(T<=t) tvåsidig 0,0194107   

t-kritisk tvåsidig 1,98552339   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Referens   

  Relation Transaktion 

Medelvärde 4,37931034 3,65789474 

Varians 0,7307925 0,71763869 

Observationer 58 38 

Parad varians 0,72561494   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot 4,05791182   

P(T<=t) ensidig 5,1145E-05   

t-kritisk ensidig 1,66122586   

P(T<=t) tvåsidig 0,00010229   

t-kritisk tvåsidig 1,98552339   
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Bilaga: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Sortiment   

  Relation Transaktion 

Medelvärde 4,0862069 4,52631579 

Varians 0,88717483 1,55334282 

Observationer 58 38 

Parad varians 1,14938989   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot -1,966965   

P(T<=t) ensidig 0,02606792   

t-kritisk ensidig 1,66122586   

P(T<=t) tvåsidig 0,05213585   

t-kritisk tvåsidig 1,98552339   

t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Utrustning   

  Relation Transaktion 

Medelvärde 3,879310345 4,052631579 

Varians 1,055353902 1,348506401 

Observationer 58 38 

Parad varians 1,170743715   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot -0,76752235   

P(T<=t) ensidig 0,222347331   

t-kritisk ensidig 1,661225856   

P(T<=t) tvåsidig 0,444694661   

t-kritisk tvåsidig 1,985523395   
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t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Snabbhet   

  Relation Transaktion 

Medelvärde 4,56896552 4,36842105 

Varians 0,284634 0,23897582 

Observationer 58 38 

Parad varians 0,26666216   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot 1,86080198   

P(T<=t) ensidig 0,03294901   

t-kritisk ensidig 1,66122586   

P(T<=t) tvåsidig 0,06589802   

t-kritisk tvåsidig 1,98552339   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Enkelhet   

  Relation Transaktion 

Medelvärde 4,06896552 3,55263158 

Varians 0,62673926 0,79445235 

Observationer 58 38 

Parad varians 0,69275399   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot 2,97242793   

P(T<=t) ensidig 0,00187616   

t-kritisk ensidig 1,66122586   

P(T<=t) tvåsidig 0,00375231   

t-kritisk tvåsidig 1,98552339   

 

 

 

t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Anpassning   

  Relation Transaktion 

Medelvärde 3,689655172 3,157894737 

Varians 1,972171809 0,839260313 

Observationer 58 38 

Parad varians 1,52623856   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot 2,062409921   

P(T<=t) ensidig 0,020963875   

t-kritisk ensidig 1,661225856   

P(T<=t) tvåsidig 0,04192775   

t-kritisk tvåsidig 1,985523395   
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t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Information   

  Relation Transaktion 

Medelvärde 4,03448276 4,07894737 

Varians 0,27949183 0,61522048 

Observationer 58 38 

Parad varians 0,41164034   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot -0,332067   

P(T<=t) ensidig 0,37028899   

t-kritisk ensidig 1,66122586   

P(T<=t) tvåsidig 0,74057799   

t-kritisk tvåsidig 1,98552339   

 

t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Expertis   

  Relation Transaktion 

Medelvärde 4,67241379 2,68421053 

Varians 0,39957653 0,92460882 

Observationer 58 38 

Parad varians 0,60623817   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot 12,2351507   

P(T<=t) ensidig 1,8668E-21   

t-kritisk ensidig 1,66122586   

P(T<=t) tvåsidig 3,7336E-21   

t-kritisk tvåsidig 1,98552339   

 

t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Unikhet   

  Relation Transaktion 

Medelvärde 3,620689655 2,289473684 

Varians 1,467634604 1,23826458 

Observationer 58 38 

Parad varians 1,377350658   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot 5,434961067   

P(T<=t) ensidig 2,15161E-07   

t-kritisk ensidig 1,661225856   

P(T<=t) tvåsidig 4,30322E-07   

t-kritisk tvåsidig 1,985523395   
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t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Kontroll   

  Relation Transaktion 

Medelvärde 3,98275862 2,76315789 

Varians 0,40320629 2,99644381 

Observationer 58 38 

Parad varians 1,42394872   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot 4,89711923   

P(T<=t) ensidig 2,0166E-06   

t-kritisk ensidig 1,66122586   

P(T<=t) tvåsidig 4,0333E-06   

t-kritisk tvåsidig 1,98552339   

 

t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Empati     

  Relation Transaktion 

Medelvärde 4,75862069 2,89473684 

Varians 0,18632789 0,90753912 

Observationer 58 38 

Parad varians 0,4702089   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot 13,0239763   

P(T<=t) ensidig 4,5414E-23   

t-kritisk ensidig 1,66122586   

P(T<=t) tvåsidig 9,0827E-23   

t-kritisk tvåsidig 1,98552339   

 

t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Motivation   

  Relation Transaktion 

Medelvärde 4,84482759 3,10526316 

Varians 0,13339383 1,50213371 

Observationer 58 38 

Parad varians 0,67215315   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot 10,1666197   

P(T<=t) ensidig 4,0685E-17   

t-kritisk ensidig 1,66122586   

P(T<=t) tvåsidig 8,137E-17   

t-kritisk tvåsidig 1,98552339   
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t-test: Två sampel antar lika varians   

Fokusgrupp: Klagomålhantering   

  Relation Transaktion 

Medelvärde 4,4137931 4,23684211 

Varians 0,3169994 0,56401138 

Observationer 58 38 

Parad varians 0,41422752   

Antagen 

medelvärdesskillnad 0   

fg 94   

t-kvot 1,31735773   

P(T<=t) ensidig 0,09546041   

t-kritisk ensidig 1,66122586   

P(T<=t) tvåsidig 0,19092082   

t-kritisk tvåsidig 1,98552339   

 


