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Sammanfattning 

Att utvärdera tjänstekvailté inom B2B blir allt viktigare för företag då konkurrens ökar på 

marknaden samtidigt som företag idag oftast inte enbart säljer en produkt utan istället 

erbjuder en helhetslösning till sina kunder. Vikten av att utvärdera om kunden är nöjd med 

den erbjudna tjänstens kvalité blir större då företag vill investera i långsiktiga relationer och 

där båda parter investerar i relationen. 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur tjänstekvalité inom B2B kan utvärderas 

samt att analysera om ViewsCapture, en frågeteknik med öppna frågor där respondenten själv 

kategoriserar sina egna kommentarer, kan tillföra något till befintliga metoder. Vidare avses 

att koppla samman utvärderingsmetoder med de olika syften företag har för att mäta kvalité. 

Uppsatsen byggs upp av en omfattande litteraturstudie om vad tjänster och tjänstekvalité 

är, samt varför det är viktigt att utvärdera tjänstekvalité inom B2B. De utvärderingsmetoder 

som beskrivs i uppsatsen är dels attributbaserade och dels händelsebaserade metoder. 

Empiridelen består av material från Unified Dialogs AB som har utvecklat frågetekniken 

ViewsCapture som sedan analyseras tillsammans med befintliga metoder. 

 Undersökningen visar att tjänstekvalité handlar om att infria de förväntningar kunden har 

på en tjänst. Om kunderna skiljer sig signifikant ifrån varandra faller det sig naturligt att mer 

kvalitativa och mindre standardiserade metoder bör passa bättre. Det beror på att varje kund 

är unik och tillvägagångssättet många gånger inte är standardiserat, därför är det svårare att på 

förhand generalisera kring vad företagets kunder finner problematiskt. Genom användning av 

ViewsCaptures frågeteknik med öppna frågor skapas förutsättningar för att vidareutveckla de 

befintliga mätmetoderna i syfte att bättre tjäna företags och forskares syften för mätningen. 

Detta görs exempelvis genom att inhämtning av djupare information från attributbaserade 

mätmetoder möjliggörs samt att analys av de öppna svaren från en händelsebaserad metod 

underlättas.
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsen samtidigt som problemet presenteras och 
sätts i relation till denna. Även syftet presenteras. Detta kapitel ska göra det tydligt för 
läsaren varför syftet är intressant samt hur denna rapport ska kunna svara på problemet. 
Kapitlet avslutas med avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 

På grund av att det idag är mer konkurrens på de flesta marknader än tidigare har kvalité 

blivit ett mycket viktigt konkurrensverktyg för företag. Kvalité handlar om i vilken grad 

säljarens erbjudande ger en lösning på kundens problem, eller kanske ännu viktigare – i 

vilken grad säljaren infriar de förväntningar som kunden har på den lösning som följer av det 

utlovade erbjudandet (Ford et al. 2004). Företag och forskare behöver förståelse för kundens 

uppfattningar om kvalitén för att försäkra sig om att kunders behov tillfredsställs på ett så 

effektivt sätt som möjligt (Zolkiewski et al., 2007). 

Att kvalitetssäkra den egna verksamheten genom regelbundna kundundersökningar är en 

självklarhet för de flesta företag idag. Kundundersökning kan användas som ett viktigt 

strategiskt verktyg för att öka sin konkurrenskraft, vilket i förlängningen leder till ökad 

effektivitet och lönsamhet. Att arbeta med kvalitet, både med varor och med tjänster, leder till 

att kunderna får sina behov tillfredställda och ger nöjda kunder. (Sörqvist, 2000) 

Vid allt kvalitets- och utvecklingsarbete är det viktigt att ha god kunskap om kundernas 

syn på företagets verksamhet. Företag använder olika undersökningsmetoder för att samla in 

relevant informationen för att kunna förutsäga dagens och framtidens behov. Det intressanta 

är att se hur olika metoder för kundundersökningar kan användas för att hjälpa företag att 

samla in den eftersökta informationen. (Sörqvist, 2000) 

1.2. Problemdiskussion 

Inom B2B-marknader är tjänster störst både sett till volym och värde (Tyler et al. 2007), 

men metoderna för att mäta tjänstekvalité på dessa marknader behöver vidareutvecklas (Zhu 

& Zolkiewski, 2007). Det vanligast använda angreppssättet för att utvärdera, eller mäta, 

tjänstekvalité är att utgå antingen från en attributbaserad metod eller från en händelsebaserad 
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metod. Dessa metoder är utvecklade för B2C-tjänster (konsumentmarknaden), men har även 

använts för analys av B2B-tjänster (företag emellan). (Gremler, 2004) 

Det har varit vanligt att inom tjänstekvalitetslitteraturen anta att dimensionerna av kvalitet 

och kundparametrarna som identifierats för B2C-marknader även kan antas gälla för B2B-

tjänster. Detta antagande är dock kritiserat eftersom det finns många grundläggande skillnader 

mellan de olika typerna av marknader. En osäkerhet är om det är möjligt att generalisera kring 

vilka utvärderingsaspekter inköpare utgår ifrån. (Holmlund & Kock, 1995) 

Forskare använder sig dock av samma typ av metoder som används för att studera 

tjänstekvalité på B2C-marknader, framförallt attributbaserade. Med tanke på att marknader 

för B2B-tjänster är mer komplexa är det mer önskvärt med mer kvalitativ information (Tyler 

et al., 2007). 

Den händelsebaserade kvalitativa metoden CIT, vilken används för mätning av 

tjänstekvalité inom B2C, har inte utvecklats i någon större utsträckning sedan den 

introducerades för mer än 60 år sedan. Detta trots att kreativ användning och utveckling av 

CIT har uppmuntrats (Gremler, 2004). Fortfarande används oftast intervjuer som teknik för 

insamlandet av data för att få information från kunderna kring den upplevda tjänstekvalitén 

med de produkter och tjänster de köpt. 

Synen på vad som karaktäriserar B2B-marknader leder till att det blir svårt för forskare att 

komma med normativa slutsatser som kan hjälpa företag eftersom företag är beroende av vad 

aktörer i dess omgivning gör. Hur ett företag bör agera beror inte enbart på den aktuella 

situationen utan också på vad som har hänt tidigare och på förväntningarna hos de 

involverade parterna (Ford & Håkansson, 2006). Zolkiewski et al. (2007) menar att företag 

själva måste hitta de tekniker som bäst kan ge feedback från kunderna angående 

kvalitetsaspekter utifrån den specifika marknad de arbetar inom. I en sådan situation blir det 

extra viktigt för forskningen att ta fram och föra en diskussion kring vilka metoder och 

tekniker som kan vara till hjälp för företag i kvalitetsarbetet för att hjälpa dem att analysera 

sina kunders specifika uppfattningar.  

Företaget Unified Dialogs har utvecklat en ny frågeteknik som kallas ViewsCapture, 

vilken innebär att öppna frågor ställs där respondenten själv kategoriserar sina svar i 

förhandsbestämda grupper. Denna teknik kan användas för intervjuer och 

enkätundersökningar både över Internet och i pappersform. Ford (2004) beskriver hur företag 

kan använda Internet för att underlätta insamlandet av information från sina kunder t.ex. om 
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deras upplevda kvalité med de produkter de köpt. Dock används inte dessa nya möjligheter 

vad gäller CIT. Endast vid ett fåtal tillfällen har informationen istället samlats in via 

webbenkäter, och då utan att utnyttja möjligheterna som ett sådant förfarande erbjuder 

(Gremler, 2004). 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur tjänstekvalité inom B2B kan utvärderas. 

Vidare avses att analysera vad ViewsCapture kan tillföra till befintliga mätmetoder för att 

mäta upplevd tjänstekvalité. 

1.4. Avgränsningar 

Enligt Sörqvist (2000) mäts kvalité inom flera olika områden, så som produkter, processer 

och tjänster. Denna uppsats kommer att avgränsas till att endast undersöka upplevd 

tjänstekvalité hos företagets befintliga kunder. Därmed bortses från mätningar hos potentiella 

kunder. 

Ibland betonas vikten av att mäta både kundens och säljande företagets uppfattning av 

tjänstekvalité för att kunna påvisa skillnader i uppfattningar. Det påpekas också att 

tjänstekvalité kan påverkas av andra aktörer i företagets omgivning än just kunden. 

(Zolkiewski et al., 2007; Holmlund & Strandvik, 1999). Denna uppsats begränsa dock till 

kunden och till de mätmetoder som kan ge en bild av dennes upplevda kvalité. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs de teorier som ligger till grund för denna uppsats. Först beskrivs 
bakgrunden till kvalité och tjänster samt varför det är viktigt att utvärdera dessa. Vidare 
beskrivs de utvärderingsmetoder som är relevanta för det uppsatsen avser att undersöka. 

2.1. B2C vs. B2B 

Industrial Marketing and Purchasing Group, IMP-gruppen, är ett nätverk av forskare som 

analyserar B2B-marknader. Deras arbete har visat att B2B- och B2C-marknader skiljer sig åt 

på flera viktiga punkter. Leverantörer på en B2B-marknad tenderar att ha långsiktiga och 

komplexa relationer med ett relativt litet antal viktiga kunder, vars aktiviteter utspelar sig i ett 

nätverk av aktörer som påverkar varandra. Företag som arbetar mot en konsumentmarknad 

tenderar att ha tusentals eller upp till miljontals kunder vilket ofta innebär att varje enskild 

kund är mindre viktig. Kommunikation med dessa kunder sker främst genom reklam och 

marknadsundersökningar. Vad gäller B2B skiljer sig kunderna signifikant från varandra och 

båda parterna i relationen är aktiva. Inköp på en B2B-marknad tenderar att involvera flera 

personer, genomförs ofta av specialister och tar ofta längre tid än när konsumenter genomför 

inköp. (Ford et al., 2002, 2004) 

2.2. Syfte med att mäta kvalité 

Sörqvist (2000) menar att avsikten med att arbeta med kvalité är att uppnå största möjliga 

kundvärde i alla led till lägsta möjliga kostnad. Att arbeta med kvalitet med varor och tjänster 

i alla led och tillfredställa kundernas behov ger nöjda kunder. Internt ger detta ökad 

motivation och arbetsglädje. Kunderna lockas till verksamhetens erbjudande och vid framtida 

inköp väljer de åter företagets varor och tjänster. Kvalitetsarbete ger också en effektivisering 

av verksamhetens processer där ej värdeskapande kostnader kan identifieras och elimineras 

eller minskas.  

Sörqvist (2000) har identifierat fyra olika kvalitetsprocesser: attityd- och 

kunskapsutveckling, planering, säkring och styrning samt förbättring. För att dessa 

kvalitetsprocesser ska fungera krävs information och data, men processerna ställer dock olika 

krav på vilken information som måste inhämtas. Sörqvist delar upp denna i fyra områden. 
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Information för attityd- och kunskapsutveckling är viktig för både ledning och medarbetare 

i syfte att få förståelse för kvalitetsarbete så att de tillsammans arbetar i rätt riktning. 

Kvalitetsavkastning bör mätas i de storheter som är mest relevanta på olika nivåer i 

verksamheten. Det handlar om information om kvalitetsbristkostnader och kundinformation 

(för att påverka ledning) och information om arbetssituation (för att påverka medarbetare). 

Information för planering syftar till att utveckla produkter och tjänster för att tillfredställa 

de framtida behov som kunden har. Det första som görs är att fastställa vilka de möjliga 

kunderna är och sedan fastställa vilka behov och förväntningar som marknaden har. Denna 

information kan fås genom kvalitativ marknadsundersökning som ger företaget god insikt 

som sedan ligger till grund för de produkter och tjänster som skall utvecklas. 

Information för säkring och styrning erhålls genom kontinuerlig rapportering inom 

företaget. Viktigt med noggranna mätmetoder då jämförelser ska göras över tiden. Lämpliga 

mätparametrar bestäms utifrån företagets verksamhetsidé, visioner och strategier. Avsikten 

med denna information är bland annat att styra medarbetarna att arbeta i enlighet med 

företagets mål. 

Information för förbättring syftar till att höja kvaliteten på de levererade produkterna. Det 

kan exempelvis göras genom att förbättra kundtillfredsställelsen. Det är viktigt att denna 

information ger en god bild av kundens situation och önskemål för att för hindra fokus på 

intern effektivitet. 

För olika kvalitetsprocesser behövs information och insamlad data för att kunna utföra 

arbetet. Vilken information man behöver inom kunskap, attityd, planering, säkring och 

styrning är olika. Olika mät- och utvärderingsmetoder ger olika problembilder. Det finns inte 

en metod som ger en fullständig bild över hela organisationen men olika metoder kan 

komplettera varandra och ge en mer fullständig bild. Det är därför lämpligt att arbeta med 

olika metoder över tiden för att på bästa sätt få information till förbättringsarbetet. (Sörqvist, 

2000) 

De syften som är intressanta för den kommande analysen är de som innehåller 

informationsinhämtning hos kund. Två av de syften som Sörqvist anger kräver detta. Dessa är 

attityd- och kunskapsutveckling samt förbättring. De andra två syftena hämtar enbart 

information antingen från potentiella framtida kunder alternativt internt inom företaget. Dessa 

två syften kommer därför inte behandlas mer i denna rapport. 
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Hur samlar man då in den information som krävs? Sörqvists (2000) är att använda olika 

mät- och utvärderingsmetoder: mätningar eller kartläggningar. Mätningarna kan vara 

kvalitativa eller kvantitativa. Sörqvist betonar att det idag är en stark övertro på kvantitativ 

data då statistiska tillförlitlighet eftersöks för att kunna dra generaliserbara slutsatser. Detta 

medför att förenklingar görs och personer tvingas ta ställning i frågor som de egentligen inte 

har någon riktig uppfattning om. Detta problem ökar i takt med att informationsflödet i 

samhället ökar och människors förmåga att överblicka helheten minskar.  

En metod att mäta kvalité är kundmätningar, vilka kan göras på olika sätt. Generellt kan 

man dela in dem i studier av kundernas attityder, kundernas beteenden och de effekter som 

kunden har på företaget eller organisationen. Denna information är bristande i de flesta 

företag och organisationer trots att den har en stor betydelse och att det är kunderna som gör 

att dessa kan existera. (Sörqvist, 2000) 

Hayes (1992) anger tre anledningar till varför det är viktigt för företag att mäta kvalité. 

Den första anledningen rör kunskap kring hur bra verksamheten verkligen fungerar. Den 

andra samlar in information kring behovet att genomföra förändringar i syfte att förbättra 

kvalitén. Den tredje anledningen avgör om tidigare förändringar lett till förbättrad kvalité. 

Med olika mättekniker kan man undersöka hur kvalitén hos företagets processer, produkter 

och tjänster upplevs. 

Då företag utsätts för konkurrens blir fokus på förmågan att utveckla kvalitén på de 

erbjudna produkterna och tjänsterna ännu större. Desto mer ett företag utvecklar och 

integrerar sina produkter desto viktigare blir tjänsteaspekten, detta då företaget ofta erbjuder 

sina kunder en helhetslösning på deras problem. Hayes (1992) 

2.3. Tjänster 

Olika forskare har olika definitioner kring begreppet tjänst och vad som skiljer tjänster 

från varor. Nordiska Skolan, The Nordic School of Services, är ett samlingsnamn för forskare 

som fokuserar på tjänstesektorn. Några tjänstesärdrag som ofta nämns av forskare från 

Nordiska skolan är att tjänster är immateriella, mindre standardiserade, inte kan lagras samt 

att produktion och konsumtion av tjänster vanligen sker samtidigt och att kunden delvis deltar 

i produktionen. (Gummesson, 1998) 
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Tjänster kan också delas in i två kategorier, den första är tjänster som är centrala för 

affären och för att få produkten såld, exempelvis själva leveransen. Det andra är 

tillhandahållandet av en tjänst tillsammans med en produkt som är nyckeln till affären t.ex. 

regelbundet underhåll. Tjänster som höjer värdet på kärnerbjudandet blir allt vanligare på 

B2B-marknader och dessa har visat sig ha större påverkan när det gäller att skapa 

tillfredställelse än själva kärnerbjudandet. Inköpare är generellt mer koncentrerade på 

tjänsteinnehållet i produkterna de köper än vad den typiska konsumenten är. (Zhu & 

Zolkiewski, 2007) 

2.4. Tjänstekvalité 

Forskningen kring tjänstekvalité syftar till att öka förståelsen för hur kunden uppfattar och 

utvärderar tjänster, både renodlade tjänster och tjänster som kompletterar en kärnprodukt. 

Ursprunget till konceptet Service Quality (tjänstekvalité) är forskning om vad konsumenter 

utvärderar när de bedömer en tjänst. Bakgrunden var att dåvarande teorier för utvärdering av 

produkter inte tog hänsyn till tjänsters komplexitet. Den ursprungliga benämningen är 

Perceived Service Quality, vilket är kundens uppfattning om kvalitén på tjänst (Grönroos, 

2007). I denna uppsats används genomgående tjänstekvalité som översättning av Perceived 

Service Quality.  

Tjänstekvalité i studier av B2C-marknader delas vanligen upp i en teknisk och en 

funktionell dimension. Den tekniska dimensionen är kundens uppfattning om outcome, alltså 

vad kunden får ut. Den funktionella dimensionen är kundens uppfattning om processen, alltså 

hur kunden upplever den simultana produktions- och konsumtionsprocessen. (Holmlund & 

Kock, 1995) 

Vidare kan dimensionerna delas in i faktorer som påverkar tjänstekvalité (Grönroos, 

2007). Det kan beskrivas som faktorer som höjer sannolikheten för återköp och ökar 

kundtroheten eller som väsentliga egenskaper hos en levererad tjänst som kunderna är nöjda 

eller missnöjda med (Gummesson, 1998). Dessa faktorer på vilka kunden grundar sin 

bedömning kallar Sörqvist (2000) för kundparametrar. Ett känt försök att hitta generella 

kundparametrar, vilka gäller för B2C-tjänster, är en modell utvecklad av Berry, Parasuraman 

och Zeithaml. De identifierade fem kundparametrar: pålitlighet, tillgänglighet, trovärdighet, 

empati och påtaglighet (Gummesson, 1998). 
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Även om forskningen om tjänstekvalité inte är så omfattande inom B2B som inom B2C 

finns förslag på vilka dimensioner som bör vara gällande (Zhu & Zolkiewski, 2007). Vad 

gäller B2B-tjänsters kvalitetsdimensioner har dessa förutom tidigare nämnda funktionella och 

tekniska dimension även föreslagits innehålla en tredje dimension - en ekonomisk. Detta 

beror på företags behov av lönsamhet. Köparen måste kunna få kompensation i nästa steg i 

aktivitetskedjan för de kostnader som utbytet med säljaren innebär. (Holmlund & Kock, 1995) 

 

 

Figur 1: Tjänsters kvalitetsdimensioner inom B2B. (Källa: Holmlund & Kock, 1995) 

 

2.5. Befintliga mätmetoder för tjänstekvalité 

Tjänstekvalité mäts vanligen genom att använda attributbaserade eller händelsebaserade 

mätinstrument. Attributbaserade mätningar ger en bild av kundens attityder gällande på 

förhand definierade parametrar av tjänstekvalitén medan händelsebaserade är mer kvalitativa 

och identifierar specifika händelser och beteenden som kunden upplevt i interaktionen med 

leverantören. (Odekerken-Schröder et al., 2000) 

Attributbaserade mätmetoder bygger på att kunden utvärderar både resultatet och 

processen genom vilken tjänsten levereras. Den vanligaste attributbaserade mätmetoden kallas 

SERVQUAL och är utvecklad för analys av konsumenters uppfattning av tjänstekvalité. Den 

vanligaste mätmetoden för kritiska händelser är Critical Incidents Technique, CIT. (Grönroos, 

2007) 

Ytterst få studier har gjorts där attribut- och händelsebaserade mätinstrument har använts i 

samma undersökning och resultaten jämförts (Odekerken-Schröder et al., 2000). Edvardsson 

& Roos (2001) beskriver en jämförande mätning som visade att de olika metoderna gav olika 

resultat. Den attributbaserade mätmetoden fångade mer av rutinaspekter på tjänstekvalité 

medan den händelsebaserade mätmetoden gav en uppfattning om kvalitén på mindre 

rutinartade situationer. 



 9 

2.5.1. Attributbaserade mätmetoder 

Den mest kända attributbaserade mätmetoden för mätning av tjänstekvalité är 

SERVQUAL och utvecklades på 80-talet av Berry, Parasuraman och Zeithaml. Metoden 

grundar sig på studier av vilka kundparametrar som ligger till grund för konsumenters 

uppfattning av tjänstekvalité. För att kunna mäta kundens uppfattning om kvalitén gällande de 

fem kundparametrarna (pålitlighet, tillgänglighet, trovärdighet, empati och påtaglighet) som 

identifierats av Berry et al. utvecklades mätmetoden SERVQUAL. Metoden bygger på 

antagandet att kundens uppfattning om tjänstekvalité formas genom att förväntningarna 

jämförs med erfarenheterna av tjänsten, exempelvis genom Total Perceived Quality Model 

eller Gap-modellen. (Odekerken-Schröder et al., 2000) 

SERVQUAL utvecklades och testades för en B2C-kontext. Bara ett litet antal studier har 

gjorts där SERVQUAL’s fem kundparametrar använts för att mäta tjänstekvalité inom B2B. 

Försöken har inte gett några entydiga resultat för B2B-tjänster (Zhu & Zolkiewski, 2007). 

Odekerken-Schröder et al. (2000) hävdar att SERVQUAL’s kundparametrar inte är lämpade 

för att analysera tjänstekvalité i en B2B-kontext på grund av att dessa marknader ofta 

karaktäriseras av hög specialisering. Det innebär att det ofta krävs mer fokus på specifika 

element av tjänsteprocessen än vad generella tjänstedimensioner och kundparametrar kan ge. 

Det finns flera förslag till kundparametrar som är lämpliga för att mäta tjänstekvalité inom 

B2B, men det är svårt att hitta konsensus bland forskarna kring vilket förslag som är 

lämpligast (Zhu & Zolkiewski, 2007). Denna uppsats fokuserar inte på att finna och fastställa 

generella kundparametrar som gäller för tjänstekvalité inom B2B så ingen vidare diskussion 

kommer att vidröra ämnet. 

Utformning av attributbaserade mätmetoder 

Attributbaserade mätningar genomförs genom att kunder ombeds besvara ett 

frågeformulär, vanligen en pappersenkät, angående kundparametrar som på förhand har 

identifierats av undersökaren som viktiga för kundens bedömning av tjänstekvalitén. För 

B2C-undersökningar är det som tidigare nämnts vanligt att använda SERVQUAL’s fem 

kundparametrar, medan det inom B2B saknas allmänt accepterad teori kring vad kunderna 

vilar sin bedömning om tjänstekvalité på. (Sörqvist, 2000) 

När undersökaren är osäker på vilka kundparametrar som ska användas kan en 

händelsebaserad mätning, exempelvis CIT, genomföras för att få mer kunskap (Sörqvist, 

2000). Undersökaren tar sedan fram ett par frågor som avser att mäta respektive 
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kundparameter, vanligtvis blir det drygt 20 frågor. Frågorna besvaras med en sjugradig s.k. 

Likert-skala där 1 representerar ”strongly disagree” och 7 betyder ”strongly agree”. 

Nedan visas ett exempel med frågor från Woo & Ennew’s (2004) undersökning av 

tjänstekvalité. Totalt 24 frågor ställdes kring sex kundparametrar. Dessa tre frågor avser mäta 

hur kunden upplevde attributet informationsutbyte. Frågeformuleringarna baserades på 

djupintervjuer med köpare och säljare på den aktuella marknaden. 

 

 

Figur 2: Exempel med frågor från Woo & Ennew’s (2004) undersökning av tjänstekvalité. 

 

Den ursprungliga SERVQUAL-metoden innehöll förutom frågor om kundens personliga 

erfarenhet av tjänstekvalitén även frågor om kundens förväntningar på densamma. 

Tjänstekvalité mättes genom att jämföra kundens förväntningar med erfarenheterna på 

respektive fråga. Om förväntningarna var högre än erfarenheterna var det en indikation på låg 

kvalité (Grönroos, 2007). 

På senare år har dock SERVQUAL-metoden kritiserats för att förväntningar är svåra att 

mäta i efterhand. Därför förespråkas nu att bara mäta kundens erfarenheter (Grönroos, 2007). 

Denna förenklade variant av SERVQUAL är numer den vanligast förekommande för 

mätningar av tjänstekvalité (Jayawardhena et al., 2007). 
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Styrkor och svagheter med attributbaserade mätmetoder 

En fördel som Woo & Ennew (2004) menar att attributbaserade metoder erbjuder är att 

den underlättar mer kundanpassade erbjudanden genom segmentering av kunderna på basis av 

deras uppfattningar om tjänstekvalité. 

Användandet av generella attribut/kundparametrar negligerar dock aspekter som är 

specifika för olika marknader. Standardiserade metoder har svårt att fånga tjänsteprocessens 

ofta förekommande oväntade, icke rutinartade situationer (Odekerken-Schröder et al. 2000). 

En kritik mot försöken att identifiera allmänt tillämpbara kundparametrar är att dessa ofta är 

för generella för att vara praktiskt användbara i en specifik situation (Sörqvist, 2000).  

Vissa av de operationella problemen är inte specifika just för attributbaserade mätmetoder 

utan gäller även andra kvantitativa mätningar. Exempel på ett sådant problemområde är 

användningen av den sjugradiga Likert-skalan. Den har kritiserats för att den saknar uttrycklig 

beskrivning av vad svarsalternativen 2 till 6 står för. Mitten på skalan skulle t.ex. kunna 

förstås som ”vet inte” eller ”känner inte starkt i någon riktning” eller ”förstår inte frågan”. Det 

kan också medföra att alternativen 1 och 7 används för ofta av respondenterna. (Buttle, 1996) 

Andra allmänna problem med enkäter är att frågeformuleringen kan påverka vilka svar 

man får och att respondenten kan svara på en fråga utan att ha någon egentlig uppfattning, s.k. 

pseudouppfattning (Buttle, 1996; Söderlund, 2005). När enkäten väl skickats iväg är det svårt 

att med säkerhet veta att rätt person besvarat frågorna, om frågorna är besvarade på ett seriöst 

sätt eller om respondenten förstått frågorna på rätt sätt. (Hill et al., 1999) 

2.5.2. Händelsebaserade mätmetoder 

Ett sätt att få en bild av tjänstekvalitén är att analysera händelser i kundens interaktion 

med leverantören som kunderna uppfattat som positiva eller negativa.  

Händelser definieras som en mänsklig aktivitet som är tillräckligt fullständig för att 

möjliggöra utvärdering av personen som genomförde aktiviteten. En kritisk händelse 

definieras som en händelse som ger ett signifikant intryck av en aktivitet. Med andra ord en 

händelse som antingen tillför eller minskar värdet av en aktivitet på ett signifikant sätt. 

Kritiska händelser kan gälla både positiva och negativa intryck. (Gremler, 2004) 

En annan definition av kritiska händelser som tar mer hänsyn till hur informationen samlas 

in är följande: ”… interaktionshändelser, vilka kunden uppfattar eller kommer ihåg som 

ovanligt positiva eller negativa när de blir tillfrågade om dem.”. (Edvardsson & Roos, 2001)  
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Figur 3 visar hur kritiska händelser kan förklaras för studier av tjänstekvalité. Händelser 

som inte hamnar inom kundens toleransnivå definieras som en kritisk händelse. Toleransnivån 

utgörs av kundens förväntningar gällande tjänstekvalitén (medvetna eller omedvetna). Om 

dessa förväntningar ej nås uppstår en negativ kritisk händelse. Om förväntningarna gällande 

en händelse överstigs är dessa positiva kritiska händelser. (Odekerken-Schröder et al. 2000) 

 

 

Figur 3: Tjänstekvalitetsskala. (Källa: Odekerken-Schröder et al. 2000) 

 

Critical Incident Technique (CIT) används mycket inom marknadsföring när man gör 

undersökningar om tjänstefrågor mellan företag och konsumenter. CIT är en metod som 

bygger på att ett antal händelser samlas in och analyseras för att sedan klassificeras. Forskare 

inom tjänsteområdet anser att CIT är ett värdefullt verktyg då detta ger värdefull information 

som är mer omfattande än andra kvalitativa metoder. Denna teknik introducerades 1945 av 

Flanagan. (Gremler 2004)  

Ett exempel på en negativ kritisk händelse är när ett kundmöte misslyckas med att undvika 

friktion. En kund kan kräva kundanpassning av hårdvara, specialutbildning, speciella 

garantier, korta leveranstider eller en speciell finansiell plan. Andra exempel på kritiska 

händelser är överenskommelser som inte har hållits. Dessa ”sanningens ögonblick” kommer 

att finnas kvar i kundens minne under en längre tid. Detta ger även en signal om att det måste 

till en förändring inom den säljande organisationen. Sedan blir det en fråga om att identifiera 

och analysera dessa signaler så att en korrekt och genomförbar förändring kan genomföras för 

att öka servicekvalitén i framtiden. (Edvardsson & Gummesson, 1988) 
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Figur 4: Kritiska händelser som utgångspunkt för förbättringsarbetet. (Källa: Edvardsson, 

1988) 

 

Enligt Gremler (2004) har Bitner et al. gjort undersökningar kring CIT från 1990-talet och 

framåt som visar på en kategori egenskaper som gör att kunden blir nöjd eller missnöjd; 

återhämtning, anpassning och spontanitet samt förmåga att klara sig. Bitner et al. studier 

fokuseras främst på kunders kognitiva svar. 2001 gjorde van Dolen en studie, baserad på CIT, 

som fokuserade på förståelse för det emotionella innehållet i berättelser kring kritiska 

händelser. Dessa studier visar att CIT är en värdefull metod för forskning inom service. Dock 

har metoden endast använts ett fåtal tillfällen i studier av tjänstekvalité i en B2B-kontext. 

(Gremler, 2004) 

Utformning av händelsebaserade mätmetoder 

Kritiska händelser kan samlas in på olika sätt men inom forskning kring tjänster är 

tillvägagångssättet generellt att man låter ett antal kunder berätta om signifikanta händelser 

som de har upplevt (Gremler 2004). Vanligtvis görs detta genom personliga intervjuer av 

kunder, men det har även gjorts genom att pappersenkäter skickats till respondenterna 

(Odekerken-Schröder et al., 2000) eller genom ett frågeformulär som respondenterna kan nå 

via Internet (Meuter et al. 2000). 

När man har samlat in händelser så analyseras kontexten. Arbetet med att analysera 

kritiska händelser görs enligt Sörqvist (2000) i syfte att kategorisera dem i olika 

underkategorier och kundparametrar. Detta kan illustreras med hjälp av följande figur. 
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Figur 5: Sambandet mellan kritiska händelser och kundparametrar. (Egen bearbetning) 

 

Med denna analys jobbar man med två uppgifter, den ena är beslut om hur den generella 

referensramen ser ut för att beskriva händelsen och det andra är induktiv utveckling av 

underkategorier. Här måste den som utför denna undersökning tänka på syftet med 

undersökningen, trovärdighet och tillförlitlighet av klassificering av incidenten och relationen 

till tidigare klassifikationer inom detta område. Informationen arbetas igenom noggrant för att 

kunna identifiera och få fram kategorier som ger en sammanfattning av händelserna. Målet 

med denna metod är att kunna få fram ett system som ger information om frekvens och 

mönster hos faktorer som påverkar det fenomen som man är intresserad av. (Gremler, 2004) 

Styrkor och svagheter med händelsebaserade mätmetoder 

CIT-metoden har många fördelar när det kommer till undersökningar av tjänstekvalité. 

Data som samlas in är utifrån den svarandes perspektiv och beskrivs med dess egna ord. Det 

gör att denna metod ger värdefull data genom att man tillåter personen ifråga själv avgöra 

vilka händelser som är mest relevanta för dem och sedan beskriva dessa fritt. Detta ger friare 

händer inom det begränsade området som undersöks. CIT reflekterar vad kunder normalt 

tänker om tjänster och de tvingas inte in i något bestämt tänkande. (Gremler, 2004) 

CIT-metoden är induktiv, och användbar när ett ämne som undersöks är måttligt 

dokumenterad. Den används som en undersökande metod för att öka kunskapen inom det 

fenomen som inte är så välkänt och när djupare förståelse behövs vid beskrivning och 

förklaring av ett fenomen. (Gremler, 2004) 
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CIT har inte ett redan förutbestämt antal principer som måste följas utan är mer flexibel 

och har riktlinjer som kan modifieras för att kunna möta de behov som finns om ämnet som 

studeras. Metoden är inte beroende av ett antal förbestämda komponenter utan tillåter all 

interaktion mellan alla möjliga komponenter i tjänsten, vilket gör att denna metod är effektiv 

då man inte kan specificera alla variabler. CIT behöver inga hypoteser utan mönster formas 

allteftersom de kommer ifrån de svarande och tillåter undersökaren att generera idéer och 

teorier. (Gremler, 2004) 

CIT-metoden ger värdefull data framförallt utifrån den svarandes sida eftersom 

information samlas in på ett sätt som ger bra detaljbeskrivning av primär information av 

upplevda erfarenheter. Denna metod anpassas så att man kan söka efter förståelse av de 

erfarenheter man får av den person som ger informationen. Kundernas berättelser genererar 

ordentlig insikt i ett fenomen och skapar ett stark bestående intryck när informationen sprids i 

organisationen. (Gremler, 2004) 

Det kan vara svårt för kunder att beskriva deras förväntningar på en tjänst. Genom att be 

kunderna att beskriva kritiska händelser kan undersökaren indirekt få en bild av kundens 

förväntningar eftersom en kritisk händelse definieras som en händelse som faller utanför 

kundens direkta förväntningar. (Edvardsson & Strandvik, 2000) 

CIT-metoden har fått kritik för sin tillförlitlighet och validitet då de händelser som 

beskrivs kan tolkas på felaktigt sätt och kan bli missförstådda. Metoden har fått kritik för att 

man samlar in information enbart från vad den svarande kommer ihåg. Metoden kan genom 

sin konstruktion vara felaktig då man kan påminna sig om gamla fördomar, andra oönskade 

fördomar eller att man helt enkelt minns fel. Då denna metod förlitar sig på en kunds 

beskrivningar krävs det att denna person är ärlig och ger en rättvis bild av händelsen. 

(Gremler, 2004) 

Då CIT-metoden kräver att respondenten återger sina tankar i en mer utförlig beskrivning 

av en situation så krävs det tid och engagemang hos den undersökande vilket alla inte är 

villiga att ge, vilket gör att det är det finns en risk för att svarsfrekvensen blir låg. (Gremler, 

2004)  

Ofta är respondentens roll endast att beskriva kritiska händelser som denne varit med om. 

När händelserna sedan ska förklaras och analyseras sker detta oftast genom undersökarens 

bedömning, inte genom respondentens egen analys av det inträffade vilket kan ge en felaktig 

bild av händelsen. (Gremler, 2004) 
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Edvardsson & Strandvik (2000) kritiserar även metoden för att det ofta antas att alla 

negativa kritiska händelser påverkar tjänstekvalitén på samma sätt. Vanligtvis frågar man inte 

hur positivt eller negativt en beskriven kritisk händelse uppfattas av kunden. Inte heller får 

kunden relatera händelsen till sin övergripande bild av relationen med leverantören. För att 

verkligen förstå vilka kritiska händelser som leder till förändring i kundens beteende behövs 

mer information. 
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3. Metod 

I detta kapitel diskuteras och motiveras uppsatsens vetenskapliga ansats. Här diskuteras även 
de val som ligger till grund för uppsatsens analys. Dessutom beskrivs de val som ligger till 
grund för intervjun. 

3.1. Undersökningsansats 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur tjänstekvalité inom B2B kan utvärderas. 

Dessutom förs det en diskussion kring huruvida ViewsCapture kan tillföra något till de 

befintliga mätmetoderna inom B2C, så att dessa kan användas för att mäta tjänstekvalité inom 

B2B. 

En förklarande undersökningsansats har valts, vilket enligt Sverke (2003) är en bra ansats 

då teorin inom området är välutvecklad, vilket den är vad gäller mätmetoderna som ligger till 

grund för uppsatsen. Vidare följer arbetet mestadels en deduktiv metodansats då 

undersökningen i stor utsträckning sker med hjälp av redan existerande modeller och teorier. 

Vissa induktiva inslag förekommer dessutom då ViewsCapture analyseras i syfte att finna 

möjligheter att utveckla de befintliga teoretiska mätmetoderna. (Patel & Davidsson, 1994) 

Vidare så präglas diskussionerna i uppsatsen av ett kvalitativt perspektiv. Den kvalitativa 

ansatsen är enligt Holme & Solvang (1997) effektiv då en djupare förståelse eftersträvas av 

det som undersöks. Denna metod används eftersom det dels krävs djup kunskap om både 

möjligheterna och bristerna för de nuvarande mätmetoderna och dels en förståelse för hur 

dessa i praktiken används för att förstå vad ny teknik såsom ViewsCapture kan bidra med. 

3.2. Metoddiskussion 

Anledningen till att uppsatsen fokuserar på B2B-relationer är bristen på handfasta metoder 

för mätning av tjänstekvalité inom detta område. Valet att studera tjänstekvalité ligger i att 

företag idag oftast inte bara säljer en produkt utan levererar en lösning på ett helt problem 

som kunden har. Tjänster är därför viktiga för företag både för lönsamheten och 

effektiviteten, och är därför ett viktigt strategiskt verktyg. Att arbeta med kvalitet, både med 

varor och med tjänster, leder till att kunderna får sina behov tillfredställda och ger nöjda 

kunder både internt och externt. (Sörqvist 2000)  
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De metoder som behandlas i denna uppsats är SERVQUAL och Critical Incidents 

Technique (CIT). Dessa båda metoder är de enda som är väl etablerade och spridda (Buttle, 

1996; Gremler, 2004) vilket gör dessa till bra utgångspunkter för vidare analys av möjligheten 

att utvärdera tjänstekvalité inom B2B. Dessa modeller representerar dels en attributbaserad 

metod och dels en händelsebaserad metod, vilket ger en vidare grund för diskussionen i 

analysen. Dessutom refereras dessa metoder ofta till vid utvärdering av tjänstekvalité 

samtidigt som det har bedrivits mycket forskning kring dem. Detta har lett fram till att just 

dessa metoder har valts. 

ViewsCapture är en frågeteknik som har både kvantitativa och kvalitativa inslag. Detta gör 

det intressant att diskutera hur både SERVQUAL och CIT kan utvecklas genom att frågor 

ställs med hjälp av ViewsCapture-tekniken. Denna teknik har inte tidigare används inom 

forskning för att utvärdera tjänstekvalité vilket gör det intressant att analysera just denna 

möjlighet. Dessutom kan denna metod vara den utveckling som flera forskare inom 

tjänstekvalité har efterfrågat (Gremler, 2004; Zolkiewski et al., 2007). 

3.3. Genomförande 

Eftersom denna uppsats till stor del grundar sig i en teoretisk diskussion om befintliga 

utvärderingsmetoder startades arbetet med en omfattande litteraturstudie. Syftet med denna 

litteraturstudie är att analysera hur tjänstekvalité kan mäts inom B2B. Detta görs genom en 

inledande studie kring hur forskare definierar begreppen tjänst samt tjänstekvalité. Dessutom 

diskuteras de olika syften som företag har för att mäta tjänstekvalité. Detta görs därför att det 

är svårt att ställa metoderna mot varandra utan att ta hänsyn till vad som ligger bakom 

behovet av mätningen samt hur dess resultat ska användas. Nästa steg är att fastställa vilka 

styrkor och svagheter som forskare har funnit hos de befintliga mätmetoderna vad gäller deras 

möjligheter att fånga upp kundens upplevda tjänstekvalité. Slutligen ställs dessa styrkor och 

svagheter mot varandra i analysen i syfte att finna problemområden inom respektive 

undersökningssyfte där ViewsCapture-tekniken kan möjliggöra en förbättring.  

För att få mer kunskap och djupare förståelse för ViewsCapture, och hur denna teknik kan 

tillföra något till befintliga mätmetoder för utvärdering om tjänstekvalité, genomfördes en 

intervju med Unified Dialogs ägare och VD Sten Ortman. Ortman har tagit fram och utvecklat 

ViewsCapture vilket gör att han besitter stor insikt i hur tekniken är uppbyggd och hur den 

fungerar. För att kunna svara på uppsatsens syfte krävs enbart kunskap om hur frågetekniken 

ViewsCapture kan användas och inte hur den uppfattas av dess användare idag. Denna 
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kunskap kan inhämtas genom en väl planerad intervju med en person som är väl insatt i 

tekniken, så som Sten Ortman. 

En semistandardiserad struktur valdes inför intervjun då frågor struktureras i förväg men 

lämnar möjlighet att ställa följdfrågor och ge en mer öppen intervju (se bilaga 1). Med öppna 

frågor kan respondenten själv berätta vad som är viktigt inom det aktuella området. 

Anledningen till att en helt öppen intervjustruktur inte valdes beror på att det inför intervjun 

redan fanns en teoretisk bakgrund. Dessutom fanns det behov av förberedda frågor för att 

svara på syftet. Det material som samlats in under intervjun har legat till grund för 

empiriavsnittet och används i analysen. (Holme & Solvang, 1997) 

Nedan presenteras ett flödesschema på arbetsgången. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Uppsatsens arbetsflöde. 

 

3.4. Metodproblem 

Det är viktigt att inse att alla metodval innebär att vissa aspekter kan bli förbisedda. 

Genom att anpassa valen till den forskningssituation som råder kan dessa problem begränsas. 

Forskningen kring hur kvalité inom B2B-marknader kan mätas är begränsad. Detta gör det 

svårt att föra en allmän diskussion kring ämnet. Genom att grunda denna uppsats på 

forskningen av det väldigt närbesläktade området för B2C har detta problem minimerats.  

En omfattande litteraturstudie har gjorts inom det valda området och aktuella artiklar har 

valts i teoriavsnittet för att få en bredare förståelse vilket också ger ökad trovärdighet. 

Objektivitet är viktigt att tänka på när en studie genomförs och det har betydelse för det 

resultat som presenteras i ett arbete. Att eftersträva objektivitet är centralt men det finns 
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faktorer som gör att denna begränsas. Alla forskare styrs av deras subjektiva inställning att 

exempelvis välja bort viss information och belysa annan information. Detta sker både 

medvetet och omedvetet. Påverkan sker också genom tidigare erfarenheter, värderingar och 

tankar. (Holme & Solvang, 1997) 

3.5. Litteratursökning 

Den teoretiska delen av denna uppsats grundar sig dels i tryckta böcker och dels i 

publicerade forskningsartiklar. Den tryckta litteraturen har inhämtats från Uppsala 

Universitets bibliotek. Denna litteratur rör främst utvärderingsmetoder för kundrelationer 

samt teoretisk beskrivning av B2B-marknader. De publicerade artiklarna har inhämtats ifrån 

databaser för vetenskapliga tidskrifter. Även Snowball technique har använts för att söka 

litteratur kring det valda ämnet. Denna teknik innebär att sökandet efter artiklar sker med 

hjälp av att titta på källor och referenser och söka vidare utifrån dessa. (Gremler 2004)  
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4. ViewsCapture 

I detta kapitel presenteras frågetekniken ViewsCapture. Meningen är att läsaren ska få en 
förståelse för vad denna frågeteknik innebär och vilka dess tillämpningsområden är. Empirin 
bygger på en intervju av Sten Ortman från Unified Dialogs AB. 

4.1. Utformning 

ViewsCapture är en frågeteknik för att fånga respondenters svar på öppna frågor på ett 

strukturerat sätt genom användning av enkäter. Det speciella med tekniken är att respondenten 

själv kategoriserar sina egna kommentarer. Undersökaren bestämmer på förhand vilka 

kategorier som respondenten har att välja mellan när denne ska klassificera sina egna 

kommentarer. ViewsCapture-frågor kan användas både i webb- och pappersenkäter, men 

svaren är lättare att hantera om de samlats in via en webbenkät. Före eller efter 

ViewsCapture-frågor i enkäter kan det förekomma traditionella frågor med stängda 

svarsalternativ eller vanliga öppna frågor. 

ViewsCaptures frågeteknik innebär att en öppen fråga ställs som respondenten delger sina 

åsikter kring. Hur denna öppna fråga är utformad är upp till undersökaren. ViewsCapture är 

tekniken hur denna kvalitativa information fångas upp och kombineras med respondentens 

kvantitativa bedömning av sina svar.  Varje ny åsikt skrivs i en egen ruta. Respondenten får 

sedan följdfrågor gällande dennes nedskrivna kommentarer och klassificerar dessa i olika 

kategorier, exempelvis om respektive åsikt var positiv eller negativ, dess gradering av vikt 

eller dess problemområde. Nedan följer ett exempel på hur ViewsCapture-frågor kan utformas 

för användning i en webbenkät. 

 

Steg 1 

Syftet med detta steg är att fånga respondentens spontana åsikter, uttryckta med dennes 

egna ord, kring ett specifikt område. Detta görs genom att ställa en öppen fråga. Skillnaden 

mot hur öppna frågor i webbenkäter (eller pappersenkäter) vanligtvis är utformade är att 

respondenten i en ViewsCapture-fråga ombeds att skriva olika synpunkter i separata svarsfält 

(se figur 7 nedan). Att varje synpunkt skrivs separat är en nödvändighet för att respondenten 

ska kunna gradera och klassificera sina kommentarer var för sig i steg 2 och 3.  
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Figur 7: Exempel ViewsCaptures utformning i steg 1. 

 

Steg 2 

Syftet med detta steg är att få veta mer vilken vikt respondenten lägger vid de öppna svar 

som lämnats i steg 1. Det är viktigt eftersom det kan vara svårt för undersökaren vid analys av 

de öppna svaren att utläsa om en kommentar är positiv eller negativ bara utifrån 

respondentens skrivna text. Exempelvis om en kommentar bara består av ordet ”lågpris” kan 

man inte vara säker på om respondenten ser på detta positivt eller negativt. Denna ytterligare 

information om respondentens öppna svar inhämtas genom att respondenten ombeds att själv 

ange huruvida de egna kommentarerna är positiva eller negativa. Detta görs genom att 

undersökaren formulerar en fråga och svarsalternativ som gör det lättare att förstå vilken vikt 

respondenten lägger vid sina olika svar. Om endast en grov indelning av respondentens svar 

önskas räcker det t ex med två svarsalternativ, att respondenten anger om kommentaren är 

positiv eller negativ. Även flera svarsalternativ kan användas (se figur 8 nedan), det är upp till 

undersökaren.  
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Figur 8: Exempel på ViewsCaptures utformning i steg 2. 

 

Steg 3 

Syftet med detta steg är att ytterligare underlätta analys av de öppna svaren genom att be 

respondenten ange vad respektive kommentar handlar om. Genom att respondenten själv 

kategoriserar sina öppna svar underlättas undersökarens arbete med att strukturera de svaren i 

olika kategorier efter vad dessa handlar om. Detta görs genom att undersökaren bestämmer ett 

antal svarsalternativ med tänkbara problemområden som respondenten kan tänkas beskriva 

(se figur 9 nedan). Om undersökaren på förhand inte har någon uppfattning om vilka 

problemområden som finns kan detta steg uteslutas och endast steg 1 och steg 2 inkluderas. I 

enkäten ombeds respondenten att för var och en av sina kommentarer ange vilket av dessa 

problemområden som bäst beskriver vad kommentaren handlar om. 
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Figur 9: Exempel på ViewsCaptures utformning i steg 3. 

 

Resultat 

De kategoriserade svar som erhållits illustreras därefter grafiskt i syfte att tydliggöra 

resultatet. Beroende på hur frågan är ställd varierar utseendet på resultatet. 

Sammanställningen av svaren gör det enklare att analysera och finna vilka problemområden 

som är viktiga. Nedan följer två exempel på hur resultatet kan sammanställas och presenteras 

beroende på hur respondenterna ombeds att kategorisera sina svar. 

 

Figur 10: Exempel 1 på ViewsCaptures grafiska presentation av resultatet. 
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Figur 11: Exempel 2 på ViewsCaptures grafiska presentation av resultatet. 

 

4.2. Bakgrund 

ViewsCapture togs fram av Unified Dialogs AB. Företaget bildades 2002 och säljer 

undersökningsrelaterade tjänster, t.ex. hantering av pappers- och webbenkäter, framställning 

och distribution av rapporter bestående av grafer och tabeller. Dock agerar företaget inte som 

konsult vad gäller hela undersökningar. Det är alltid kunden, d.v.s. det undersökande 

företaget, som har helhetsperspektivet och tar fram frågeställningar etc. Detta medför att 

Unified Dialogs oftast arbetar som underleverantör till undersöknings- och konsultföretag. 

Vissa av dessa kunder har egna system för enkätutformning, men då de arbetar med 

undersökningar som kräver mer avancerade lösningar som inte deras egna system klarar av 

anlitar de Unified Dialogs. Vanliga uppdrag för Unified Dialogs är att ta fram enkäter med 

väldigt många frågor, på många språk eller med unika rapporter till hundratals olika 

respondenter.  

Unified Dialogs AB äger och utvecklar egen mjukvara för administration av 

enkätundersökningar. Idén till ViewsCapture-tekniken kom efter att en kund till Unified 

Dialogs efterfrågat enkäter som bättre hanterade öppna frågor. Den ursprungliga mjukvaran 

vidareutvecklades för att underlätta strukturering av öppna svar. Unified Dialogs valde att 

kalla detta sätt att strukturera enkäter för ViewsCapture och beskriver det som: ”Kvalitativa 

enkäter, ett Internet-baserat verktyg som genererar kvalitativa åsikter som respondenten själv 

hjälper till att klassificera och gradera.”  



 26 

ViewsCapture har ännu inte använts i någon större utsträckning för kundundersökningar 

och mätning av kunders upplevda kvalité. Den ursprungliga lösningen efterfrågades av ett 

organisationskonsultbolag, Subjecta, som sysslar med medarbetarundersökningar och 

arbetssituationsanalyser. 

Ariba, ett konsultbolag som arbetar med kommunikationsfrågor med fokus på affärs- och 

verksamhetsutveckling, använder ViewsCapture-tekniken t.ex. för att förbereda deltagare på 

de frågeställningar som ska diskuteras vid internationella workshops. 

Utöver ovan nämnda användningsområden har tekniken även använts i 

marknadsundersökningar där nya produktkoncept har testats på Internetbaserade 

konsumentpaneler. Unified Dialogs, Subjecta och Ariba har använt tekniken i flera år och i 

över 50 projekt. 

4.3. Tillämpning 

Som tidigare nämnts har ViewsCapture-tekniken inte använts i någon större utsträckning 

för kvalitetsmätningar riktade mot kunder, men ett exempel på sådan användning är i 

samband med en kursutvärdering. Kursen riktade sig till företagskunder (B2B) och syftet var 

kompetensökning vad gäller arbetssätt. Kursdeltagarna fick efter genomförd kurs ett e-mail 

med en länk till en webbenkät. Frågorna i enkäten hade utformats av kursföretaget i samråd 

med Unified Dialogs. 

Tre av frågorna i utvärderingsenkäten använde ViewsCaptures frågeteknik. En första 

övergripande fråga gällande deltagarens synpunkter kring sådant som hade upplevts som 

speciellt bra eller dåligt med kursen. Detta var en öppen fråga och deltagarna hade möjlighet 

att skriva flera kommentarer men ombads att skriva varje ny synpunkt i en separat ruta. Sedan 

ställdes två följdfrågor med fasta svarsalternativ gällande de synpunkter som deltagaren 

lämnat i den första öppna frågan. 

I den första följdfrågan ombads deltagaren ange vikten av respektive kommentar som 

deltagaren lämnat i den öppna frågan. I den andra följdfrågan ombads deltagaren beskriva 

vilket problemområde som kommentarerna gällde. Kategorierna i denna fråga hade tagits 

fram av företaget som anordnade kursen. 

Nedan följer ett exempel på hur ViewsCapture-teknik använts vid en kursutvärdering. Tre 

frågor ställdes där tekniken användes.  
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Fråga 1 

En övergripande fråga om vad deltagaren tyckte var speciellt bra eller dåligt med kursen: 

 

Figur 12: Frågeexempel 1 av ViewsCapture. 

 

Fråga 2 

Därefter följde en fråga där deltagaren ombads ange påverkansgraden av de aspekter som 

deltagaren angett i fråga 1. Svarsalternativen går från ”Stor negativ påverkan” till ”Stor 

positiv påverkan”. 

 

Figur 13: Frågeexempel 2 av ViewsCapture. 
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Fråga 3 

I den tredje frågan ombads deltagaren kategorisera sina synpunkter från fråga 1. 

Svarsalternativen var: Kursinnehåll, Framförande, Dokumentation, Nytta av kursen, 

Kurslängd, Arbetstakt, Lokalerna, Övrigt/vet ej. 

 

Figur 14: Frågeexempel 3 av ViewsCapture. 
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5. Analys 

I detta kapitel utvecklas och analyseras de utvärderingsmetoder som behandlades i 
teoriavsnittet. Möjligheterna att använda tekniken ViewsCapture tillsammans med de 
befintliga modellerna diskuteras. Tillsammans ligger dessa till grund för en diskussion hur 
tjänstekvalité inom B2B kan mätas. 

5.1. Vikten av att utvärdera tjänstekvalité 

Varje beslut hos företag grundar sig på någon sorts information. För att kunna fatta ett så 

effektivt och korrekt beslut som möjligt krävs en så rättvisande bild av verkligheten som 

möjligt. Många gånger måste företag ta hänsyn till attityder eller kunskap utanför företagets 

gränser. En klar bild av kunderna hjälper till att fatta beslut som kan hjälpa till att bygga upp 

företagets konkurrenskraft. 

Ford beskriver relationer företag emellan som långsiktiga samtidigt som dessa är nära och 

dynamiska. Dessa relationer kräver både omfattande och kontinuerlig utvärdering utifrån 

vilken långsiktiga strategier ska kunna grundas. Detta ställer ännu högre krav på att använda 

rätt mätmetoder. 

5.2. Utveckling av befintliga mätmetoder via ViewsCapture  

En viktig poäng är att ViewsCapture inte är en mätmetod i sig själv. Den är enbart en 

teknik för informationsinsamling. Däremot är både SERVQUAL och CIT egna mätmetoder 

där det finns förutbestämda mål för vad som efterfrågas och hur detta ska uppnås. En teknik 

tillför inget i sig själv, bara möjligheterna att samla in och analysera den intressanta 

informationen. Teknik bör väljas utifrån vilken typ av information som ska samlas in. 

Syftet med attributbaserade mätmetoder som t.ex. SERVQUAL är att ge en övergripande 

bild av kundens uppfattning om tjänstekvalitén. Ett problem uppstår om respondenten 

uppfattar att en operationalisering, en fråga, tillhör en annan kundparameter än vad som den 

är tänkt att undersöka. Detta kan leda till missförstånd då företaget istället för att lägga 

resurser på det verkliga problemet försöker förbättra något som kunden redan är nöjd med. 

 

 



 30 

Denna nackdel med attributbaserade metoder kan minskas genom att man använder sig av 

frågor där kunden själv kategoriserar sina svar. Med en kombination mellan en attributbaserad 

ansats, så som SERVQUAL, och frågetekniken ViewsCapture kan en mer dynamisk analys 

skapas där risken för att fokusera på fel kundparametrar minimeras. Detta är speciellt viktigt 

när det kommer till B2B-relationer då dessa är mer flexibla och svåra att sätta upp generella 

parametrar för. 

Ytterligare ett problem vid användning av attributbaserade mätmetoder är risken för 

pseudouppfattningar. Detta innebär att respondenten svarar på en specifik fråga utan att ha 

någon egentlig uppfattning. Eftersom traditionella attributbaserade mätmodeller ställer en rad 

specifika frågor i syfte att ringa in ett tänkbart problem måste respondenten svara på en 

mängd frågor som denne egentligen kan anse vara mindre väsentliga. Detta ökar risken för att 

vissa kundparametrars vikt överdrivs. Genom att låta respondenten svara på öppna frågor om 

vad denne upplever som viktigast för kvalitén minskar risken för pseudouppfattningar. För att 

ändå få en koppling till kundparametrar kan kunden kategorisera sina öppna svar, exempelvis 

genom ViewsCapture. Detta skapar ett tydligare fokus på de mest intressanta, d.v.s. de av 

respondenten angivna, kategorierna.  

Syftet med CIT är att få fram vilka händelser som kunden tycker är viktiga, eller kritiska, i 

interaktionen med leverantören. Idag används oftast personliga intervjuer med kunderna för 

att hitta dessa kritiska händelser. För att minska kostnaden kan CIT även göras genom webb- 

eller pappersenkäter. För att då göra metoden mer flexibel kan CIT kombineras med 

ViewsCaptures frågeteknik där respondenterna själva kategorisera sina svar. Detta innebär att 

respondenterna först anger kritiska händelser som svar på öppna frågor och sedan antingen 

graderar eller kategoriserar sina svar som positiva eller negativa. Detta minskar risken för att 

händelser tolkas på ett felaktigt sätt av undersökaren. ViewsCapture kan på detta vis 

underlätta analys av kundernas uppfattningar vid webb- eller pappersbaserade CIT-enkäter. 

CIT har kritiserats för att det antas att alla negativa kritiska händelser som kunden 

beskriver påverkar tjänstekvalitén på samma sätt. Vidare har kritik riktats mot att när 

händelser analyseras är det till för stor del genom undersökarens bedömning av 

kommentarerna, inte respondentens egen förklaring. Genom att ställa följdfrågor till kunden 

angående hur positiv eller negativ händelsen uppfattas, bemöter man båda dessa problem. 

ViewsCapture underlättar genom sitt upplägg att denna typ av frågor ställs i enkäter. 
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Om undersökaren (forskaren eller företaget) redan har en uppfattning om ett antal brett 

definierade kundparametrar, men vill få djupare information om dessa kan en övergripande 

kategorisering användas som är gjord på förhand. I dessa fall kan respondenten uppmanas att 

klassificera sina kommentarer i någon av dessa kundparametrar. Detta skulle underlätta 

framtagandet av underkategorier. 

5.3. Hur kan tjänstekvalité inom B2B mätas? 

De båda befintliga mätmetoderna som behandlas i denna uppsats, SERVQUAL och CIT, 

är ursprungligen framtagna för att användas på de massmarknader som B2C består av. Detta 

går stick i stäv med IMP’s syn på B2B-marknader där företag har ett mindre antal mycket 

viktiga kunder. Detta gör att mätmetoderna måste förändras om de ska kunna appliceras på 

B2B-marknader. Tidigare forskning har fokuserat på att försöka hitta generella 

kundparametrar som gäller för B2B. Däremot har mindre fokus legat på att förbättra 

utformningen av mätmetoden, d.v.s. hur informationen från kunden inhämtas. Inspiration för 

vidare utveckling av mätmetoderna kan hämtas från ViewsCaptures frågeteknik. 

För att kunna mäta kvalité på ett effektivt sätt är det enligt Sörqvist viktigt att utgå ifrån 

det syfte som ligger bakom behovet för utvärderingen. Utifrån Sörqvists resonemang finns 

olika syften som kan ligga till grund för kvalitetsarbete hos företag. Två av dessa syften 

innefattar inhämtning av information om kundens upplevda tjänstekvalité. Nedan presenteras 

en diskussion under vart och ett av dessa syften kring möjligheterna att utvärdera 

tjänstekvalitén inom B2B, utifrån de utvecklade mätmetoderna från 5.2. 

5.3.1. Attityd- & kunskapsutveckling 

Den första processen som Sörqvist beskriver rör attityd- och kunskapsutveckling. 

Kunderna är en viktig del i denna process vilken ger företaget förutsättningar att kunna styra 

verksamheten på ett effektivt sätt. Här är det viktigt att informationen accepteras som 

sanningsenlig av dem som ska påverkas. 

Genom denna process insamlar företag information från kunderna om tjänstekvalitén i 

syfte att påverka de anställdas attityder och kunskapsutveckling. Denna information syftar till 

att skapa ömsesidig förståelse för kvalitetsarbetet inom organisationen. Hur lämpliga 

metoderna är som underlag för attityd- och kunskapsutveckling i organisationen beror delvis 

på huruvida den genererade informationen väcker medarbetarnas intresse. 
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Om en attributbaserad metod används kommer resultaten att bestå av på förhand 

definierade problemområden, s.k. kundparametrar, med sammanställningar av värden på en 

skala i form av siffror, t.ex. medelvärden. Detta kan användas i en intern diskussion om 

resultatet, både positivt och negativt, i syfte att påverka attityder och kunskap hos anställda 

och ledning. Undersökningar inom denna process kan gå ut till många kunder men då inte gå 

in på djupet eftersom det kräver hantering av för mycket information. 

Om istället en händelsebaserad metod används får man ut mer specifik information 

angående kvalitetsaspekter, vilka på detta sätt blir uttryckta med kundens egna ord. Det blir 

däremot svårare att vända sig mot en större mängd kunder beroende på det arbete som analys 

av kvalitativ data innebär. Genom att kombinera CIT-metoden med ViewsCapture-tekniken 

underlättas analysarbetet och det blir lättare att ta fram deskriptiv statistik av kundernas öppna 

svar som underlättar presentationen för de anställda. 

5.3.2. Förbättring 

Den andra aktuella processen är förbättring. Genom att involvera kunderna i 

förbättringsarbetet menar Sörqvist att företagen kan släppa fokus på de interna processerna 

och se sig själva som en del i en större helhet. Input från företagets kunder är därför viktigt 

eftersom dessa kan bidra med nya tankar och vinklingar. Eftersom syftet med dessa 

kundmätningar är att fungera som underlag för förbättringar är det bäst att fråga rakt ut vad 

kunden tycker fungerar bra respektive dåligt. Det är också bra att direkt eftersöka vad kunden 

vill se för förbättringar. Det man kan göra är att be om exempel på konkreta situationer som 

fungerat bra eller dåligt. 

B2B-företag som har mer tjänsteintensiva och komplexa erbjudanden har kanske inte 

samma generaliseringsbehov som företag på B2C-marknaden. Sådana företag har färre 

kunder som kräver mer anpassade produkter där utbytena sträcker sig över en längre tid. Om 

företagets tjänster kan anpassas till respektive kund kan en mer värdefull approach för 

mätning av tjänstekvalité genomföras. Företag kan då se undersökningen som mer än en 

traditionell och anonym enkät utan istället se utvärderingen som ett av flera sätt för företaget 

att ge kunderna möjlighet att delge sina uppfattningar om företaget. På detta vis kan 

utvärderingen fungera som ett av flera verktyg för att öka kunskapen om varje unik kund. 

Ju större förståelse företaget har för kunden, desto mer kan processerna samt produkten 

utvecklas och anpassas tillsammans med denne. Detta kräver en mer kvalitativ 

utvärderingsansats, samtidigt som hänsyn måste tas till att strikt intervjubaserade metoder kan 
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vara kostsamma och svåra att praktiskt genomföra. Dock är det inte troligt att denna 

anpassning går att lösa om man inte har personlig kontakt. I de fall som faktiska möten är 

svårare att genomföra skulle en Internetbaserad CIT-enkät hjälpa. 

För att kunna förbättra kundens upplevda tjänstekvalité är det viktigt att kunna fastställa 

de förväntningar som kunderna har på företaget eftersom de ligger till grund för kundens 

bedömning. Det kan vara svårt för kunderna att artikulera vilka förväntningar de har på 

företaget. Detta ställer speciella krav på val av informationsinhämtningsmetod. I dessa fall bör 

en händelsebaserad metod användas, vilken låter intervjuobjektet själv uttrycka sig kring de 

frågor som ska behandlas. Det kan även vara på sin plats att kontinuerligt undersöka då de till 

viss grad kan variera över tiden. När en första CIT-undersökning har gjorts och 

kundparametrar identifierats kan mätningen nästa gång göras effektivare genom att be 

kunderna kategorisera de kritiska händelser denna angivit i någon av de givna 

kundparametrarna. 
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt diskuteras slutsatser utifrån den diskussionen i analysen. Författarnas egna 
tankar och reflektioner görs utifrån det valda syftet. Vidare ges förslag till vidare forskning 
inom ämnet. 

Tjänstekvalité handlar om att infria de förväntningar som kunden har på en tjänst. Det blir 

därför naturligt för företag att vända sig till kunden och fråga hur denne tycker att levererad 

tjänst motsvarar förväntningarna. Attribut- och händelsebaserade mätmetoder är två vanliga 

typer som är frekvent använda både inom forskning och inom praktik.  

Om man ser till företag som agerar på en B2B-marknad är det intressant att diskutera hur 

de skilda förutsättningarna påverkar användningen av de befintliga mätmetoderna som är 

utvecklade för att utvärdera tjänstekvalité på B2C-marknader. Om kunderna skiljer sig 

signifikant ifrån varandra faller det sig naturligt att mer kvalitativa och mindre 

standardiserade metoder passar bättre. Detta beror på att varje kund är unik och 

tillvägagångssättet många gånger inte är standardiserat. Detta gör det svårare att på förhand 

generalisera kring vad företagets kunder finner problematiskt. 

ViewsCapture, en frågeteknik för att samla in mer kvalitativa synpunkter på ett 

strukturerat sätt, har undersökts för att se om denna kan tillföra något till attributbaserade eller 

händelsebaserade metoder. En slutsats är att ViewsCapture kan avhjälpa flera av problemen 

med CIT-metoden genom att respondenten själv sköter en del av kategoriseringen av sina 

öppna svar. En användning av ViewsCaptures upplägg med öppna frågor skapar 

förutsättningar för att vidareutveckla attributbaserade mätmetoderna för att även de kan ge 

djupare information. Detta hjälper företag att specificera sina kundundersökningar, vilket ger 

bättre information om kunden. Mindre tid krävs till att analysera kundernas synpunkter, vilket 

ger ett effektivare mätinstrument.  

Däremot kräver en händelsebaserad undersökningsmetod mer av kunden. Det krävs hela 

tiden en avvägning gällande när denna teknik ska användas därför att förväntningar skapas 

hos de kunder som tillfrågas om att åtgärda sådana brister som de beskriver. Kunder har olika 

betydelse för företaget, och i vissa fall kanske inte en ökad kvalité är lönsamt. 
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Det är viktigt att förstå att företag har olika syften med att mäta kundens uppfattning om 

kvalitén. Sörqvist nämner två syften som är speciellt relevanta för de typer av 

tjänstekvalitetsmätningar som diskuteras: mätningar för att förbättra kvalitén genom att 

identifiera problemområden samt mätningar i syfte att ändra kunders uppfattningar och öka 

deras kunskap. Ett företag som genomför en kundundersökning för att mäta hur kunden 

upplever tjänstekvalitén bör alltså fråga sig vilken typ av data de olika metoderna genererar 

och hur resultaten kan användas för att uppnå syftet med mätningen. Utifrån det syfte företag 

har med att göra kundundersökningen kan ViewsCapture stödja informationsinhämtningen i 

de fall där mer kvalitativ information eftersträvas.  

6.1. Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats öppnar upp för frågor till framtida undersökningar inom detta ämne. 

Intressant för undersökningar i framtiden kan vara att utreda vilka effekter det har för 

resultaten att respondenterna själva kategoriserar sina kommentarer. 

En annan intressant fråga att undersöka är respondenternas uppfattningar kring att besvara 

attributbaserade respektive händelsebaserade frågeformulär. Intressant är även att se till 

respondenternas uppfattning om vikten av anonymitet gällande de egna svaren i en mätning 

av B2B-tjänstekvalité. B2B-marknaders karaktär med ett mindre antal mycket viktiga kunder 

samt kundernas olika preferenser talar ju för ett förfarande där anonymitetskravet frångås. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor vid intervju med Sten Ortman, VD på Unified Dialogs. 

1) Beskriv vad ViewsCapture är 

2) Beskriv bakgrunden till ViewsCapture 

3) Hur används ViewsCapture? 

4) Vilka fördelar har ViewsCapture? 

5) Kan du ge ett konkret exempel på användning av ViewsCapture 


