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Abstract 

The use of digital services is becoming more common and demand is increasing. Consumers 

are demanding opportunities to get in touch with different services faster and more efficiently. 

FinTech is based on a more customer-focused bank, which means more money is spent on 

customer service. Despite this, the personal meeting is demanded by consumers, and the lack 

of a physical meeting has made customer satisfaction decrease. The purpose of this study is to 

create an understanding of what customers consider to be a good service quality at a FinTech 

company, since there is no physical meeting. 

  

The theories for the study are traditional theories of service quality. The main theory of the 

study is SERVQUAL. An interview guide was designed based on the themes from the chosen 

theories. The study has used a qualitative research design. The data collection was done via 

semi-structured interviews, such as individual interviews with 21 respondents and a focus 

group interview with four respondents. 

  

The key factors in service quality for a digital service meeting are reliability and service 

readiness. The staff in the customer service tone, if they are polite and accommodating, give 

the respondents confidence in the staff. The non-physical meeting affects the respondents in 

different ways. We have identified a pattern among the respondents, which is: to not demand 

a physical meeting requires trust and experience 

  

Key words: Service quality, non-physical service meeting. 

 



	
	

Sammanfattning 

Användandet av digitala tjänster blir allt mer vanligt och efterfrågan ökar. Konsumenter 

efterfrågar möjligheten att komma i kontakt med olika tjänster allt snabbare och effektivare. 

FinTech bygger på en mer kundfokuserad bank, vilket betyder att mer pengar läggs på 

kundservicen. Trots detta efterfrågas det personliga mötet av konsumenter, och avsaknaden av 

ett fysiskt möte har gjort att kundnöjdheten minskar. Syftet med studien är att skapa förståelse 

för vad kunder anser är god servicekvalitet hos ett FinTech-bolag, då det inte sker något 

fysiskt möte. 

  

Teorierna till studien är traditionella teorier om servicekvalitet. Huvudteorin för studien är 

SERVQUAL. En intervjuguide utformades utifrån teman från de valda teorierna. Studiens 

utformning är av en kvalitativ forskningsdesign. Datainsamlingen gjordes via semi-

strukturerade intervjuer, såsom individuella intervjuer med 21 respondenter samt en 

fokusgruppsintervju med fyra respondenter.  

  

De främsta faktorerna för servicekvalitet för ett digitalt servicemöte är tillförlitlighet och 

tjänstvillighet. Personalen i kundservicens tonläge, om de är artiga och tillmötesgående, tillför 

att respondenterna får tillit till personalen. Det icke-fysiska mötet påverkar respondenterna på 

olika sätt. Vi har identifierat ett mönster bland respondenterna, vilket är: för att inte efterfråga 

ett fysiskt möte krävs det tillit och erfarenhet 

  

Nyckelord: Servicekvalitet, icke-fysiskt servicemöte. 
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1. Inledning  
Inledningen introduceras med att beröra bakgrunden om FinTech och servicekvalitet. Detta 

följt av en problemformulering till det problem som vi har valt att undersöka.  

  

1.1 Bakgrund 

Företagsledare är idag livrädda för att bli omsprungna av fenomen som Uber, Spotify eller 

Amazon (Blue Institute, 2017). Digitaliseringen är ett fenomen som skakat om flera 

branscher, och förändrat förutsättningarna för de verkande företagen. Detta är något som sker 

för tillfället med Fintech, som är en utmanare till bankerna. De finansiella tjänsterna har 

genomgått en stor förändring det senaste decenniet. Att lätt kunna betala, låna, spara, placera 

och finansiera oavsett var du befinner dig blir viktigt för tillväxten och samhällsekonomin 

(Ståhl, 2017).  

  

FinTech är ett samlingsord som står för Financial technology, och handlar om tillämpningen 

av teknik inom finansiering. Fenomenet gör att finansvärlden blir allt mer teknik-fokuserad 

och förenklad i den mån att kunder kan hantera försäkring, betalning och finansierings utan 

att behöva träffa en bankrådgivare fysiskt. Fintech används av teknologiska innovatörer som 

utför sina tjänster via innovationer och digitalisering (Pwc.se, u.å). Enligt Arner, Barberis och 

Buckley (2015) är termen Fintech inte begränsad till en särskild sektor utan innefattar 

området av finansiella tjänster och produkter. Exempel på Fintech-bolag kan vara: (1) 

Etablerade finansiella institut, som köper upp eller samarbetar med nystartade företag för att 

bedriva teknologisk innovation. (2) Techbolag som har hand om finansiella tjänster 

tillsammans med annat, t ex Apple, Facebook och Google. (3) Uppstickare eller nystartade 

företag som använder sig av teknologi och fokuserar på att göra om redan befintliga 

finansiella tjänster till mindre kostsamma, eller helt nya innovativa tech-lösningar såsom 

peer-to-peer lending. Till sist kan det även vara (4) Företag som erbjuder infrastruktur eller 

teknologi, som förenklar finansiella transaktioner, som exempelvis Nasdaq eller Mastercard 

(Pwc.se, u.å). 

FinTech har egentligen funnits sedan lång tid tillbaka, men har de senaste decennierna tagit 

ny form. Fintechs historia kan delas upp i tre olika epoker där samlingsordet fått en ny 
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innebörd: Fintech 1.0 -”från analog till digital”, och är den första epoken. Den grundar sig år 

1866 och sträcker sig till 1987. Den första delen handlar om den tekniska utvecklingen inom 

infrastruktur. Det startade år 1866 med att den första transatlantiska kabeln placeras tvärs över 

atlanten. Därigenom tog den finansiella globaliseringen form. Därefter kom 

bankomatmaskinen (ATM) år 1967 och satte grunden för den moderna periodens uppkomst. 

Med hjälp av bankomaten kunde nu människor ta ut pengar utan att behöva gå till banken, 

vilket var en stor innovation och gav bekvämlighet till bankens kunder (Arner et al., 2015).  

Fintech 2.0 -”utvecklingen av traditionella digitala finansiella tjänster” är den andra epoken 

och uppstår mellan år 1987-2008. Under sent 1980-tal utvecklades den finansiella branschen 

till en mer digitaliserad industri där faxen användes. Nästa skede i utvecklingen var 1993 när 

Internet lanserades (Arner et al., 2015). Fintech 3.0 2009 - idag är den sista epoken, och den 

som vi nu befinner oss i. Perioden startades i och med den globala finanskrisen, som satt 

konsumenterna i ett nytt tankeperspektiv och en förändring har setts om vem som har resurser 

och legitimitet att förse finansiella tjänster (Arner et al., 2015). 

  

Fintech-bolag är mer kundfokuserad än traditionella banker, då de inte behöver lägga pengar 

på kontor eller produkter utan det kan istället läggas på kundservicen (IBM Sverige, 2019). 

Intresset för Service som fenomen började sakta utvecklas under 1970-talet skriver Grönroos 

(1991). Grönroos (2015) definierar service som ett stöd för konsumenten att skapa ett värde 

och få kunskap. Han beskriver att service är en process, där resurserna från 

tjänsteleverantören och konsumenten samspelar. Kvalitet är vad kunderna anser som kvalitet, 

oavsett om det är en produkt, en tjänst eller service (Grönroos, 2015). Begreppet kvalitet har 

sitt ursprung från det latinska ordet “qualitas” och står för beskaffenhet och egenskap 

(Nationalencyklopedin, u.å). Vidare anser Grönroos (2015) att god service av kvalitet är en 

konkurrensfördel. 

  

Något som sker nu inom finansbranschen, är att tre av fyra storbanker är under snittet för vad 

konsumenterna efterfrågar, enligt Svenskt Kvalitetsindex (2018). VDn för SKI (2018), Johan 

Parmler, uppger att det är det personliga mötet som efterfrågas. Vidare menar han att detta 

bör förbättras, oavsett om det är digitalt eller personligt. Om en aktör kan kombinera dessa 

kommer de att generera nöjdare kunder (Lennartsson, 2018).  



3	
	

  

I och med den satsning på digitalisering som svenska finansmarknaden gjorde år 2010 och 

framåt är orsaken till att kundnöjdheten bland bankerna har minskat (Parmler, 2018). 

Digitaliseringen förstärker känslan hos konsumenterna att det kommer vara svårare att få 

hjälp när det inte finns någon person att träffa. De nya digitala tjänsterna har börjat accepteras 

av konsumenterna, och kundnöjdheten har från 2018 börjat stiga, men trots det anser 7 av 10 

konsumenter att den fysiska kontakten ändå inte kan ersättas i alla olika situationer, till 

exempel vid lån till bostad (Parmler, 2018). 

  

Användandet av digitala tjänster blir allt mer vanligt och efterfrågan ökar. Konsumenter 

efterfrågar möjligheten att komma i kontakt med olika tjänster allt snabbare och effektivare. 

Att digitalisering inom finansiella tjänster efterfrågas är för att det till stor del bygger på 

lättillgänglig information till konsumenterna, vilket leder till att de kan utföra många 

uppgifter själva. Finansiella tjänster bygger inte på att det är en fysisk enhet som byts ut, 

vilket också innebär att det inte krävs något fysiskt möte (Puschmann, 2017).  

  

1.2 Problemformulering 

Då företag inom FinTech erbjuder digitala tjänster, existerar inte fysiska kontor. Därav sker 

inget fysiskt möte mellan företag och kund. Grönroos (2003) hävdar att de viktigaste 

kundkontakterna är de personliga och som sker direkt. Vidare menar Grönroos (2007) att 

fysisk kontakt påverkar servicekvalitén. Därmed är det av intresse att se närmare på hur 

servicekvalitén påverkas utan fysisk kontakt då Fintech blir alltmer omfattande med tiden. 

  

En av de viktigaste delarna av att ge god service är de fysiska faciliteterna som skapar 

omgivningen i servicelandskapet, även kallat servicescape (Bitner, 1992). Det är allt från 

kläder på personalen och färgerna på väggarna till olika slogans. Den fysiska miljöns 

påverkan har använts inom olika typer av organisationer tidigare, där också banker är 

inräknat. Den fysiska miljön är en avgörande faktor för hur konsumenten upplever servicen. 

Servicelandskapet gör det lättare för förståelse mellan personal och konsument (Bitner, 1992). 
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Den fysiska miljön formas dessutom av hur servicepersonalen beter sig, vad den säger och 

hur den säger det (Grönroos, 2015). Det fysiska rummet hade en signifikant roll även vid den 

tekniska utvecklingen av servicescape, detta genom att kunden ska kunna visualisera hur 

företaget ser ut genom dess hemsida (Bitner, Ostrom & Morgan, 2008).  

  

Det har gjorts nyare studier kring vikten av den fysiska miljön. Thusyanthy och Senthilnathan 

(2011) genomförde en studie som handlar om fysisk miljö, gällande bankerna i Sri Lanka. 

Där det undersöktes om fysiska bevis och personalens interaktion var påverkande faktorer. 

Resultatet utmynnade i att för att kunderna ska uppleva god servicekvalitet krävs fysiska 

bevis och att det ska förefinnas en ansenlig interaktion med personalen. Pakurár, Haddad, 

Nagy, Popp och Oláh (2019) menar att den fysiska miljön blir avgörande inom banksektorn. 

Vilket även Yilmaz, Ari och Gürbüz (2019) stödjer i deras studie om servicekvalitet inom den 

turkiska banksektorn. Det är alltså år 2019 enligt dessa studier fortfarande viktigt med fysisk 

miljö för servicekvaliteten på finansiella tjänster, trots att digitaliseringens övertag är ett 

faktum. 

  

Den fysiska separationen mellan de finansiella tjänsterna och konsumenten skapar en 

svårighet för de finansiella företagen, och att konsumenterna ska våga lita på företagen som 

erbjuder den finansiella tjänsten är en utmaning för företagen (Mukherjee och Nath, 2003). 

Den fysiska miljön hjälper konsumenter att dra slutsatser om företaget och dess service. Ju 

fördelaktigare materiella ting, teknologi och mänskliga aspekter är desto större chans är det att 

konsumenten upplever att servicemötet är av god kvalitet (Lenka, Suar & Mohapatra, 2009). 

För internetbanker ersätts den fysiska miljön med plattformar på internet (Garg et al, 2014). 

  

Här kommer digitaliseringen in i bilden. Det är många onlinetjänster som anser att det är svårt 

att upprätthålla god servicekvalitet. En av orsakerna är att företagen inte vet hur de ska ge god 

service, är för att de inte vet vilka som är deras kunder. Många av de kunder som väljer en 

internetbaserad tjänst efterfrågar fortfarande servicen som sker i den fysiska miljön (Yang & 

Fang, 2004). Digitaliseringen blir ett allt större faktum, vilket påverkar servicelandskapet och 

servicekvaliteten inom finansiella tjänster. Servicelandskapet påverkar i sin tur inte bara 
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förväntningarna på servicekvaliteten, det påverkar dessutom hur kunderna utvärderar 

servicekvaliteten (Handro, 2018). Var servicemötet uppstår har en stor inverkan på den 

upplevda kvaliteten på servicemötet. Om mötet sker i en sliten lokal anses det vara sämre än 

om det sker på ett stort och fint bankkontor (Grönroos, 2015). Hur bedöms då kvaliteten om 

det inte finns en fysisk plats? 

  

Det är kundens uppfattning som skapar tolkningen av kvaliteten, därför är det kundens åsikt 

som är viktig. Dock är kvalitet ett svårtolkat begrepp (Grönroos, 2015; Gummesson, 1993). 

Det är lättare att bedöma kvalitet på fysiska ting, då de är objektiva och det finns olika 

beståndsdelar av fysiska ting som en konsument kan peka på vad den tyckte mer eller mindre 

om. Service är däremot mer subjektivt. Service handlar mer om professionalism och personlig 

uppfattning. Det är svårare att mäta kvaliteten inom service (Gummesson, 1993). Därför är 

det viktigt för utvecklingen av service att se konsumenten som en medskapare av servicen. 

Detta sker genom kundvänligt och pedagogiskt bemötande (Edvardsson, 1998). Ytterligare 

faktorer som påverkande servicekvaliteten, menar Arguello, Tirado och Guillén (2019), är 

immateriella ting. Det är faktorer som personal och hur den sociala kvaliteten är som är det 

avgörande för en kund och dess känslor kring servicekvaliteten. Trots detta så har de fysiska 

faktorerna en indirekt påverkan på hur den övriga servicekvaliteten upplevs (Arguello et al, 

2019). 

  

Amin (2016) hävdar i sin studie att servicekvalitet påverkas via fyra aspekter; personliga 

behov hos konsumenten, hur webbplatsen är organiserad, användarvänlighet samt effektivitet 

på webbplatsen. Studien visade att servicekvalitet inom internetbankerna i Malaysia har en 

stor innebörd angående hur hemsidan är uppbyggd, därav är viktigt att arbeta med detta för att 

bankkunderna ska enkelt kunna anpassa sig till den nya teknologin (Amin, 2016). Här är det 

alltså inte det fysiska mötet som har betydelse, det är istället utbytt till det digitala rummet. 

  

Av denna tidigare forskning har vi funnit två viktiga aspekter när det kommer till finansiella 

tjänster. Vikten av det fysiska mötet som sker, samt om det inte sker ett fysiskt möte så ersätts 

detta av en välarbetad och användarvänlig webbplats. I vår uppsats kommer vi belysa ämnet 



6	
	

om vad konsumenterna förväntar och upplever servicekvalitet i interaktionen med 

servicepersonalen, och alltså inte på den tekniska aspekten i FinTech. Är det möjligt för 

konsumenter att uppleva god servicekvalitet hos ett FinTech-företag, då det inte finns ett 

fysiskt möte? 

  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för vad kunder anser är god servicekvalitet hos ett 

FinTech-bolag, då det inte sker något fysiskt möte. 

  

1.4 Frågeställning 

• Hur skapas känslan av kvalitet för kunder hos en kundservice på FinTech-bolag, då 

det inte sker något fysiskt möte?  

• Hur är det icke-fysiska servicemötet en påverkande faktor? 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar och motiverar vi de valda teorierna för denna studie. Vi har valt en 

huvudteori, samt två kompletterande teorier. Dessa teorier är traditionella teorier om 

servicekvalitet, där två av dem har fysiskt möte som en aspekt.  

  

2.1 SERVQUAL 

Service Quality, även kallat SERVQUAL, är en teori utvecklad av Parasuraman, Zeithaml 

och Berry (1988). Den upplevda kvaliteten hos tjänsteföretagen för konsumenter är viktig att 

mäta, genom att se i vilken grad deras nöjdhet ligger. Detta görs genom två olika instrument, 

där det mest kända är SERVQUAL. Kundens förväntade service och den faktiska upplevda 

servicen var viktigt. Utifrån det utvecklades fem gap som handlar om klyftor som uppstår 

mellan vad företaget upplever sig behöva leverera, och vad konsumenterna förväntar sig 

(Parasuraman et al, 1988): 

1. GAP 1: Klyftan mellan kundens förväntningar och ledningens uppfattning. 

2. GAP 2: Ledningens uppfattning och servicekvaliténs specifikation. 

3. GAP 3: Klyftan mellan servicens kvalitet och den levererade servicen. 

4. GAP 4: Leveransen av tjänster och extern kommunikation. 

5. GAP 5: Klyftan mellan den upplevda tjänsten och den förväntade tjänsten. 

Utifrån dessa fem GAP utvecklade Parasuraman et al (1988) tio faktorer som påverkar den 

upplevda servicekvaliteten. En av de tio faktorerna var trovärdighet som innefattar företagets 

namn och rykte. Detta innebär att ett visst antal attribut från GAPen som valts ut, det vill säga 

avgörande faktorer för tjänsten, mäts och betygsätts. På så sätt ramas de upplevda kvaliteterna 

som är viktiga för kunden in. Dessa avgörande faktorer att mäta servicekvaliteten med 

kortades sedan ner, till nedan följande fem (Parasuraman et al, 1988): 

1. Tangibles/Materiella ting - Hur kunderna upplever tjänsteföretagens fysiska 

företeelse, dess lokaler, utrustning samt användning av material. Exempel på detta är 

fysiska anläggningar samt att personalen ska vara prydlig och välvårdad.  

 

2. Reliability/Tillförlitlighet - Att tjänsteföretaget tillhandahåller en klanderfri tjänst vid 

första försäljningstillfälle, utan snedsteg samt vid rätt utlovad tidpunkt, t.ex. om 
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kunden blir utlovad återkoppling ska detta ske snabbt samt att väntetiden inte ska vara 

för lång. Även Grönroos (2015) talar om vikten av en klanderfri service vid första 

tillfället, och kallar detta för sanningens ögonblick. Grönroos menar att det är då som 

personalen verkligen får visa vad de kan. Uppstår det ett fel i sanningens ögonblick är 

tillfället förlorat. 

 

3. Responsiveness/Tjänstvillighet - Att tjänsteföretagets personal visar sig vara 

tillmötesgående till kunderna. Detta genom att vägleda rätt och vara informativ, uppge 

när tjänsten ska utföras, vara medvetna om kundernas önskemål samt ge en 

tidseffektiv service.  

 

4. Assurance/Försäkran - Att personalen uppträder på ett tillförlitligt sätt som får 

kunderna att känna tillit till företaget. Viktigt här att personalen besitter den kunskap 

som krävs för att tillhandahålla kunderna rätt information.  

 

5. Empathy/Empati - Att företaget behandlar varje kund som en individ och ger personlig 

service, att tillhandahålla bekväma öppettider och vara tillgänglig för kunderna. 

Gummesson (1993) menar att det efterfrågas att kundservicen har förståelse från 

kundens perspektiv, vilket gör att det är den personliga närheten som bäst, givet 

omständigheten, hjälper kundservicen att utveckla en förståelse för kunden. 

 (Parasuraman et al, 1988) 

  

Lenka et al (2009) delar upp de fem faktorerna i två delar; mjuka och hårda värden. De mjuka 

värdena är tillförlitlighet, tjänstvillighet, försäkran och empati. De hårda värdena är de fysiska 

attributen hos företaget. De mjuka värdena handlar om personalen och dess påverkan på 

kunden. Om personalen är hjälpsam, kan den lättare svara på kundernas behov och uppfylla 

vad de efterfrågar. Detta inkluderar även att de anställda är lyhörda och att de har en kunskap 

om tjänsten och företaget. För att underlätta kommunikationsprocessen mellan personalen och 

kunder anses empati hjälpa till. Om personalen ger ett känsloladdat svar har det visat sig ha 

positiva effekter på serviceupplevelsen (Lenka et al, 2009).  
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Det finns SERVQUAL-modeller som är vidareutvecklade för banksektorn, dock är det inget 

som tillämpas i denna studie. Detta då vi endast studerar den mänskliga interaktionen, och 

därmed inte har användning för hur de ekonomiska aspekterna mäts, till exempel. Av den 

anledningen använder vi oss endast utav den traditionella teorin. En vidareutveckling av 

SERVQUAL skapades sedan som är anpassad för banker, vid namn; Banking Service Quality 

(BSQ). Denna modell avser bankens service i sin helhet, allt från priset på produkterna till de 

materiella tingen som banken har (Bahia och Nantel, 2000). Även Pakurár et al (2019) 

tillämpade SERVQUAL i en studie för att se hur servicekvalitetsdimensionerna påverkar 

kundnöjdheten i den jordanska banksektorn. Studien tillämpade en förslagsvis korrigerad 

SERVQUAL-modell med ytterligare tre avgörande faktorer för att mäta kundtillfredsställelse. 

Dessa var ekonomiska aspekter, tillgång samt kompetens för anställda (Pakurár et al, 2019).  

  

Med den traditionella SERVQUAL-modellen får vi reda på vad som krävs för god 

servicekvalitet. Vad anser konsumenter att kvalitet är hos Fintech-bolags kundservice, då de 

inte innefattar den första punkten (materiella ting) som är en av de fem punkterna som mäts 

för att klargöra detta. 

 

2.2 Kvalitetsdimensioner: vad och hur 

Som nämnt i bakgrunden menar Grönroos (2015) att kvalitet är något som kunden upplever, 

och något som alla i företaget borde sträva efter att uppnå då det är viktigt för företagets 

utveckling. När ett servicemöte sker uppstår det en interaktion mellan köpare-säljare. Detta 

har en direkt inverkan på hur tjänsten som företaget levererar upplevs från kunden. Grönroos 

(1984) har därför delat in tjänstekvalitén i två olika dimensioner: Teknisk resultatinriktad 

dimension (vad) och Funktionsmässig processinriktad dimension (hur) (se figur 1).  

Dimensionerna i modellen består av vad kunden får och hur denne får det, tillsammans bildar 

de en total upplevd kvalitet 

 

Teknisk resultatinriktad dimension (vad) innebär vad konsumenterna får i den interaktion de 

har med företaget vilket påverkar hur den upplever kvalitet. Detta är det som företaget 
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betraktar som kvalitet. Dimensionen kan även betraktas som den traditionella synen på 

kvalitet, alltså vad får konsumenten ut av tjänsten, alltså är den objektiv. Kundservicen ska 

agera på ett professionellt sätt och besitta de kunskaper som konsumenten efterfrågar, samt att 

ju mer en kundservice erbjuder desto mer hjälpsam är den gentemot konsumenterna och deras 

individuella behov (Grönroos, 1984). 

  

Det finns två typer av problem som en kund kan uppleva; faktiska och känslomässiga. För att 

företag ska rätta till de problem som uppstått krävs det även att de hanterar kundens känslor 

kring ett klagomål. Det är den externa effektiviteten på hanteringen av klagomål som ger god 

servicekvalitet. Det innebär att trots att servicemisslyckandet har uppstått ska kunderna vara 

nöjda (Grönroos, 2015). Om ett klagomål hanteras bra kommer den tekniska aspekten anses 

som god kvalitet (Grönroos, 1984).  

  

Dimensionen innebär det som konsumenten minns efter att den varit med om servicemötet. 

Här påverkas det som upplevdes under tjänsten gång, allt från materiella ting som en 

bankomat exempelvis, till hur servicepersonalen utförde sitt arbete (Grönroos, 1984). Det är 

alltså det sistnämnda som vi lägger fokus på i studien. 

  

Funktionsmässig processinriktad dimension (hur) innebär hur tjänsten tilldelas konsumenten 

är den andra dimensionen. Detta påverkas genom hur själva leverantören av tjänsten uppför 

sig och hur servicemötet hanteras av personalen. Denna dimension kan även kallas 

processkvalitet. Grönroos (1984) menar att den funktionella kvaliteten utvärderas av kunder 

som subjektiv. Varje kund är unik, alltså efterfrågas personlig service. Det innebär också att 

personalen i kundservicen ska vara inlyssnande på konsumenten och inte endast tänker på vad 

företaget vill. Konsumenten ska känna ett förtroende för kundservicen. Kundservicen ska 

även vara lättillgänglig för kunden (Grönroos, 1984). 

Om klagomålshanteringen anses, av konsumenten, hanteras negativt av företag kommer den 

funktionella kvaliteten påverkas, och därför direkt påverka den totala upplevda kvaliteten. 

Dimensionen används för att skapa ett värde på servicen och tjänsten som företaget erbjuder, 

och är därför en konkurrensfördel (Grönroos, 2015).  
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Genom dessa två paralleller finns även en aspekt till som är image. Vilket är helt enkelt vad 

kunden i fråga anser att företaget har för image, bra eller mindre bra. Detta kan komma att 

påverka kvalitetsupplevelsen på så sätt att om företagets image för kunden är positiv kan 

kunden förbise ett misstag från företagets sida. Medan om företagets image är sämre för 

kunden kan det ha en större inverkan på upplevelsen negativt (Grönroos, 2015).  

  

Figur 1: Egenritad modell. Källa: Grönroos (1984) 

 

 

2.3 Components of Quality 

Rust och Oliver (1994) skapade en teori som innehåller tre dimensioner av servicekvalitet: 

• Serviceprodukten 

• Servicemiljön 

• Hur servicen levereras 

 

Serviceprodukten handlar om hur servicen är designad och planerad för att bli levererad till 

konsumenten. Rust och Oliver (1994) ger ett exempel på hur detta kan gå till, vilket är att en 

konsument på en bank inte ska behöva vänta i mer än fem minuter innan den får hjälp.  
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För att designa en bra serviceprodukt krävs det att företaget identifierar vilka funktioner eller 

specifikationer som den ska innehålla. Denna dimension handlar också om hur servicen ska 

vara designad för att uppfylla konsumentens förväntningar.  

  

Servicemiljön klassificerar Rust och Oliver (1994) i två olika typer: Intern miljö och extern 

miljö. Den interna miljön handlar om hur hela företaget eller organisationen behöver arbetar 

för att uppnå servicekvalitet. Från marknadsavdelningen till personalen på kundservicen 

behöver alla arbeta med att erbjuda kunden servicekvalitet. Då vi studerar utifrån ett 

konsumentperspektiv kommer vi inte beröra den interna miljön i vår studie.  

Den externa miljön handlar om det fysiska servicelandskapet (Rust & Oliver, 1994). Eftersom 

vi endast berör det digitala mötet är den externa miljön icke-existerande, vi kommer därför 

titta på vad FinTech-bolag istället erbjuder. 

  

Hur servicen levereras kan liknas vid utförandet av servicen. En konsument har olika 

förväntningar, och om ett företag eller organisation lyckas uppfylla dessa förväntningar 

minskar mängden klagomål. Rust och Oliver (1994) menar att om klagomål uppstår behöver 

ledningen av företaget se över hur servicen levereras, vilket i sin tur leder till att företaget 

förbättras. 

 

2.4 Tillämpning av teorier 

Enligt Grönroos, Heinonen, Isoniemi och Lindholm (2000) går det att applicera traditionella 

servicekvalitetsteorier på internetbaserade tjänster. Därav har vi valt applicera samtliga tre 

teorier på vår studie om servicekvalitet som kunder efterfrågar hos Fintech-bolag. Dessa 

teorier är separata men vissa liknande aspekter som berör servicekvalitet. 

SERVQUAL är den huvudsakliga teorin till studien. Genom SERVQUAL kan vi undersöka 

om de fyra faktorerna, som inte är materiella ting, kan väga upp att det inte finns någon fysisk 

plats att komma i kontakt med företaget. Vi ska därmed analysera hur servicekvaliteten 

upplevs genom SERVQUALs övriga fyra faktorer. Utifrån ett konsumentperspektiv; vad 
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efterfrågar konsumenterna att en kundservice på Fintech-bolag ska erbjuda för att väga upp att 

det inte finns något fysiskt möte? Behövs den första faktorn eller inte blir intressant för oss.  

  

Vi har valt att använda kvalitetsdimensioner: Vad och hur då vi anser att den är 

kompletterande till SERVQUAL, då den innefattar några grundstenar till innebörd av upplevd 

kvalitet. Image är en viktig aspekt inom denna teori som har betydelse för den totala upplevda 

kvaliteten. Därefter har valet gjorts att applicera denna teori på vår studie och se om Image 

faktiskt har en inverkan på konsumenter samt på vilket sätt. Det är båda dimensionerna, vad 

och hur, som studeras. Vad-dimensionen använder vi för att se vad konsumenter anser att en 

kundservice ska besitta för typ av kunskap, samt hur viktigt detta är för själva 

kvalitetsupplevelsen. Hur-dimensionen använder vi för att se vad konsumenter tycker kring 

klagomål till ett företag och hur de anser att dessa bör hanteras. 

Components of quality använder vi även den som komplement till SERVQUAL. I denna teori 

finns tre dimensioner av servicekvalitet, där i en av de tre, servicemiljön, handlar om den 

externa miljön, som är den fysiska, vilket blir viktigt för vår studie att studera frånvaron av 

detta. Om det påverkar hur kvaliteten på servicen upplevs. 
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3. Metod 
Här presenteras och ger skäl för studiens metodval, genomförandet och val av urval. Vi 

presenterar även studien trovärdighet och äkthet. 

  

3.1 Forskningsdesign 

Då vi finner det intressant att studera hur konsumenter upplever servicekvalitet hos ett 

Fintech-bolags kundservice, sökte vi ett perspektiv från konsumenter. Det är intressant i den 

mån att servicekvalitet är något som är svårt att ta på. Dels själva ämnet i sig, en tjänst som 

ska levereras på internet, som sedan ska mätas i hur den är upplevd. Ett val om att angripa 

ämnet genom en kvalitativ forskningsdesign har därför gjorts då det är komplext.  

  

Bryman och Bell (2017) beskriver sammanfattat att kvalitativ forskning är en strategi där 

fokus ligger på ord medan kvantitativ forskning baseras mer på siffror. Det är dock mer 

komplext än så, en kvalitativ forskningsansats behöver inte endast handla om en utebliven 

existens om siffror och avsaknad tillgång att samla in eller generera kvantitativ data. 

Samtidigt som en kvantitativ forskningsansats inte endast handlar om kvantifiering av olika 

faktorer.  

  

Denna forskning går ut på att söka en djupare förståelse för ämnet om vad konsumenter 

tycker är viktigt för att uppleva god service digitalt. Detta styrks av en kvalitativ ansats, som 

går ut på att söka en djupare förståelse för ämnet. Följande har gjorts genom 

semistrukturerade intervjuer, för att närma sig vad som föregår i en konsuments tankebanor. 

Det blev då ett direkt samspel mellan intervjupersonen och respondenten, som är en viktig 

förutsättning för förståelsen. Genom denna forskningsmetod fick vi förståelse för 

respondentens tankar och känslor, och på så sätt social kunskap (Bryman & Bell, 2017). Då vi 

söker en förståelse kring hur konsumenter anser att kundservice bör vara för dem, när det inte 

finns tillgång till ett fysiskt möte, anser vi att en kvalitativ forskningsansats är mest passande 

för studien. Därmed får vi ett djup i studien att studera kring. Vi föredrar kvalitativ forskning 
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eftersom vi söker detaljerad information om den sociala verkligheten. Därav kan vi förstå hela 

kontexten av ett socialt beteende. 

 

3.1.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Under datainsamlingen till studien har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Detta 

innebar att vi använde oss av en intervjuguide för att sedan utgå ifrån denna under 

intervjuernas gång (se Bilaga 1). Vid utformandet av intervjuguiden som användes till 

intervjuerna, matchade vi frågorna med de valda teorierna. Detta för att se att vi ställt frågor 

som ger oss passande information som även hör ihop med den valda frågeställningen. I och 

med att det användes en intervjuguide, fanns det utrymme för andra frågor som kan uppstå 

under intervjuns gång. Den semistrukturerade intervjun innebär att forskarna har gjort en 

intervjuguide med olika teman som man sedan följer vid intervjun, men att ge utrymme för att 

respondenten ska ha stor frihet i sina svar (Bryman och Bell, 2017). 

 

Vi har genomfört 21 individuella intervjuer med konsumenter, samt en fokusgruppintervju 

med fyra konsumenter. Totalt sett är det 25 konsumenter som intervjuats för datainsamlingen. 

  

3.2 Urval 

Urvalets storlek grundas på att en uppfattning av en teoretisk mättnad uppstod efter 21 

stycken individuella intervjuer, samt en fokusgruppsintervju med fyra respondenter. Enligt 

Bryman & Bell (2017) är en teoretisk mättnad något som uppstår när samma typer av svar 

inträffas och inga nya koder upptäcks. De urval som har gjorts för följande intervjuer är av tre 

olika kategorier, målstyrt urval, bekvämlighetsurval samt snöbollsurval.  

  

Intervjuerna med respondenterna baserades främst på ett bekvämlighetsurval, som sedan 

mynnade ut i ett snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval grundar sig på individer som finns 

tillgängliga eller råkar dyka upp för tillfället (Bryman & Bell, 2017). Detta urval gjordes då 

målet var att komma i kontakt med konsumenter av olika åldrar. Därav frågade vi personer i 
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vår närhet, bland vänner och bekanta. Detta urval är delvis målstyrt, i den mån att vi sökte upp 

respondenter som tycktes passa till studien. De länkade oss vidare till deras bekanta som de 

menar lämpar sig till studien, i form av snöbollsurval. Snöbollsurval är en typ av både 

målstyrt urval men även bekvämlighetsurval, inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 

2017). 

Ett urval av målstyrd rang, närmare bestämt ett kriteriestyrt urval, där man valt ut enheter som 

uppfyller ett eller fler kriterier som söks. Ett målstyrt urval är alltså ett icke-

sannolikhetsbaserat urval. Grunderna för att ett urval kan klassas som målstyrt är framförallt 

att de väljs ut på grund av målet med forskningen, att de har förutsättningarna som krävs för 

att sedan behärska forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2017). 

  

Namn Ålder Sysselsättning 

Jens 25 år Student 

Ludwig 23 år Student 

Niclas 22 år Student 

Simon 26 år Student + orderadministratör 

Tabell 1: Deltagarna i fokusgruppsintervjun 

  

Namn Ålder Sysselsättning Namn Ålder Sysselsättning 

Adam 30 år Student Mattias 41 år Rådgivare inom 
försäljning 

Axel 22 år Student + greenkeeper Nicklas 29 år Student + arbetar inom 
handel 

Carina 23 år Student + arbetar inom 
handel 

Per 26 år Student+ receptionist på 
hotell 

Charlotte 22 år Student Sandra 32 år Barn- och 
ungdomsspecialist 

Eva 49 år Sjuksköterska Sara 22 år Student, + arbetar inom 
IT 
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Felix 23 år Student + arbetar med 
marknadsföring 

Simon 25 år Student + arbetar inom 
handel 

Jasmine 25 år Student + 
ekonomiassistent 

Therese 18 år Student 

Joanna 23 år Student + receptionist Thourya 46 år Medlemshandläggare 

Kjell 64 år Snickare Tony 47 år Dataskyddsombud 

Malin 26 år Biomedicinsk analytiker Ulrika 50 år Medlemshandläggare 

Marie-
Louise 

57 år Äldreomsorg    

Tabell 2: Deltagarna i de individuella intervjuerna 

  

3.3 Genomförande 

Majoriteten av de intervjuer som genomförts har ägt rum i Stockholmsområdet. Fyra stycken 

utfördes i andra städer, bland annat i Malmö som var vår första konsumentintervju. De 

intervjuer som genomfördes i Stockholms gick till på varierande sätt. En del respondenter 

ville mötas upp på deras arbetsplats, och intervjun genomfördes då på deras lunchrast. 

Arbetsplatserna var bland annat Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, samt Rädda barnens 

kontor i Alvik. Under dessa tillfällen hade respondenterna bokat grupprum på arbetsplatsen, 

där intervjun utfördes. Vissa intervjuer ägde rum hemma hos en av författarna. Vidare 

genomfördes även intervjuer på Södertörns högskola, bland annat fokusgruppsintervjun. 

Dessa intervjuer skedde i grupprum som bokats för en lugnare miljö. Slutligen åkte vi till en 

del respondenters hem och utförde intervjun. Fyra av de individuella intervjuerna skedde 

hemma hos respondenten.  

Samtliga intervjutillfällen var därmed i en tyst miljö. Detta val av en mångsidig rang av 

platser att utöva intervjuerna på grundar sig i att vi strävade efter att tillvägagångssättet skulle 

vara så bekvämt som möjligt för respondenterna. Då kvalitativa intervjuer är en krävande 

metod för alla parter valde vi att ta hänsyn till respondenternas önskemål om tid och plats, och 

lade därefter ett schema hur vi skulle ta oss runt till var och en (Holme & Solvang, 1997).  
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Under varje intervjutillfälle deltog tre personer. En person agerade som intervjuare och ställde 

frågorna, en som dokumenterade och förde anteckningar samtidigt som den tredje var 

respondenten och svarade på frågorna. Varje intervju har spelats in med författarnas telefoner, 

detta för att bevara det som sagts och ha tillgång till möjligheten att lyssna på intervjun i 

efterhand. Inspelningarna godkändes av samtliga respondenter. 

  

3.3.1 Individuella konsumentintervjuer 

Konsumentintervjuerna skedde under helgen vecka 46, under hela vecka 47 samt början av 

vecka 48, år 2019.  

  

Innan varje konsumentintervju valde vi att skicka intervjuguiden i förväg till konsumenterna, 

för att hjälpa dem att förbereda sig och även starta en fundering hos dem. Eftersom vi inte 

skickade ett frågeschema utan endast en intervjuguide, med olika teman som vi kommer tala 

om under intervjun, gjorde det att konsumenten var förberedd på vad vi skulle prata om men 

det fanns även utrymme för spontana svar. Varje individuell intervju varade i ungefär 30 

minuter. Var intervju flöt på i form av ett samtal, där nästa tema togs upp när respondenten 

besvarat ett ämne.  

  

3.3.2 Fokusgruppintervju 

Torsdagen 21 november 2019 genomförde vi en fokusgruppintervju med fyra oberoende 

studenter på Södertörns högskola. Antalet deltagare i fokusgruppen ansågs passande då vi 

strävade efter att få ett samtal där alla kan komma till tal, höra varandras åsikter samt våga 

diskutera. Vid en större grupp hade det varit en risk för att respondenter inte deltog i samtalet, 

samt svårare för oss att ha kontroll över diskussionen (Wibeck, 2010).  

Några timmar innan intervjun skickades intervjuguiden till följande respondenter. Detta val 

grundades i att det är positivt att respondenterna är medvetna om de teman som ska tas upp 

under intervjun. Förhoppningarna var också att deltagarna skulle ha läst intervjuguiden och 

redan startat en tankebana kring de olika ämnena för att sedan kunna diskutera detta med de 

andra intervjupersonerna. Fokusgruppen fick samma intervjuguide som de individuella 
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intervjuerna. Denna intervju varade i 60 minuter. Samtalet flöt på enligt våra förhoppningar 

med hjälp av valet av antalet medverkande samt intervjuguiden. Det uppstod diskussioner 

kring de olika teman, vissa djupare än andra. Till exempel blev diskussionen kring temat 

fysiskt möte djup då det var skilda meningar bland respondenterna.  

  

3.3.3 Bearbetning av intervjuerna 

Samtliga intervjuer som genomförts har spelats in. Anteckningar har även gjorts under själva 

intervjun. Delvis transkribering har gjorts. De anteckningar som gjordes under intervjuernas 

gång täckte tillräckligt med information som intervjupersonerna gav. Därav var 

inspelningarna ett stöd för oss, som lyssnades på i efterhand för att minnas särskilda citat från 

kunder som var till användning i empiriavsnittet. För att bearbeta datan och försöka koda den 

valde vi att läsa igenom alla de anteckningar som fördes under varje intervju. Detta 

upprepades för att försäkra oss om att vi inte förlorar data. Vi valde att färglägga de meningar, 

benämningar eller ord som respondenterna uttryckte för att tilldela dem olika 

kategorisymboler. Detta för att enkelt koda och sedan analysera (Gorden, Skills, Itasca & 

Peacock, 1998). 

  

3.4 Etik 

Under datainsamlingen har vi följt etiska regler som finns kring hur forskning ska utövas 

inom företagsekonomi. Dessa täckte områden som samtycke, integritet, negativa effekter, 

frivillighet, anonymitet samt konfidentialitet.  

• När vi frågade intervjupersonerna om de ville medverka i en intervju informerade vi 

för respektive person att vad uppsatsen handlar om. Information gavs om och vilka 

ämnen intervjun berör, samt hur deras svar kommer användas i uppsatsen. 

• När frågan om deltagande i intervjuerna ställdes, hade intervjupersonerna möjlighet att 

tacka nej till en medverkan. 

• Innan intervjun startade var intervjupersonerna medvetna om att de hade valet att vara 

anonyma samt att vi frågade om vi fick spela in intervjun. Vi informerade om att deras 

svar endast ska användas till uppsatsens forskning och inget annat. 

• Uppgifterna som respondenterna har lämnat har endast använts till uppsatsen. 
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Detta kan styrkas av Bryman och Bell (2017) som har delat in etik inom uppsatsskrivande till 

fem etiska principer. Dessa är följande: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitets- och anonymitetskrav 

• Nyttande kravet 

• Falska förespeglingar 

  

3.5. Trovärdighet och äkthet 

Enligt Bryman och Bell (2017) kan man granska dess reliabilitet och validitet för att bedöma 

en uppsats. När det kommer till kvalitativ forskning föreslår de två andra grundläggande 

kriterier för att bedöma en kvalitativ studie. Dessa begrepp är trovärdighet och äkthet. 

  

3.5.1 Trovärdighet 

Vi har under studiens gång tagit konsideration till principerna om trovärdighet. Trovärdighet i 

anknytning till forskning inom företagsekonomi är något som bör tas hänsyn till, detta innebär 

att det är den absoluta sanningen som vill uppnås.  

• Vi som forskare eller författare till denna uppsats har följt de olika reglerna som finns 

under uppsatsens gång, vi ska även rapportera resultatet för uppsatsen till de 

intervjupersoner som ställt upp.  

• Vår studie är inte överförbar. Det skulle krävts fler respondenter för att få en mer 

överförbar studie. Det innefattar att resultatet i forskningen inte är överförbart till 

andra situationer eller miljöer. Detta då det är en kvalitativ forskning som tenderar att 

gå på djupet av en fråga med hjälp av färre respondenter som har intervjuats. 

• Vår studie är möjlig att göra om på nytt. Detta då vi tydligt redogör för hela 

processens gång. Vi beskriver hur vi har gått tillväga för att få fram det resultatet vi 

får. Det vill säga om samma 25 respondenter medverkar i studien på nytt. Om fallet 
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var 25 helt nya respondenter i andra åldrar kan resultatet tänkas vara till det 

annorlunda.  

• Resultatet kan konfirmera uppsatsen, då vi inte har låtit våra egna tankar och åsikter 

medvetet har styrt forskningens gång. Resultatet kan därför styrkas.  

  

Detta samspelar med Bryman & Bells (2017) fyra kriterier för trovärdighet: 

• Tillförlitlighet 

• Överförbarhet 

• Pålitlighet 

• Konfirmering eller bekräftelse 

3.5.2 Äkthet 

Som ett komplement till trovärdighetsprinciperna, har vi fullföljt äkthetskriterier under 

studiens gång. Att följa riktlinjer kring äkthet, som är ett krav inom kvalitativ forskning, är 

viktigt för att det ska vara en pålitlig studie av ärlighet.  

• Uppsatsen ger en rättvis bild av intervjupersonernas olika åsikter. Vissa respondenters 

namn kan komma på tal i större utsträckning, då de uttryckt sig på ett sådant sätt att de 

beskriver sina känslor och tankar väl uttryckligt. Detta betyder inte att resterande 

respondenter inte räknas med eller tas hänsyn till. Alla respondenter har svarat på ett 

individuellt sätt, vi har sett till varje individ, men lånat vissa respondenters välvalda 

ord som sedan bekräftats av andra respondenter med andra ord.   

• Vår studie bidrar till att de olika deltagarna i studien får en större och bättre förståelse 

kring den sociala situationen de befinner sig i. Genom att respondenterna satt igång 

tankebanor om hur de själva resonerar kring hur de vill bli bemött av ett Fintech-

bolags kundservice.  

• Då uppsatsen kommer att skickas till följande deltagare som finner det intressant att ta 

del av resultatet av studien, får de en bredare bild av hur andra personer beter sig i den 

sociala miljön de befinner sig i. 

• Undersökningen till studien kan bidra till att de deltagande personerna kan förändra 

den situationen de befinner sig. Respondenterna kan själva välja om de vill ansluta sig 
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till ett Fintech-företag eller inte. De kan även välja under studiens gång att dra in sin 

medverkan om fallet är så. 

• Deltagarna i studien har en möjlighet att ändra deras svar om så är fallet, under 

studiens gång.   

  

Detta styrks av Lincoln & Guba (1985) kriterier för äkthet: 

• Rättvis bild 

• Ontologisk autenticitet 

• Pedagogisk autenticitet 

• Katalytisk autenticitet 

• Taktisk autenticitet 

 

3.6 Avgränsning 

Vi har valt att studera vårt ämne utifrån ett kundperspektiv, detta då vi testade att intervjua ett 

Fintech-bolag i början av datainsamlingen. Torsdagen den 14 november 2019 genomförde vi 

en intervju med företaget Brocc, intervjupersonen var Andreas Thim som är marknads- och 

försäljningschef på Brocc. Denna intervju valde vi sedan att utesluta från studien då den inte 

gav oss den informationen vi sökte. Därav blev det tydligt för oss att det är kundperspektivet 

som kommer passa till vår studie, och inte företagsperspektiv.  

  

3.7 Metodkritik 

Något som hade varit en fördel för oss under intervjuernas process hade varit om vi 

genomfört en pilotstudie till en början. Den första intervjun som genomfördes var med 

Fintech-bolaget, informationen vi fick av intervjun var inte vad vi förväntat oss, vilket 

resulterade i att vi inte hade användning för materialet.  

  

Urvalet till studien var av dels icke-slumpmässig rang, det vill säga bekvämlighetsurval. Detta 

har sina nackdelar i och med det är svårt att generalisera resultatet i ett bekvämlighetsurval, då 
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det inte är stickprov från populationen (Bryman & Bell, 2017). Det hade möjligtvis fungerat 

om populationen hade varit mer specifik än den till denna uppsats. Det kan däremot fungera 

som ett redskap till vidare forskning. Det är även en risk vid ett bekvämlighetsurval att 

attityderna förändras då respondenten är bekant till någon av författarna. Det kan då tänkas att 

stämningen blir för avslappnad. Detta märktes dock inte då vi valde att samma person höll i 

intervjun och den andra antecknade vid varje intervjutillfälle, vilket resulterade i en trygghet i 

våra respektive roller och upplägget för intervjuerna.  

  

En ytterligare risk är att respondenterna själva fick välja plats, då det var utom författarnas 

påverkan på hur atmosfären skulle te sig. Detta var dock inget som uppstod, då de 

respondenter som valt att vara hemma hos sig själva eller på deras arbetsplats var antingen 

ensamma hemma eller hade bokat ett grupprum.  

  

3.8 Operationalisering 

Frågetema Teori Punkt inom Teorin 

Val av Kommunikationsmedel, 
svarsfrekvens 

Service Quality: 
Managerial 
Implementation 

SERVQUAL 

Serviceprodukten 
  
2. Tillförlitlighet  

3. Tjänstvillighet 

Kunskap hos servicepersonalen, vad 
kundservicen erbjuder 

Kvalitetsdimensioner:  
Vad och Hur 
  

SERVQUAL 

Teknisk resultatinriktad 
dimension, VAD 
  

4. Försäkran 
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Felfri service vid första bemötandet, 
tillmötesgående service, 

SERVQUAL 
2. Tillförlitlighet  

3. Tjänstvillighet 

Klagomål; vad krävs för att framföra 
ett klagomål och hur ska det hanteras? 

Kvalitetsdimensioner:  
Vad och Hur 
  

Service Quality: 
Managerial 
Implementation 

Funktionell 
resultatinriktad 
dimension, HUR  
Teknsik resultatinriktad 
dimension, VAD 
  

Leverans av produkten 

Tillit till servicen SERVQUAL 4. Försäkran 

Personlig service;  

Vad är det? Är det viktigt vid 
ekonomisk kundservice? 

SERVQUAL 5. Empati 

Image; påverkar eller inte? 
SERVQUAL 
  
Kvalitetsdimensioner:  

Vad och Hur 

Image 

Servicekvalitet; vad efterfrågas för bra 

servicekvalitet? 

SERVQUAL 
Kvalitetsdimensioner:  

Vad och Hur 

2. Tillförlitlighet 
3. Tjänstvillighet 
4. Försäkran 
5. Empati 
Teknisk resultatinriktad 
dimension, VAD 

Funktionell 

resultatinriktad 

dimension, HUR  

Fysiskt möte; vad förväntas vid ett 

icke-fysiskt möte samt om ett fysiskt 

möte efterfrågas? 

SERVQUAL 1. Materiella ting 
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4. Empiri 

Detta avsnitt behandlar intervjufrågorna från den insamlade datan. Kapitlet är format utifrån 

de valda teorierna, vilket kan ses i föregående avsnitt. Detta presenteras genom nio olika 

teman nedan.  

  

Kommunikationsmedel 

De olika kommunikationsmedlen som respondenterna föredrar att använda är telefon, 

chattfunktion på ett företags hemsida samt mail. Den genomsnittliga väntetiden 

respondenterna kan tänka sig är högst 20 minuter i telefonkö. Alla var eniga om att 

chattfunktionen är ett alternativ där det förväntas gå snabbare att få respons. Telefon som 

kommunikationsmedel var det mest önskade bland respondenterna för att komma i kontakt 

med en kundservice på ett Fintech-bolag. Detta beror på att det ger en tryggare känsla när det 

finns möjlighet att höra en vänlig röst som hjälper en igenom sitt ärende, samt att en röst ger 

känslan av att det är mer personligt berättar samtliga respondenter. Telefonsamtal är också 

den metod de föredrar när de anser att de har mer viktiga frågor att ställa, inte endast 

administrativa frågor. Viktiga frågor definierar Joanna, 23 år, som när det handlar om faktiska 

pengar. Exempel från Sara, 22 år, är att hon ringer hellre en kundservice när det handlar om 

tekniska frågor. Chattfunktionen föredrar vissa respondenter om de endast har korta frågor 

och vill få ett snabbt svar, helst på en gång. De anser att det är skönt att ha möjligheten att 

vara opersonlig. Tony, 47 år, förklarar att han föredrar chatten då det är kort och koncist, inget 

onödigt som sägs.  

  

De respondenter som anser sig föredra mail som kommunikationsmedel menar också att de 

tycker att det är lättare att framföra sig i skrift. Marie-Louise, 57 år, anser dessutom 

tillsammans med fler respondenter att mail är praktiskt då man får allt skriftligt och alltid kan 

gå tillbaka och se vad som är sagt. De är också villiga att vänta på svaret i max 24 timmar. 
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Det är ingen av våra respondenter som föredrar att samtala, chatta eller maila med en robot på 

ett företag. Mattias, 41 år, anser att det ger en känsla av att företaget vill spara pengar om de 

använder sig av robotar som svarar.  

 

Kunskap hos kundservicen 

Vad de intervjuade främst menar på att det är viktigaste att personalen har för typ av kunskap 

är fakta om företaget och hur dess tjänst fungerar och det som hör därtill.  

En ekonomisk grundförståelse är något som tas upp bland ett flertal respondenter som en 

viktig förutsättning att personalen besitter. Felix, 23 år, anger att kunskap genom interna 

utbildningar på företaget är för honom mer värt än en ekonomiutbildning.  

Flera nämner även att social kompetens är en stor fördel, även personlighetsigenkänning, och 

helt enkelt människokännare. Mattias, 41 år, säger att en kundservice ska lyckas hantera olika 

typer av personligheter och inte ge sämre service till en kund som de tycker är lite dryg. 

  

Charlotte, 22 år, anser att en kundservice ska ha mycket kunskap om vad man som konsument 

skulle kunna tyckas är oklart, samt de mest vanliga frågorna som uppkommer.  

Jasmine, 25 år, menar att hon tycker att det är ett krav att personalen som arbetar på en viss 

avdelning på ett företag, verkligen besitter kunskap om den information som krävs inom den 

avdelningen. Ulrika, 50 år, menar att personalen på en kundservice ska ha god kunskap om 

företaget, med följden att man inte behöver bli kopplad till andra personer som inte heller kan 

svara, vilket kan bli ett irritationsmoment. Detta menar Ulrika är ett starkt tecken på att 

personalen på kundservicen besitter den kunskap som krävs för den befintliga positionen. 

Sandra, 32 år, berättar att det är viktigt att personalen har ett positivt och hjälpsamt 

bemötande, att det är personalen som har spetskompetens som kunderna som ringer in inte 

har, därav måste personalen förmedla sin kunskap på en nivå så att kunden förstår. 
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Felfri service vid första bemötandet 

Den felfria servicen anser våra respondenter uppstå vid ett professionellt bemötande som är 

tydligt. När personalen är trevlig, lyhörd, positiv och ger snabb respons. Charlotte, 22 år, 

efterfrågar framförallt tydliga svar, inte endast ja- eller nej-svar. Hon vill att de förklarar 

varför något är som det är. Andra respondenter anser även att de efterfrågar ett positivt 

bemötande, samt att personalen ska vara kunniga inom området. Det överensstämmer även 

med vad Adam, 30 år, menar då han inte vill att det uppstår några missförstånd mellan han 

och kundservicen.  

  

Angående att bli runtskickad bland olika personer hos en kundservice var något som 

respondenterna hade delade meningar om. Sara, 22 år definierar felfri service med att hon vill 

hamna med rätt person som har rätt kompetens från början och inte behöva blir runtskickad. 

Likaså menar Felix, 23 år, att det är värdefullt att han får reda på att han kommit till rätt 

avdelning gällande hans ärende, att bli kopplad fler än en gång menar han blir ansträngande 

att behöva upprepa vad han behöver hjälp med.  

Kjell, 64 år, samt Sara, 22 år, menar är det tidseffektivt att inte bli runtskickad, medan för de 

andra respondenterna menar att det är tidseffektivt då de vill hamna hos rätt person.  

En del respondenter menar på att det är bra att bli runtskickad över telefon, då de vill hamna 

hos rätt person, medan andra anser att detta endast är jobbigt och att det tar massa tid att vänta 

på rätt person. Enligt våra respondenter är vägledning att personalen är tydlig, och förklarar 

utförligt. Sara berättar att det är viktigt att personalen berättar steg för steg vilka åtgärder de 

gör, varför de gör det. Vidare förklarar hon att för att de ska vägleda henne är det viktigt att de 

berättar, och att hon gärna vill ha en bekräftelse efteråt. Därmed är återkoppling viktigt.  

  

Felfri service vid första mötet menar Axel, 22 år, att han inte har något särskilt krav för, den 

kontakten ska vara som all annan. Tony, 47 år, uppger att han endast vill att servicen vid 

första kontakt ska vara kort och koncist. Han värdesätter allra mest att det är tidseffektivt.  
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Ulrika, 50 år, berättar att hon blir missnöjd när hon efterfrågar hjälp men att personen i 

kundservicen endast försöker sälja in andra erbjudanden. Hon, och andra respondenter som 

håller med, anser att detta inte är bra service. Mattias, 41 år, nämner däremot att han 

uppskattar om ett företag kommer med erbjudanden som han inte visste om, han gillar att de 

presenterar saker han annars inte fått reda på. Detta är motsatsen från Ulrika m.fl. 

respondenter som inte gillar extra erbjudanden. Han nämner att första intrycket är otroligt 

viktigt för honom. Det är betydelsefullt att personalen då inte låter stressad, att de lyssnar på 

hans frågeställningar och förstår vilken vinkel han kommer ifrån och är nyfikna på honom. 

  

Klagomål 

Den vanligaste orsaken till att våra respondenter väljer att lämna klagomål är om de anser att 

det påverkar deras pengar, till exempel om pengar försvinner eller om det uppstår en känsla 

av att de blivit lurade. Dessutom är även service utförd på ett undermåligt sätt en bidragande 

faktor till att våra respondenter klagar. Under fokusgruppsintervjun var samtliga respondenter 

eniga; de kan klaga på om det handlar om pengar, men inte om någon ger dålig service. Detta 

håller inte Eva, 49 år, med om. Hon anser att ett dåligt bemötande är något som borde 

uppmärksammas. 

  

Kjell, 64 år, berättar att han kan klaga om servicen är bristfällig och förväntar sig då en 

skriftlig ursäkt, därmed att personalen förstått att beteendet inte var acceptabelt. Per, 26 år, 

uppger att han gärna kan framföra ett klagomål på servicen och vill efter det uppleva att han 

känner sig hörd. Eftersom han jobbar inom service själv menar Per att det är gynnsamt för ett 

företag om de vet vad kunderna tycker, på detta vis kan företaget ständigt förbättras och 

utvecklas. Per är därmed inte ute efter någon slags kompensation. Felix, 23 år, berättar likaså 

att det är viktigt att framföra klagomål för att företagen ska kunna utvecklas. Detta håller 

Mattias, 41 år, delvis med om. Han ställer höga krav på de som förvaltar hans tillgångar och 

har därför lätt för att framföra klagomål. I likhet med Per och Kjell vill han få återkoppling, 

samt att företaget ska utvecklas. Till skillnad från Per, förväntar sig Mattias kompensation, 

oavsett form.  
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Det är viktigt för majoriteten av våra respondenter att vara medveten om det faktum att deras 

klagomål hanteras. Likaså är återkoppling viktigt för samtliga respondenter förutom tre 

stycken. Detta menar Thourya, 46 år, att om de ger återkoppling så visar det att de bryr sig om 

kritiken samt kunden. Vidare menar Simon, 25 år, att det är viktigt att personalen bemöta den 

missnöjda kunden på ett professionellt sätt och inte bli sur eller ha en dålig ton. Detta håller 

Adam, 30 år, med om.  

  

Det är tre respondenter som inte upplever att de behövde återkoppling; Therese 18 år, Malin 

26 år samt Eva 49 år. Malin berättar att hon länge arbetat inom olika servicebranscher själv 

och menar att det är just därför hon inte klagar, hon vet att personalen förmodligen gör sitt 

bästa. Det skulle endast ske om det handlar om stora summor pengar hon förlorat. 

  

Tillit 

För att våra respondenter ska känna tillit var den största faktorn att de känner att personen på 

andra sidan är trevlig, har en hygglig ton och är artig. Marie-Louise, 57 år, berättar att hon vill 

ha snabba svar samt att det ska vara en vänlig person som visar att den bryr sig och lyssnar. 

Då känner hon tillit. Axel, 22 år, avser att han känner tillit om han får snabba svar. Kjell 64 

år, Thourya 46 år och Ulrika 50 år, menar att tillit uppstår när servicepersonalen inte försöker 

sälja andra saker som de inte har efterfrågat. Thourya menar att om personalen gör det 

upplevs det som att de är okunniga. Sara, 22 år, påpekar att tillit kommer om kundservicen 

förstår vad kunden efterfrågar, även om kunden inte nödvändigtvis säger det själv.  

  

Per, 26 år, känner tillit om det upplevs vara en strukturerad arbetsplats. Han ger ett exempel 

om att ringa till en kundservice, om det då är en högljudd bakgrund upplever inte han tillit. 

Detta samtycker Carina, 23 år och Simon 25 år med, de vill ha en tyst bakgrund för att det ska 

känna tillit och att samtalet är seriöst.  
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I fokusgruppen var alla enade om att tillit tar tid att bygga upp. Om de inte känner till ett 

företag ännu menar fokusgruppen att det är en fördel om de har hört talas om företaget via 

bekanta eller läst goda recensioner på internet. Detta håller Nicklas, 29 år, och Therese, 18 år, 

med om. Samtidigt tillägger Nicklas att personalen ska vara seriös, trevlig och professionell. 

Tony, 47 år berättar att han inte känner tillit till någon finansiell tjänst eller kundservice. 

  

Personlig service 

Malin, 26 år och Axel, 22 år är de respondenter som inte eftersträvar personlig service, då de 

inte anser att det behövs personlig service vid ekonomiska frågor. Malin menar att hon bara 

vill att saker ska gå rätt till och behöver därför inte bli sedd som en individ.  

  

Resterande respondenter var eniga om att de vill ha personlig service när det kommer till 

deras ekonomi. Simon, 25 år, svarade på frågan om personlig service: “Om man blundar ska 

det kännas som att man är blind på en bank”, alltså att personalen ska lyssna och vara artig. 

Det var flertalet av respondenterna som ansåg att personlig service är när personalen svara 

med kundens namn, t.ex. berättar Joanna, 23 år, att om hon har skrivit in sina uppgifter innan 

ett samtal vill hon att personalen svara “Hej Joanna”. Detta instämmer Per, 26 år, med, han 

menar att de är de små detaljerna som gör den personliga servicen, som att nämna kunden vid 

namn. Dessutom var fokusgruppen enig om att de anser att personlig service är när det inte är 

ett för säljigt samtal, då det upplevs som att personalen inte ser till kundens enskilda fråga. De 

vill att personalen ska vara lyhörd och saklig.  

  

Kontinuitet i ärendet är dessutom viktigt för respondenterna, om de har startat ett ärende med 

en person vill de ha samma person genom hela ärendet. Kjell, 64 år, vill att personalen ska 

upplevas som engagerad i hans ärende.  

  

Sara, 22 år, berättar att hon tycker att personlig service är när de ger ett svar som inte verkar 

vara ett autosvar. Det var även vissa respondenter som tyckte att robotar inte ger upphov till 
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personlig service. De vill konversera med en människa, ha kontinuitet och känna att de blir 

hörda.  

  

Image 

Ulrika, 50 år, menar att hon alltid förväntar sig bra service från ett företag, oavsett om 

företaget är väletablerat eller ej. Några av respondenterna menar på att imagen påverkar, men 

att det beror på vad företaget faktiskt trycker på i sin marknadsföring. Mattias, 41 år, menar 

att det är företaget själva som höjer ribban och han försöker bara syna den. Därmed påverkar 

det delvis för honom.  

  

Felix, 23 år, nämner att om ett företag har en bra image och att han blivit trevligt bemött 

tidigare har han lättare att förbise misstag eller fel företaget gör. Då han redan hört positiv 

kritik om företaget har han större förståelse och godtar lättare snedsteg. Något som ett flertal 

respondenter uppger är att de förväntar sig bättre service på ett större och mer väletablerat 

företag. Nicklas, 29 år, påpekar att större företag borde ha större budget och därmed bättre 

kundservice.  

  

Det finns även respondenter som menar på att de faktiskt förväntar sig bättre service från ett 

mindre företag. Joanna, 23 år, menar att de stora företagen kan blivit så stora att den 

kompetenta personalen har blivit för utspridd. Tony, 47 år, framför att sägningen “man får 

vad man betalar för” inte stämmer. Han har själv Swedbank som sin bank för tillfället, där 

han betalar en summa i månaden för att få ha sitt betalkort. Samtidigt som han även har 

Klarnas betalkort, som är gratis. Han uppger att han blivit betydligt bättre bemött av företaget 

som är gratis och inte har någon medlemsavgift. Därav stämmer inte uttrycket för honom. 

Detta bekräftar även Per, 26 år, att om det kostar en avgift i månaden att vara medlem hos ett 

företag är hans förväntan på servicen högre.  
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Fokusgruppen var enade i frågan och anser att de har svårare att godta snedsteg från 

etablerade företag, då de anser att större företag borde kunna ge bättre service. De väljer mer 

etablerade företag för att det inte ska bli fel, och även att det då är okej att betala mer. Därför 

menar de att det är lättare att godta snedsteg från mindre företag.  

 

Servicekvalitet 

Servicekvalitet för våra respondenter är när det går snabbt, när personalen är engagerad och 

de får ett trevligt bemötande. Fokusgruppen fokuserade även på att de vill att personalen ska 

vara personlig. Mattias, 41 år, håller med fokusgruppen, detta är en av de viktigaste 

aspekterna för honom, samt att personalen ska vara öppna för förbättring då det visar på att 

företaget har lyssnat på den enskilda kundens behov och önskemål. Detta håller Per, 26 år och 

Jasmine 25 år med om, de vill känna sig sedda och att personalen tar sin tid för att hjälpa dem 

i deras enskilda frågor. Mattias understryker att han tycker att det är viktigt att personalen har 

en egen initiativförmåga, att de har tillit uppifrån sin chef att ta egna beslut att göra en deal 

som “okej, vi skippar kortavgift” till exempel. Han menar att det är viktigt att personalen har 

den typen av befogenheter.  

  

Malin, 26 år, håller inte med Mattias och Per. Hon vill att det ska gå snabbt och att det ska 

vara sakligt. Hon anser att servicepersonalen ska kunna hantera att det går snabbt och inte bli 

stressad. Felix, 23 år, instämmer delvis med Malin, de behöver inte säga hans namn men han 

vill gärna veta snabbt om han har kommit rätt. Felix anser att han snabbt ska komma till rätt 

person som kan hjälpa honom med hans ärende, och Charlotte 22 år instämmer. Hon vill inte 

känna att hon står kvar på samma ställe som hon var innan hon kontaktade kundservice.  

  

Adam, 30 år, efterfrågar lyhördhet och förståelse för att kunderna inte besitter samma 

ekonomiska kunskap som kundservicen hos ett Fintech-företag gör. Detta håller Eva, 49 år 

med om, hon anser att bra servicekvalitet är när hennes ärende är utfört och klart, och att 

personalen är trevlig. Axel, 22 år, håller med om att bra servicekvalitet endast är när det man 

ber om blir gjort.  
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Carina, 24 år, säger även att bra servicekvalitet är när det inte är några störande moment i 

bakgrunden. T.ex. om ett samtal sker över telefon så är det viktigt att det är bra täckning, 

inget brus eller ljud i bakgrunden.  

 

Respondenterna efterfrågar även att personalen besitter kunskap om ämnet samt att de är 

kompetenta, socialt och kan ekonomi. Joanna, 23 år, förklarar att hon tycker att god service är 

när hon som konsument känner att det är riktiga personer som svarar på hennes frågor.  

 

Mattias, 41 år, uttrycker att han tycker att personlig service för honom är att få liknande 

service av varje person varje gång han är i kontakt med ett företag. 

  

Fysiskt möte 

Respondenterna efterfrågar snabba svar på deras frågor. Majoriteten anser att det är bättre att 

det går kvickt att komma i kontakt med kundservicen och att de får ett snabbt och tydligt svar, 

än att träffa någon rent fysiskt. Per, 26 år och Mattias 41 år, förklarar att de anser att poängen 

med att slippa träffa någon är för att det ska gå snabbt och enkelt. Om det inte går snabbt och 

är enkelt anser de att hela poängen faller, samt att det får företaget att upplevas som snålt som 

sparar in pengar på kontorskostnader. Om de intervjuade väljer att kontakta en kundtjänst 

anser de att det behövs tydliga svar för att det ska uppfylla samma kriterier som ett fysiskt 

möte gör. Vissa av respondenterna förklarar att de förväntar sig samma sak av ett fysiskt möte 

som ett icke-fysiskt möte. Eva, 49 år, menar att hon ska kunna genomföra samma ärende 

oavsett mötets form.  

  

Det är endast en av respondenterna som efterfrågar ett fysiskt möte i alla lägen och det är 

Sandra, 32 år. Hon menar att hon inte vill ha kontakt med ett företag som inte kan erbjuda ett 

fysiskt möte, då hon upplever att det känns för abstrakt när hon inte vet vem hon pratar med. 

Resterande intervjupersoner upplever att de aldrig behöver träffa någon alternativt endast när 

det gäller lån om större summor. Marie-Louise, 57 år, förklarar att hon inte behöver ha ett 
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fysiskt möte för att t.ex. ta nya lån eller ändra uppgifter, men om hon behöver göra något som 

kräver mycket av henne och hon inte har utfört ärendet tidigare vill hon gärna ha ett fysiskt 

möte. Thourya, 46 år, instämmer och tillägger att det beror på hur kompetent 

servicepersonalen är, om hon får uppfattningen av att det blir komplicerat skulle hon 

efterfråga ett fysiskt möte. Däremot håller inte Eva 49 år, Ulrika 50 år, Tony 47 år, Mattias 41 

år och Kjell 64 år med. De har alla tidigare erfarenhet av att utföra olika bankärenden utan ett 

fysiskt möte och känner därför en tillit till att personalen som hjälper dem besitter den 

kunskapen som behövs. Ulrika förklarar att hon förväntar sig att personalen ska vara trevlig, 

kunna lösa ärendet och ge ett tydligt svar vid ett icke-fysiskt möte. Tony berättar att han 

tycker att det känns som 1800-tals tänk att behöva boka in ett möte. Malin, 26 år, upplever 

inte heller att hon efterfrågar ett fysiskt möte, trots att hon inte har erfarenhet av att utföra 

olika typer av bankärenden. Hon förklarar det med att hon anser att det är bekvämt att kunna 

utföra sådant utan att boka tid, och att hon inte vill träffa dem. 

  

Nästan alla intervjupersoner som studerar upplever att de ville ha ett fysiskt möte då det 

kommer till lån om större summor. Det var många av studenterna som gav exempel på 

bostadslån, då vill de gärna träffas på ett fysiskt kontor tillsammans med en person som kan 

hjälpa dem. Ett fysiskt möte gör att det upplevs som tryggare, det är tydligare vad som gäller 

samt de vill veta vad de olika finansiella tjänsterna erbjuder. Jasmine menar att “det ger en 

större tillit och upplevs som tryggare då de vill ha en fysisk person att utvärdera de olika 

alternativen med”. Felix, 23 år, anser däremot att han inte behöver träffa någon alls, oavsett 

ärende. Han förklarar det med: ”Det handlar om tillit, om jag redan har tillit för en tjänst 

behöver jag inte träffa någon”. Detta rör även nya finansiella tjänster, då han skulle utgå från 

tidigare recensioner hellre än efterfråga ett fysiskt möte. Då han har ekonomisk kunskap anser 

han att en bra ränta spelar större roll än ett fysiskt möte. 

 

Under fokusgruppsintervjun berättar halva gruppen, Simon 26 år och Niclas 22 år, att de inte 

behöver ett fysiskt möte för att ta ett bolån. De förklarar det med att om informationen finns 

tydligt på hemsidan så behöver de inte träffa någon. Trots detta argument stod den andra 

halvan av gruppen fast vid att vid ett större lån vill man ändå ha ett fysiskt möte, då det känns 

säkrare att få hjälp av en människa.  
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5. Analys 
Detta kapitel introduceras med en analys om hur känslan skapas av kvalitet. Detta uppföljs 

med de resterande åtta teman enligt föregående kapitel. Sista punkten berör hur det icke-

fysiska mötet är en påverkande faktor. Detta analyseras tillsammans med de valda teorierna 

och tidigare forskning som presenterats.  

 

5.1 Servicekvalitet 

Trots att kvalitet är ett svårtolkat begrepp har vi i intervjuerna fått en uppfattning av vad varje 

enskild individ hävdar är betydande för servicekvaliteten. Detta då det är kundens uppfattning 

som skapar tolkningen av kvalitet (Grönroos, 2015; Gummesson, 1993). Servicekvalitet i 

interaktionen med servicepersonalen är för våra respondenter när det går snabbt vilket enligt 

Parasuraman et al (1988) är tillförlitlighet och tjänstvillighet, samt att personalen visar ett 

engagemang och erbjuder vad respondenterna menar som personlig service som kan liknas 

vid empati. Våra respondenter vill tala med personal som besitter den kunskapen de 

efterfrågar vilket leder till försäkran. Kundservicen ska kunna kommunicera med kunderna på 

ett informativt sätt samt använda ett språkbruk så att kunden förstå vilket även är något som 

Grönroos (1984) samt Edvardsson (1998) definierar som servicekvalitet. 

  

5.1.1 Kommunikationsmedel 

Vilken typ av kommunikationsmedel hade en viss påverkan men det visade sig var att 

svarsfrekvensen var mest väsentligt för att respondenterna ska känna att servicen är av 

kvalitet. Tidseffektiv service är viktigt för samtliga respondenter. De uppgav att de totalt kan 

tänka sig att vänta högst i 20 minuter i telefonkö, och att chatten förväntas gå ännu snabbare. 

Detta bekräftar Rust och Oliver (1994) teori Components of Quality om serviceprodukten 

krävs det att servicen har specifika funktioner som gör det möjligt att leverera bra service, där 

svarsfrekvensen är viktig. Således kan detta även liknas vid SERVQUAL att det anses vara en 

del av god servicekvalitet att leverera en tidseffektiv kundservice, vid en utlovad tidpunkt, 

vilket är faktorerna tillförlitlighet och tjänstvillighet.  
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5.1.2 Kunskap hos kundservicen 

Grönroos (1984) hävdar att kunskap och professionalism hos personalen som en betydelsefull 

aspekt för den totala upplevda kvaliteten i teorin kvalitetsdimensioner: Vad och hur. Kunskap 

är en av komponenterna i faktorn försäkran i Parasuraman et al (1988) teori SERVQUAL, där 

de definierar kunskap som det som krävs för att kunna besvara kundernas frågor.  

Majoriteten av våra respondenter menar på att den viktigaste kunskapen personalen ska 

besitta är fakta om företaget och hur dess tjänst fungerar, för att kunna svara på kundernas 

frågor. Därmed verifieras det av Parasuraman et al (1988) definition av kunskap. Däremot var 

Mattias och Felixs åsikter ett avvikande sätt att prioritera vilken typ av kunskap som är 

viktigast hos kundservicen jämförelsevis med vad Parasuraman et al (1988) menar. De sticker 

ut med sina åsikter då Felix menar att en intern utbildning på företaget i sig är mer värt än en 

ekonomiutbildning, samt Mattias som menar att en kundservice ska ha kunskap för att lyckas 

hantera olika typer av personligheter oavsett kundtyp. Detta resonemang påvisar samband till 

Gummesson (1993) som menar att service handlar om professionalism och personlig 

uppfattning, vilket det gör i detta fall då respondenterna uppfattar kunskap hos 

servicepersonalen olika.  

  

5.1.3 Felfri service vid första bemötandet 

Vissa respondenter efterfrågar ingen annorlunda service vid första bemötandet, medan Tony 

menar att sanningens ögonblick går förlorat om personalen är för långsam med att svara eller 

hjälpa till (Grönroos, 2015). Detta överensstämmer även med tillförlitlighet och tjänstvillighet 

(Parasuraman et al, 1988).  

  

Första bemötandet för respondenterna handlar om att hamna hos rätt person. Vissa 

respondenter anser att det är jobbigt att bli vidarebefordrad och att det tar massa tid att vänta 

på rätt person, medan andra menar att det är värt väntan och att verkligen hamna hos rätt 

person. Vi menar att detta är tjänstvillighet, att det ska vara tidseffektivt för kunderna enligt 

Parasuraman et al (1988). Likaledes att personalen ska vägleda rätt är en parameter för 

tjänstvillighet. Detta kan appliceras på båda exempel om att bli vidarebefordrad eller inte, då 

respondenterna har olika uppfattning om vad som anses vara att bli vägledd rätt.  
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De respondenter som menar att personalen inte ska försöka sälja in andra erbjudanden som 

kunden inte efterfrågat, menar att kundservicen inte ger kunden den information som den sökt 

samt den vägledning som kunden är i behov av. Detta påverkar sanningens ögonblick 

negativt, även tjänstvillighet (Parasuraman et al, 1988) samt Lenka et al (2009) definition av 

mjuka värden. Där sticker Mattias ut med sin åsikt, när han anser att detta är ett sätt att öppna 

nya möjligheter för kunden och lyssna på dennes enskilda behov, vilket i sin tur går i enlighet 

med empati (Parasuraman et al, 1988) och Lenka et al (2009) förklaring av mjuka värden.  

  

5.1.4 Klagomål 

Bland respondenterna finner vi två typer av problem som kan uppstå och leda till att de 

framför ett klagomål; faktiska eller känslomässiga (Grönroos, 2015). Faktiska problem 

definierar respondenterna som pengar som försvinner, respektive känslomässiga problem är 

dåligt bemötandet från personalen. En intressant parameter är att tre av respondenterna anser 

att klagomål är viktigt att framföra för att hjälpa företag med deras utveckling. Detta är i 

överensstämmelse med Rust och Oliver, (1994) i deras teori Components of quality, hur 

servicen levereras, som avser att företag behöver hantera klagomålen för att förbättras. Vidare 

kan detta resonemang även kopplas ihop med Edvardsson (1998) som menar att det är viktigt 

för utvecklingen av ett företag att se konsumenten som en medskapare. Detta var något som 

resterande respondenter inte ansåg som viktigt för dem. 

  

I enlighet med teorin Kvalitetsdimensioner (Grönroos, 1984) ska åtgärder ske för att 

kompensera kunden. I Mattias fall efterfrågar han faktiskt kompensation, medan Kjell vill ha 

en skriftlig förklaring. Enligt faktorn hur i kvalitetsdimensioner, påverkar det kunden negativt 

om ärendet inte tas hand om. Vår studie visar på att klagomålshantering inte är en avgörande 

komponent i den totala kvalitetsupplevelsen, och motsäger därför Grönroos (1984) teori. 

  

 



38	
	

5.1.5 Tillit 

Flertalet av respondenterna menar på att hur personalen talar till dem är viktigt för tilliten. 

Detta överensstämmer med försäkran i SERVQUAL, att personalen ska vara artig och 

tillmötesgående samt besitta den kunskap som kunden efterfrågar, samt Lenka et al (2009) 

mjuka värden. Tre av respondenterna upplever att tillit kommer om det upplevs som en 

strukturerad arbetsplats. Detta är en typ av tillit som vi inte sett i tidigare forskning. Således är 

det en ny typ av tillitsaspekt och bör därför beaktas som ett tillmötesgående tillvägagångssätt 

för att skapa tillit. 

  

Återigen talar respondenterna om att en för aggressiv försäljning är något som skadar tilliten, 

vilket förklaras det med att personalen upplevs som okunniga och oprofessionella. Detta i sin 

tur försämrar känslan om faktorn försäkran samt kvalitetsdimensioner; vad, då personalen 

erbjuder kunskap som kunden inte har efterfrågat. Sara, som menar på att om personalen i 

kundservicen vet vad kunden efterfrågar även om kunden själv inte kan sätta ord på det, 

menar att tillit är något annat än vad Parasuraman et al (1988) syftar som tillit. Här finner vi 

ett samband mellan tillit och faktorn empati. 

  

Tony är den enda av respondenterna som inte känner någon tillit, och går därför utanför 

ramarna för vad som efterfrågas vid servicekvalitet enligt Parasuraman et al (1998). Detta är 

intressant då han trots avsaknaden av tillit inte efterfrågar ett fysiskt möte. Tony bidrar heller 

inte till en utmaning för företagen, som enligt Mukherjee och Nath (2003) uppstår när det inte 

finns någon tillit för kunden, då han ändå använder sig av digitala tjänster trots bristen av 

tillit.  

  

5.1.6 Personlig service 

Våra respondenter efterfrågar att personalen ska vara insatt i den enskilda kundens olika 

behov, och även ge dem den uppmärksamheten som de efterfrågar, vilket är delar av vad 

Parasuraman et al (1988) definierar som faktorn empati. Däremot är det vissa av våra 

respondenter som anser att personlig service är att få prata med en faktisk människa, och inte 
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en robot. Detta är dock inte en aspekt som de valda teorierna tagit upp som 

mätningsinstrument i någon av följande faktorer. 

  

Malin och Axel vill inte ha personlig service alls när det kommer till deras ekonomi, de 

upplever inte att personlig service är viktigt för servicekvaliteten. De åsidosätter sig alltså 

faktorn empati i SERVQUAL. Dessutom nämner vissa av våra respondenter ännu en gång att 

en för aggressiv försäljning inte är personlig service, då personalen därmed inte känner av 

kundens individuella behov. Detta kan kopplas till tjänstvillighet, vilket inte är personlig 

service enligt Parasuraman et al (1988) teori SERVQUAL. Detta innebär att personlig service 

och empati inte är faktorer som kan stå helt ensamma för att ge god servicekvalitet, utan 

bygger även på andra faktorer. 

  

5.1.7 Image 

Nästintill alla respondenter menar att image fungerar som ett filter för förväntningar på 

servicekvaliteten, vilket stämmer överens med Kvalitetsdimensioner (Grönroos, 1984). Det 

finns ett mönster i att image är viktigt, dock kan detta te sig på olika vis. Till exempel menar 

Felix att om ett företags image är positiv kan han lättare förbise snedsteg från företagets sida. 

Om ett företags image är bra eller att företaget är väletablerat, förväntar sig respondenterna 

faktiskt bättre service och kan inte acceptera snedsteg från företaget. Däremot är det tre 

respondenter som inte samtycker med teorin. Dessa tycker att ett Fintech-bolags image inte är 

väsentligt eller har en påverkan.  

Något som lades märke till under intervjuprocessen var att det finns ett samband mellan 

respondenternas uppfattning av image och väletablerade företag. Fokusgruppen motsäger att 

man kan förbise misstag hos ett större företag. De menar att image garanterat är viktigt, dock i 

aspekten att ett nystartat företag hade han varit tveksam till, men haft mer förståelse vid 

snedsteg. Detta går inte i enlighet med teorin, dock är det en ny aspekt av image som bör tas i 

beaktning.  

  

 



40	
	

5.2 Fysiskt möte 

Vi kan se ett tydligt mönster bland de flesta av respondenter: de som har erfarenhet kring 

utförandet av finansiella tjänster sedan tidigare, och de som inte har tidigare erfarenhet kring 

utförandet av finansiella tjänster. Dessa kan delas in i två olika grupper, grupp (1) och grupp 

(2). De som har erfarenhet av att utföra bankärenden, grupp (1), har t.ex. tagit lån tidigare, 

inte efterfrågar ett fysiskt möte. Grupp (1)  förklarar att de vill att personalen ska vara trevlig, 

tydlig och professionell, trots att det inte är ett fysiskt möte. Detta är i likhet med faktorn 

försäkran (Parasuraman et al, 1988) samt kvalitetsdimensioner; vad.  

Felix, grupp (2), anser att han inte behöver träffa någon trots att han inte har någon erfarenhet, 

oavsett vilket ärende det gäller. Han nämner: ”Det handlar om tillit, om jag redan har tillit för 

en tjänst behöver jag inte träffa någon”. Det visar på att tillit och erfarenhet hos kunden är två 

aspekter som är viktigt för kundservice inom FinTech. Detta går delvis i linje med 

Parasuraman et al (1988), Grönroos (1984) samt Rust och Oliver (1994) kvalitetsteorier. 

Dock är erfarenhet hos kunden inte en aspekt de talar om, utan detta menar vi endast är något 

som kunden kan skaffa på egen hand. Enligt vår studie finns det alltså ett samband mellan 

tillit och erfarenhet, därför bör aspekten tillit vara en hjälpande faktor för att kunder ska få 

erfarenhet. Även motsäger detta Mukherjee och Nath (2003) studie, om att fysiska 

separationen mellan finansiella tjänster och kund försvårar tilliten för kunder. 

  

Sandra, som tillhör grupp (1) är dock den enda som inte kan tänka sig FinTech som en tjänst 

för hennes pengar. Hon värdesätter faktorn materiella ting högre än de andra vilket även visar 

på att materiella ting fortfarande har en signifikant betydelse för finansiella tjänster, vilket 

även stämmer överens med Pakurár et al (2019) och Yilmaz et al (2019). Det var även två av 

de med erfarenhet, grupp (1) som menar på att om det är ett komplicerat ärende efterfrågar de 

ett fysiskt möte, vilket visar på det fysiska mötets betydelse och trygghet, vilket stämmer 

överens med studien gjord av Mukherjee och Nath (2003).   

  

I grupp (2) däremot, som inte har tidigare erfarenheter kring utförandet av finansiella tjänster, 

upptäcktes det att det efterfrågas ett fysiskt möte. Detta sökes mest vid större låntagningar. 

Jasmine som tillhör grupp (2) menar att “det ger en större tillit och upplevs som tryggare då 



41	
	

jag vill träffa en fysisk person att utvärdera de olika alternativen med”. De valda teorierna till 

studien och dess faktorer är inte tillräckliga hos kundservicen, då påverkan av ett icke-fysiskt 

servicemöte är för stor för att dessa respondenter ska utföra alla olika typer av finansiella 

tjänster digitalt, vilket Mukherjee och Nath (2003) även visade på i sin studie. Dessa 

respondenter efterfrågar alltså den fysiska aspekten som Parasuraman et al (1988) samt Rust 

och Oliver (1994) innefattar i sina kvalitetsteorier. Detta kan även kopplas till Yang och Fang 

(2004) samt Bitner, Ostrom och Morgan (2008) som påvisar att fysiskt möte fortfarande 

efterfrågas även vid internetbaserade tjänster. 

  

Malin och därtill även Simon och Niclas från fokusgruppen har ingen erfarenhet av att utföra 

olika bankärenden, grupp (2). Trots det anser de inte att de behöver ha ett fysiskt servicemöte. 

Malin menar på att det inte behövs då hon efterfrågar att det ska vara tidseffektivt, vilket 

överensstämmer med faktorerna om tillförlitlighet och tjänstvillighet (Parasuraman et al, 

1988). Simon och Niclas menar på att all information finns tillgänglig på hemsidan, därmed 

krävs det inte ett fysiskt möte, vilket stämmer överens med Amins (2016) studie. De 

efterfrågar ingen specifik egenskap hos kundservicen utan menar att tryggheten finns i att om 

all information är tydlig på hemsidan krävs det inte ett fysiskt möte. Interaktionen med 

personalen är inte viktig, utan de värdesätter att information på hemsidan är tillräcklig. De 

placerar sig alltså utanför vad studien syftar att undersöka. 
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6. Slutsats 
I slutsatsen framställs kapitlet utifrån servicekvalitet och fysiskt möte som är de två centrala 

begreppen i denna uppsats. Här presenteras de resultat som studien har bidragit med. 

Slutligen besvaras även frågeställningarna och syftet. 

 

Syftet med studien är att skapa förståelse för vad kunder anser är god servicekvalitet hos ett 

FinTech-bolag, då det inte sker något fysiskt möte. I enlighet med tidigare forskning har vår 

studie visat att känslan av god servicekvalitet vid ett digitalt servicemöte kommer via: 

tillförlitlighet och tjänstvillighet. Detta innebär att svarsfrekvensen är den högst prioriterade 

faktorn vid ett icke-fysiskt servicemöte.  

 

Studien bidrar med att peka på att det finns ett samband mellan olika faktorer som påverkar 

servicekvaliteten. Tilliten visade på att även den är en viktig komponent till god 

servicekvalitet. Det är dock inte endast kundservicens kunskap som påverkar tilliten, utan 

även den personliga servicen och öppettiderna. Det upptäcktes även en ny typ av faktor som 

anses vara viktig för servicekvaliteten hos kundservicen. Detta är att det inte ska finnas några 

störande ljud i kopplingen mellan kund och servicepersonalen, då störande ljud skulle 

försämra tilliten för kundservicen.  

 

Det icke-fysiska servicemötet påverkar på olika sätt. Studien visar på att god servicekvalitet 

kompenserar upp ett icke-fysiskt servicemöte, i största mån. De utstickande betraktelsesätten 

instämmer med tidigare forskning som menar att det ska finnas fysiska faktorer för att det ska 

uppstå god servicekvalitet. Detta då tanken av ett fysiskt möte är mer betryggande när det 

gäller lån om större summor för kunder som inte har erfarenhet kring det. 

 

Det upptäcktes två olika grupper; de som har tidigare erfarenhet kring utförande av finansiella 

tjänster (1), och de som inte har tidigare erfarenhet kring utförande av finansiella tjänster 

(2).  Majoriteten av grupp (1) motsäger tidigare studier om vikten av fysisk miljö vid 

finansiella tjänster. Däremot instämmer delar av grupp (2) med tidigare forskning då de 

fortfarande efterfrågar servicen som sker i den fysiska miljön vid lån om större summor, trots 

att de annars föredrar ett Fintech-bolag. Detta visar på ett mönster: för att inte påverkas av ett 
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icke-fysiskt servicemöte krävs det tillit eller erfarenhet. Tillit skapas antingen genom 

erfarenhet eller via god servicekvalitet hos kundservicen på ett Fintech-bolag. Erfarenhet hos 

kunden är däremot en ny aspekt som bör tas i beaktning hos kundservicen när det gäller 

servicekvalitet för finansiella tjänster digitalt.  

 

7. Diskussion 
I det avslutande kapitlet presenterar vi vad studien har bidragit med, författarnas reflektion 

över den valda metoden samt förslag på vidare forskning. 

  

7.1 Studiens bidrag 

Tidigare forskning har visat på att det fysiska mötet är en viktig aspekt för finansiella tjänster, 

samt om inte fysisk miljö finns ersätts det med den digitala tjänsten (Garg et al, 2014). Vi 

upplever att det fanns en lucka i forskningen som inte täckte området för finansiella digitala 

tjänster, dess kundservice och interaktionen mellan servicepersonal och kund. Vår studie 

medverkar att komplettera till tidigare forskning. Denna studie tillför en inblick i vad 

konsumenter efterfrågar hos en kundservice för att de ska känna att servicen är av god kvalitet 

när det inte existerar något fysiskt möte. Detta genom att respondenter i olika åldrar och 

sysselsättning berättat deras version vad servicekvalitet är för dem. Studien kan även hjälpa 

Fintech-bolag för att kunna erbjuda kunder en kundservice av god servicekvalitet. 

  

7.2 Metodreflektion 

Då vi använt oss av ett bekvämlighetsurval innebär det att vissa av de individuella 

intervjuerna var respondenter som författarna är bekanta till. Detta fick dock ingen negativ 

effekt på svaren, utan snarare tvärtom. Det gjorde att respondenterna var mer avslappnade och 

gav djupare svar.  

Även möjligheten för respondenten att vara på en plats av deras egna val möjliggjorde för 

respondenterna att känna sig mer bekväma i intervjusituationen.  
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7.3 Förslag på vidare forskning 

Något som kan vara av intresse är att utföra denna studie igen fast från ett företagsperspektiv, 

att se vad Fintech-företag arbetar med för faktorer för att leverera god service. Ett sådant 

perspektiv kan därmed bidra som ett komplement till detta kundperspektiv. Med två studier 

tillgängliga, utifrån ett kundperspektiv samt företagsperspektiv kan eventuella liknelser och 

skillnader möjligtvis identifieras. Således finns ett förslag på fortsatt forskning inom detta 

ämne, med ett företagsperspektiv som uppföljning.  

  

I denna studie upptäcktes även att det finns vissa faktorer som anses som mer viktiga för 

respondenterna gällande servicekvalitet. Ett förslag till vidare forskning hade då varit att göra 

en kvantitativ studie, då genom en enkät där kunder får rangordna vilken av de aspekter som 

vi visat på i denna studie som är viktigast.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Frågetema Teori 

Kommunikationsmedel, svarsfrekvens Components of quality  

SERVQUAL 

Kunskap hos servicepersonalen, vad kundservicen erbjuder Kvalitetsdimensioner:  

Vad och Hur 

 SERVQUAL 

Felfri service vid första bemötandet, tillmötesgående service SERVQUAL 

Klagomål Kvalitetsdimensioner:  

Vad och Hur 

Components of quality  

Tillit till servicen SERVQUAL 

Personlig service SERVQUAL 

Image SERVQUAL 

Kvalitetsdimensioner:  

Vad och Hur 
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Servicekvalitet SERVQUAL 

Kvalitetsdimensioner:  

Vad och Hur 

Fysiskt möte SERVQUAL 

  

 

 


