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Förord 

Vi som författare vill tacka alla de respondenter som ställt upp på intervjuer 
och fyllt i enkäter. Utan er skulle inte denna studie varit möjlig att genomföra.  

Vi vill även rikta ett stort tack vår handledare Sara Davoudi som hjälpt oss 
hålla humöret uppe, kommit med bra tips och gjort så vi kunnat genomföra 
denna uppsats. 

Som sagt, stort tack! 
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Sammanfattning 

Titel Implementering av ett högteknologiskt system – Värdeskapande 
för medarbetare och kunder   

Nyckelord Kollektivtrafik, högteknologi, implementering, biljettsystem, 
kundnöjdhet, motivation, teknikmognad, självbetjäning.  

Problem Hur påverkas medarbetarnas attityd av högteknologiska 
förändringar? Hur påverkar implementeringen av ett 
högteknologiskt system kundnöjdheten bland resenärer? 

Syfte Syftet med uppsatsen är att utreda om ett nyligen implementerat 
högteknologiskt biljett- och informationssystem kan skapa värde 
för resenärer och medarbetare. 

Teori Den teoretiska referensram som använts är kundnöjdhet, 
teknikbaserad självservice, tjänstekvalitet, förväntningar, 
förändringar, motivation och teknikmognad. 

Metod Kvalitativa intervjuer med förare och en kvantitativ 
enkätundersökning med resenärer har genomförts. Även vissa 
observationer på bussar har utförts.   

Empiri I empirin presenteras förarnas mest intressanta och relevanta 
åsikter. Enkätundersökningen har sammanställts i tabeller.  

Analys I analysen har empirin kopplats samman och analyserats med 
teorin för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och syfte.  

Slutsats  Empirin visar att förarna överlag är missnöjda med 
implementeringen, detta främst för att systemet känns föråldrat 
och fallerar. Förarnas förväntningar har inte uppfyllts. För att 
medarbetarna ska känna sig motiverade och positiva inför ett nytt 
system krävs mer från organisationens sida än tidigare. Resenären 
är positiv till systembytet, positiv till självbetjäning och hanterar 
genomgående systemet väl.  

 

 

 



 

Disposition 
 
Inledning 

I inledningen av denna uppsats beskrivs en kortfattad bakgrund till problemet, som sedan 
mynnar ut i en problemdiskussion och ett syfte.  
 
Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som tagits fram.  
 
Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts för att samla in data. Data som ligger till 
grund för att besvara uppsatsens syfte och forskningsfrågor.  
 
Empiri 

I detta kapitel presenteras resultatet av det insamlade datamaterialet. Empirin bygger på de 
intervjuade förarnas åsikter, svaren från insamlade enkäter och utfallet av de observationer 
som gjorts på bussar.   
 
Analys 

I detta avsnitt analyseras empirin tillsammans med den teoretiska referensramen utifrån 
uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 
Slutsats 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsats.  
 
Referenser 

Här presenteras de referenser och källor som använts i uppsatsen.  
 
 
 
  



 

Innehållsförteckning	  

1.	   Inledning	  ................................................................................................................	  9	  
1.1.	   Bakgrund	  ....................................................................................................................	  9	  
1.2.	   Problemdiskussion	  ..............................................................................................	  10	  
1.3.	   Syfte	  ...........................................................................................................................	  11	  
1.4.	   Frågeställningar	  ....................................................................................................	  11	  

2.	   Teoretisk	  referensram	  ...................................................................................	  12	  
2.1.	   Hur	  medarbetarens	  attityd	  påverkas	  av	  högteknologiska	  förändringar
	   12	  

2.1.1.	   Förändringar,	  förväntningar	  och	  motivation	  ...................................................	  12	  
2.1.2.	   Teknikmognad	  ...............................................................................................................	  13	  

2.1.	   Hur	  en	  implementering	  av	  ett	  högteknologiskt	  system	  påverkar	  
kundnöjdheten	  bland	  resenärer	  .................................................................................	  14	  

2.1.1.	   Kundnöjdhet	  ...................................................................................................................	  14	  
2.1.2.	   Teknikbaserad	  självservice	  ......................................................................................	  15	  
2.1.3.	   Tjänstekvalitet	  ...............................................................................................................	  16	  

3.	   Metod	  ....................................................................................................................	  18	  
3.1.	   Val	  av	  metod	  ...........................................................................................................	  18	  
3.1.1.	   Kvalitativa	  intervjuer	  ..................................................................................................	  18	  
3.1.2.	   Enkätundersökning	  .....................................................................................................	  19	  
3.1.3.	   Analys	  och	  resultat	  av	  insamlad	  data	  ..................................................................	  20	  

3.2.	   Studiens	  validitet	  och	  reliabilitet	  ....................................................................	  21	  
4.	   Empiri	  ...................................................................................................................	  22	  
4.1.	   Verkställande	  direktörens	  syn	  på	  det	  nya	  systemet	  ................................	  22	  
4.2.	   Hur	  medarbetarens	  attityd	  påverkas	  av	  högteknologiska	  förändringar
	   23	  
4.2.1.	   Presentation	  av	  respondenter	  ................................................................................	  23	  
4.2.2.	   Information,	  utbildning	  och	  stöd	  innan	  och	  under	  bytet	  av	  systemet	  ..	  23	  
4.2.3.	   Förarnas	  syn	  på	  det	  nya	  systemet	  .........................................................................	  24	  
4.2.4.	   Driftstörningar	  och	  rapporteringar	  ......................................................................	  25	  
4.2.5.	   Relation	  till	  tekniska	  produkter	  .............................................................................	  27	  
4.2.6.	   Förarnas	  förslag	  på	  förbättringar	  .........................................................................	  27	  

4.3.	   Hur	  en	  implementering	  av	  ett	  högteknologiskt	  system	  påverkar	  
kundnöjdheten	  bland	  resenärer	  .................................................................................	  28	  
4.3.1.	   Hur	  förarna	  upplever	  att	  resenärerna	  tycker	  om	  systemet	  .......................	  28	  

5.	   Analys	  ...................................................................................................................	  34	  
5.1.	   Hur	  medarbetarens	  attityd	  påverkas	  av	  högteknologiska	  förändringar
	   34	  
5.2.	   Hur	  en	  implementering	  av	  ett	  högteknologiskt	  system	  påverkar	  
kundnöjdheten	  bland	  resenärer	  .................................................................................	  36	  

6.	   Slutsats	  .................................................................................................................	  39	  
6.1.	   Förslag	  på	  vidare	  forskning	  ..............................................................................	  40	  

7.	   Referenser	  ..........................................................................................................	  41	  

8.	   Bilagor	  ..................................................................................................................	  44	  
8.1.	   Frågor	  om	  ställdes	  till	  förarna	  .........................................................................	  44	  
8.2.	   Enkätundersökning	  .............................................................................................	  45	  

 



 

 
  



9 

1. Inledning 

I inledningen av denna uppsats beskrivs en kortfattad bakgrund till problemet, som sedan 
mynnar ut i en problemdiskussion och ett syfte.  

1.1. Bakgrund 

Kollektivtrafik är något som ska vara tillgänglig för alla. Enligt EU:s 
kollektivtrafikförordning 1370/2007, artikel 2 a definieras kollektivtrafik som:  

Persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten 
fortlöpande och utan diskriminering (EG 1370/2007). 

Transportstyrelsen definierar begreppet kollektivtrafik som trafik med 
huvudsyfte att på en tidtabellbunden och avgiftsbelagd linje transportera 
passagerare (Transportstyrelsen 2013). Svensk kollektivtrafik har som mål att 
resandet med kollektivtrafiken år 2020 ska vara fördubblat. Detta projekt 
startade i början av 2008 (Svensk Kollektivtrafik 2013). Om fler människor 
väljer att färdas kollektivt kan detta bidra till att koldioxidutsläppen minskar 
och till en ökad säkerhet i trafiken. Om fler åkte kollektivt skulle även 
trängseln minska och vi skulle få ett mer jämställt transportsystem. Enligt 
Svensk Kollektivtrafik skulle den samhällsekonomiska vinsten uppgå till 4 
miljarder kronor om kollektivtrafiken fördubblades år 2020 (Svensk 
Kollektivtrafik 2013). 

Genom att implementera ett nytt och förbättrat biljett- och 
informationssystem kan detta bidra till att det blir enklare och mer attraktivt 
för resenären att färdas kollektivt (BIMS 2013). Självservice har blivit en 
viktigare aspekt för att skapa ett värde för kunden. De snabba förändringarna 
när det kommer till teknikinnovationer som till exempel internet och 
smartphones, har bidragit till ett ökat behov av självservice (Peppard & 
Rylander 2006).   

När en implementation av ett högteknologiskt system genomförs bör teknik 
och pris mötas, men inte överstiga kundens förväntningar. Chefer i ett företag 
bör sträva efter att ständigt förbättra systemet och driva produktutvecklingen 
på ett sätt som gör att kundens förväntningar uppfylls (Bridges et al. 1995). 
När det sker en förändring i en organisation, som till exempel ett systembyte 
är det viktigt att ledningen i en organisation arbetar med att öka medarbetarnas 
motivation och att det finns en god kommunikation inom organisationen. 
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Detta bidrar till att organisationen lättare får en framgångsrik implementering 
av förändringen. Om en organisation inte förstår vikten av detta finns en risk 
att förändringsarbetet misslyckas (Gilley et al. 2009). 

Det krävs en kompetent ledning för att bibehålla en motiverad arbetsmiljö. De 
behöver kommunicera, lyssna på medarbetarna, hantera deras frågor och ge 
dem det stöd som fordras (Carlisle & Murphy 1996). Om ledningen ser till att 
medarbetarna är redo inför till exempel införandet av ett nytt system 
underlättar detta implementeringen. Detta innebär även att medarbetaren har 
den utbildning och teknisk beredskap som krävs. Organisationen behöver få 
medarbetarna att vilja ta sig an förändringen (Lehman et al. 2002).   

1.2. Problemdiskussion 

När ett nytt högteknologiskt system implementeras förändras medarbetarens 
arbetssituation. Genom att undersöka hur medarbetarna upplever att det nya 
systemet fungerar i deras arbete och även hur de hanterar tekniska hjälpmedel 
kan det visa hur en högteknologisk förändring påverkar medarbetarens attityd. 

För resenären innebär ett systembyte att deras inställning till att åka buss kan 
påverkas. Genom att ta reda på vilka faktorer som bidrar till nöjdare resenärer 
samt hur de hanterar tekniska produkter kan detta visa hur ett högteknologiskt 
biljettsystem påverkar kundnöjdheten för resenären.  

För snart ett år sedan implementerades ett nytt biljett- och informationssystem 
hos Karlstadbuss och Värmlandstrafik. Det föregående systemet var föråldrat, 
utslitet och det gick inte längre att återfinna reservdelar. Systemet som infördes 
var BIMS, Biljettsystem i Mellansverige. Det är åtta trafikhuvudmän som gått 
ihop för att ha ett enhetligt biljettsystem. Anledningen till samarbetet var att 
göra det enklare och skapa ett värde för kunden. Tanken är att resenären ska 
kunna använda ett och samma kort för resor genom de län som berörs. Det 
finns ett centralsystem som fungerar för alla bolag och som drivs gemensamt. 
Applikationer och hårdvara äger bolagen själva. Systemet ska hänga ihop och 
alla de resekort som används inom systemet ska finnas i samma databas (BIMS 
2013).  

Upphandlingen om projektet startade redan 2004, det skrevs kontrakt 2005 
och det var planerat att det skulle vara färdigställt 2007. Detta gick inte att 
hålla utan processen blev fördröjd och startade med Karlstadbuss och 
Värmlandstrafik 2012. När ett nytt system implementeras i en organisation är 
det många behov som ska tillfredsställas. En vision med BIMS är att det ska 
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vara enkelt. Med enkelt menas att det ska fungera utan besvär eller 
komplikationer för både medarbetare och kunder (BIMS 2013).  

Denna uppsats kommer således att undersöka vad som påverkar hur ett nytt 
högteknologiskt system mottas och hur det påverkar medarbetare och kunder. 
Branschen som valts att undersökas är kollektivtrafiken i Värmland.  

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda om ett nyligen implementerat 
högteknologiskt biljett- och informationssystem kan skapa värde för resenärer 
och medarbetare. 

1.4. Frågeställningar  

Utifrån problemdiskussionen har dessa forskningsfrågor tagits fram: 

• Hur påverkas medarbetarnas attityd av högteknologiska förändringar?  

• Påverkar implementeringen av ett högteknologiskt biljettsystem 
kundnöjdheten bland resenärer? 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som tagits fram.  

2.1. Hur medarbetarens attityd påverkas av högteknologiska 
förändringar  

2.1.1.  Förändringar ,  förväntningar och mot ivat ion  

Det finns många olika teorier kring vad som motiverar en person att gå till sitt 
arbete och göra ett bra jobb, en av dem är förväntningsteorin som bygger på 
att medarbetarens beteende underbyggs utifrån vilka belöningar de kan tänkas 
få. Förväntningsteorin har tre delar: förväntan, instrumentalitet och valens. 
Förväntan handlar om att det för en individ måste finnas en relation mellan 
den arbetsinsats den utför och vad för resultat det sedan genererar. Människor 
vill inte uppleva att det lägger ner arbete på något som inte leder någonstans, 
detta gör att individens motivation sjunker markant. Instrumentalitet handlar 
om när en individ tror att ett visst resultat kommer leda till en viss belöning. 
Detta driver individen till att satsa allt för att uppnå just det resultatet. Den 
sista delen är valens. Det handlar om hur stort intresse en individ har att 
uppnå en viss belöning. Individen frågar sig här hur denna belöning kommer 
tillfredsställa dennes behov. Det är viktigt att veta att det inte är andra som styr 
vad utfallet blir, utan att det är individens egen tolkning som betyder något 
(Vroom 1995). Ju högre grad en individ har av dessa tre delar, desto starkare är 
dess motivation. Vid förändringar kan balansen mellan dessa tre delar rubbas 
vilket kan påverka medarbetarens motivation till både utförandet av arbetet 
och förändringen.  

Forslund (2009) beskriver olika typer av förändringar som kan ske i en 
organisation. En typ av förändring är systemförändringar. De inträffar när ett 
byte av system görs, till exempel ett lönesystem, bokningssystem eller 
säljsystem. Systemförändringar kan ibland kräva att det görs strukturella 
förändringar i en organisation. Arbetsuppgifter kan förenklas eller försvåras 
om vissa funktioner i ett system tas bort eller läggs till. För att stärka 
motivationen är det viktigt att förändringens positiva effekter tydliggörs för 
medarbetarna, då främst de kortsiktiga effekterna. Sedan är det viktigt att vara 
medveten om att människor kommer att reagera på förändringar.  

För att implementeringen av ett nytt system ska bli framgångsrik är det viktigt 
att det finns en god kommunikation inom organisationen. Det är även viktigt 
att organisationen arbetar med att öka medarbetarnas motivation. 
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Organisationen måste inse vikten av detta för att inte förändringsarbetet ska 
misslyckas (Gilley et al. 2009). Forslund (2009) förklarar att det skiljer sig 
mycket åt men att människor oftast är antingen positiva, negativa eller 
likgiltiga. Fokus läggs främst på de människor som är negativa. De som är 
negativa till förändringen gör motstånd och vill inte ta sig an till exempel ett 
nytt system. En negativ reaktion på en förändring handlar oftast om att möta 
något som är okänt. Detta kan skapa en oro, stress eller osäkerhet för 
individen. Det ska även finnas en bra kommunikation och att alla vet vad som 
hänt och vad som ska ske härnäst. Genom att involvera människor i 
förändringsarbetet kan detta leda till att mindre motstånd uppstår (Kotter & 
Schlesinger 2000). Kotter & Schlesinger (2000) föreslår vidare att 
organisationen ska se till att alla medarbetare får en bra utbildning och 
säkerställa att alla förstår varför förändringen är behövlig. Idag görs många 
stora informationstekniska (IT) investeringar i organisationer och många 
misslyckas eftersom personalen inte är tillräckligt mottaglig för ny IT. De vet 
heller inte hur de ska använda den. Mitchell et al. (2011) behandlar hur stöd 
från organisationen och att arbetsuppgifter är rättvist fördelade påverkar de 
anställdas reaktioner över ny IT. Detta utgörs ur en motivationssynvinkel. 
Mitchell et al. (2011) använde sig av självbestämmande-teorin för att kunna 
förstå de olika motivationsstilarna och hur de reagerar på ny IT. 

Mitchell et al. (2011) menar att om personalen upplever stöd från sin 
organisation och känner att det finns en rättvis fördelning av arbetsuppgifter är 
starkt förknippat med att de känner sig motiverade av att använda den nya 
informationstekniken. Genom att organisationer är stödjande gentemot sin 
personal och tar hänsyn till medarbetarens grad av teknikmognad och 
inlärningsbehov kan de lättare anpassa sig till förändringen och acceptera den 
lättare. Det hjälper även personalen att lättare kunna använda systemet fullt ut. 
Om organisationen är stödjande visar även resultatet att organisationens 
förväntningar på den nya tekniken lättare kan förverkligas, eftersom 
organisationen ofta har väldigt höga förväntningar när det gäller investeringar i 
IT. 

2.1.2. Teknikmognad  

När ett nytt högteknologiskt system införs i en organisation har medarbetarna 
olika grader av teknikmognad. Teknikmognad bygger på hur villiga människor 
är att använda nya teknologier både i det vardagliga livet och på arbetet. 
Parasuraman (2000) har tagit fram ett index som visar vilken grad människor 
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är mogna och beredda för ny teknik. För att testa vilket Technological 
Readiness Index en person har undersöks det hur optimistiska, innovativa, 
osäkra de är eller om de känner obehag när det kommer till ny teknik 
(Parasuraman & Colby 2001).  

Kotler (1994) skapade en modell som visar hur kunder, anställda och 
organisationen länkas ihop med hjälp av intern, extern och interaktiv 
marknadsföring. I och med att teknologin blev en stor del av 
samhällsfunktionen utvecklade Parasuraman (2000) Kotlers modell, se Figur 1. 
Det togs då hänsyn till hur teknologin påverkar aktörerna. De tre nya länkarna 
blev organisation-teknologi, anställda-teknologi och kunder-teknologi. 
Parasuraman (2000) fokuserar på kopplingen mellan teknologi-anställda och 
teknologi-kunden och hur det beskriver utvecklingen av TRI och hur indexet 
utvärderar människors vilja att ta till sig ny teknologi. Vi som författare har 
fokuserat på länken mellan teknologi och anställda då Värmlandstrafik och 
Karlstadbuss har implementerat ett nytt system som kräver mer av föraren än 
tidigare. Detta för att det är viktigt att förstå hur tjänsten bussresor kan 
förbättra sin service med hjälp av teknologi (Parasuraman 2000).  Parasuraman 
och Colby (2001) menar även att det är bra att fokusera på kunder som har ett 
låg TRI. Organisationer behöver lära sig hur de ska stötta dessa och hur de ska 
prata med dem om teknik.  

 
Figur 1. Triangel- och pyramidmodellen (Kotler 1994 och Parasuraman 2000) 

2.1. Hur en implementering av ett högteknologiskt system påverkar 
kundnöjdheten bland resenärer 

2.1.1. Kundnöjdhet   

Implementeringen av det nya högteknologiska systemet påverkar resenärernas 
kundnöjdhet eftersom det blir en förändring vid de moment som rör 
bussresan. Hesselink och van der Wiele (2003) tar upp exempel på varför 
kundnöjdhet är viktigt. Tillfredsställda och nöjda kunder köper mer, blir 
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därefter mer lojala och köper sedan ytterliga produkter och tjänster. Är en 
kund nöjd ökar den positiva mun-till-mun-marknadsföringen för företaget och 
kunderna lägger även mindre märke till konkurrenternas reklam och 
kampanjer (Hesselink & van der Wiele 2003). 

Scott (2000) beskriver skillnaden mellan att ge kunden service och att uppnå 
kundnöjdhet. Han menar att service är definierat av att leverera en tjänst 
medan kundnöjdhet alltid ska definieras av kunden. 

“Customer service is defined by the supplier. Customer satisfaction is defined by the 
customer” (Scott 2000, s. 47).  

Scott (2000) förtydligar vidare vikten av att inte endast fokusera på servicen i 
sig utan att istället tänka på hur kunden ska bli nöjd. Det är lättare att uppnå 
kundnöjdhet om det finns ett mål och anledningen till att människor behöver 
mål är för att hela tiden kunna mäta sina prestationer och sin kunskap. Detta 
gör människor i alla typer av sporter, spel och även i organisationer. Genom 
att ta reda på vad kunder och leverantörer vill ha och inte vill ha formas ett 
gemensamt mål. Detta mål kan sedan användas för att lättare uppnå 
kundnöjdhet (Scott 2000).   

Scott (2000) antyder att det inte spelar någon roll om en kund har rätt eller fel, 
det viktigaste är att kundens behov tillfredsställs. Det är även viktigt att lösa ett 
problem utan att varken skylla på sig själv eller på andra. 

”The customer is not always right, but the customer is always the customer” (Scott 
2000, s. 58).  

Om det finns en hög kundnöjdheten i en organisation bidrar det till en positiv 
inverkan på lönsamheten. De ekonomiska fördelarna har alltså ett samband 
med kundnöjdhet (Hesselink & van der Wiele 2003). Marknadens förväntade 
kvalitet av ett företag påverkar kundnöjdheten positivt om dessa förväntningar 
uppfylls. Det visas dock att den ekonomiska vinsten inte uppdagas direkt. De 
ansträngningar ett företag gör för att öka kundnöjdheten bland deras 
nuvarande kunder kommer påverka kundens framtida köpbeteende. I och med 
detta kommer den ekonomiska vinsten orsakad av förbättrad kundnöjdhet 
också att visas efterföljande period (Anderson et al. 1994).  

2.1.2.  Teknikbaserad s jä lvserv i ce   

Det nya implementerade högteknologiska systemet innebär att självservicen 
för resenärerna ökar. Genom att öka automatiseringen av servicen i större 
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utsträckning kan företagen minska arbetskraften, det leder till att 
produktiviteten och effektiviteten av servicen ökar. Det betyder följaktligen att 
kunderna ska vara mer självgående istället för att personalen ska utföra service 
åt kunden (Rust & Huang 2012). Det kan till exempel vara att kunden köper 
en biljett i en automat i utbyte för att få personlig service. Det är viktigt vid 
självbetjäning att biljettautomaten är utformad på ett sätt som gör det enkelt 
för kunden att bruka automaten och att upplevelsen av köpet blir positivt 
(Meuter et al. 2000). Genom att pressa kunderna att använda teknikbaserad 
självservice minskar deras valmöjlighet till leveranssättet av tjänsten. Detta 
leder till att kundens kontroll över sina beslut minskar. Detta är negativt då 
kunden behöver känna att den har kontroll över sina beslut (Reinders et al. 
2008).  

Teknikbaserad självservice har även en viktig roll för kunden när det kommer 
till direkta biljettköp. Kunden kan köpa sin biljett via internet eller via sin 
mobiltelefon. Nya biljettautomater med touch-skärm gör att 
självbetjäningsprocessen förenklas genom att tydligt visa för kunden de olika 
betalningsmöjligheter som finns (Gebauer et al. 2010). Det finns även 
nackdelar med teknikbaserad självservice. Det har visat sig att personlig service 
emellanåt är viktigare än teknikbaserad självservice för att kunder och personal 
ska bli tillfredsställda och känna sig engagerade. Organisationen bör därför 
tydligt fastställa vilka fördelar det finns med att införa teknikbaserad 
självservice, för att sedan kunna anpassa sin marknadsföring (Panda et al. 
2011).  

2.1.3.  Tjänstekval i t e t   

Genom att tjänstekvaliteten förbättras ökar även kundnöjdheten. Detta kan 
sedan leda till ökad försäljning och högre vinst. En viktig aspekt för att kunna 
ge kunder tjänstekvalitet är att förstå och möta deras förväntningar (Cronin et 
al. 2000). Kvalitet är ett centralt begrepp och väldigt viktigt för ett företags 
strategi. Företag konkurrerar med kvalitet och kunderna letar efter den kvalitet 
de förväntar sig (Golder et al. 2012). En vanlig definition av begreppet 
tjänstekvalitet är att den service som erbjuds ska uppfylla kundens 
förväntningar och tillfredsställa deras behov och önskemål. För att ett 
tjänsteföretag ska kunna upprätthålla sin lönsamhet är det viktigt att företaget 
kan tillhandahålla kunden en tjänst som är av rätt kvalitet. Det är 
tjänstekvaliteteten som styr hur en kund uppfattar företaget på marknaden 
(Edvardsson & Olsson 1996).  
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Förväntningarna som kunden har gällande tjänsten både vid köpet och när den 
används påverkar uppfattningen inför framtida köp och om kunden kommer 
att återvända till samma företag eller välja en konkurrent. Negativa 
serviceupplevelser uppmärksammas oftare än de som ger en positiv upplevelse 
hos kunden. Genom att se hur kopplingen mellan kundens förväntade och 
upplevda tjänst ser ut kan definiera den kundupplevda kvaliteten. Kundens 
framtida köpbeteende bygger på förväntningar av kvaliteten. Det gäller således 
att inte skapa högre förväntningar än vad företaget har möjlighet till att 
leverera (Echeverri & Edvardsson 2012).  

Det finns flera hinder som gör att tjänstekvaliteteten inte uppnår kundens 
förväntningar. Organisationen kan missförstå vad kunden egentligen vill ha. 
Detta kan bero på att organisationen inte gjort tillräckligt utförliga 
marknadsundersökningar. Organisationer kan även vara ovilliga att ge kunden 
vad den vill ha, även om de förstår dess förväntningar. Detta kan bero på att 
organisationen inte har tillräckligt med resurser. Det kan finnas dålig 
kommunikation i organisationen och detta kan leda till att de levererar en 
försämrad tjänstekvalitet. Om ett företag har byggt upp höga förväntningar 
som de sedan inte leverera blir kunderna besvikna, även om tjänstekvaliteten 
varit bra (Parasuraman et al. 1985).    
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts för att samla in data. Data som ligger till 
grund för att besvara uppsatsens syfte och forskningsfrågor.  

3.1. Val av metod 

Syftet med undersökningen är att reda ut hur detta nya högteknologiska 
system bidrar till att kunder och användare blir mer nöjda. För att uppnå syftet 
har vi valt att göra både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning för att få 
en bred bild av hur systemet uppfattas av de berörda. Den kvalitativa 
undersökningen har genomförts genom att intervjua 11 bussförare och BIMS 
VD. Detta för att få organisationens syn på implementeringen och få 
förståelse för hur medarbetarna upplever det nya biljettsystemet. Denna 
kvalitativa metod valdes för att få fram en nyanserad beskrivning av 
situationen. Efter den kvalitativa undersökningen genomfördes en kvantitativ 
undersökning genom en enkätundersökning bland resenärerna (Jacobsen 
2002). 

3.1.1.  Kval i tat iva interv juer  

Fördelen med en kvalitativ intervju är att de svar som uppgiftslämnaren ger 
har få begränsningar. Vikten läggs på vad som är unikt hos varje respondent. 
Det är beroende på de människor som intervjuas vilken informations som fås 
fram då de enskilda personerna har sin tolkning och sina åsikter kring 
situationen. Genom att ha en öppenhet i intervjun kan de svar som 
respondenten lämnar bli nyanserade (Jacobsen 2002).  

Elva stycken öppna individuella intervjuer med busschaufförer har genomförts 
och även en intervju med BIMS VD, Johnny Albenius. I en öppen individuell 
intervju sker en vanlig dialog mellan respondenten och den som intervjuar. De 
data som fås in av intervjun är ord och berättelser. Den öppna intervjun 
lämpar sig främst när det är relativt få personer intervjuas och när intresset 
ligger i vad just den enskilda individen har för åsikter (Jacobsen 2002). 
Metoden har varit fördelaktig då de intervjuade förarna varit ärliga och 
beskrivit deras åsikter väl. 

Respondenterna i denna studie är förare av olika kön och åldrar och de har 
jobbat olika länge som busschaufförer. Vissa av dessa rapporterar 
driftstörningar regelbundet och vissa av dem rapporterar inte lika frekvent. 
Intervjuernas längd varierade från 15 minuter till 50 minuter, detta beroende 
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på hur mycket information respondenten ville delge. Intervjuerna 
genomfördes ansikte mot ansikte för att enligt Jacobsen (2002) tycks personer 
ha lättare att öppna sig och prata om mer känsliga ämnen. Personen som blir 
intervjuad känner sig ofta tryggare och det blir en mer personlig stämning när 
intervjun sker ansikte mot ansikte i stället för en telefonintervju. En fördel 
med att ha intervjun ansikte mot ansikte är att samtidigt som frågorna ställs 
kan observera respondentens kroppsspråk och får lättare en uppfattning om 
vad personen egentligen tycker. Det blir svårare för respondenten att försöka 
dölja vad de har för känslor kring frågorna som ställs (Jacobsen 2002). 

När en kvalitativ intervju genomförs ska inget färdigt utformat frågeformulär 
lämnas till respondenten utan den intervjuande personen bör styra ordningen i 
intervjun (Trost 2010). När intervjuerna genomfördes användes ett 
frågeunderlag med öppna och breda frågor. Det fanns heller ingen specifik 
ordningsföljd på de frågor som ställdes till respondenterna. Intervjuerna 
inleddes med en kort presentation om varför de genomförs och vad 
uppsatsens syfte är och sedan ställdes allmänna frågor där respondenten fick 
svara helt fritt (Jacobsen 2002). Intervjuerna ska enligt Jacobsen (2002) sedan 
avslutas på ett mjukt sätt. Vid de genomförda intervjuerna har det i vissa fall 
varit lätt att få ett avslut och i vissa fall har respondenten haft svårigheter att 
sluta prata.   

Intervjuerna som genomförts har spelats in och även antecknats ner direkt, 
detta för att ingen viktig information ska utebli. Det finns både för- och 
nackdelar med att spela in en intervju. Exempel på fördelar är att ingen viktig 
information missas och det går att lyssna på sig själv och förbättra till exempel 
sin röst och sitt tonfall. En nackdel är att det tar tid att lyssna igenom intervjun 
efteråt. Många människor vill inte bli inspelade och vid genomförandet av 
intervjuerna tillfrågades alltid respondenterna om det var acceptabelt att 
intervjun spelades in (Trost 2010). Alla elva respondenter accepterade 
inspelning av intervjun. Det som kan vara negativt med att spela in är att 
personen som blir intervjuad håller tillbaka. Personer som är äldre och inte har 
någon teknisk erfarenhet är oftast mest skeptiska (Jacobsen 2002). När 
intervjuerna genomfördes var detta ingenting som noterades bland 
respondenterna.  

3.1.2.  Enkätundersökning 

En enkätundersökning där det inte finns något utrymme för egen tolkning 
anses vara en kvantitativ metod. Enkäten som lämnades till respondenterna 



20 

var utformad på ett standardiserat sätt genom att frågorna var samma för alla 
respondenter och svarsalternativen var redan angivna (Trost 2012). 
Undersökningen genomfördes både på bussarna i Karlstads lokaltrafik samt 
även på Stora torget i Karlstad. Respondenterna var i olika åldrar med olika 
sysselsättningar för att få en bred uppfattning om vad de tycker om det nya 
information- och biljettsystemet och om det finns kopplingar mellan 
teknikmognad, ålder och hur svårt eller enkelt systemet upplevs.  

För att undvika att respondenten väljer ett mittemellan-alternativ utformades 
svarsalternativen i enkätundersökningen på ett sätt där respondenten var 
tvungen att ta ställning, till exempel om biljettsystemet är bra eller dåligt. Hade 
respondenterna ingen uppfattning om systemet eller hur det var innan fanns 
även ett vet ej-alternativ.  

Populationen till delstudien är personer som åker buss relativt regelbundet. De 
är i blandade åldrar och med olika arbetssituationer, studenter, arbetande, 
pensionärer och arbetslösa. Antalet deltagare till studien var 129 stycken. Det 
är möjligt att utläsa ett mönster bland respondenterna och därför anses antalet 
insamlade enkäter vara tillräckligt.  

När enkäterna delades ut till resenärer utfördes även observationer på plats på 
bussarna. Där observerades hur resenären hanterar systemet, om 
komplikationer uppstod och förarens generella attityd gentemot det nya 
systemet och resenären.  

3.1.3.  Analys och resul tat  av insamlad data  

De kvalitativa intervjuerna har antecknats ner vid och sedan har en kodning 
genomförts (Patel och Davidson 2003). Vid kodningen valdes de mest 
relevanta, frekventa och intressanta delarna ut och dessa presenteras i empirin. 
De delar som valts ut kan kopplas till de formulerade frågeställningarna. Det 
presenteras även citat, tankar och reflektioner från de intervjuade personerna i 
empirin.  

Vid bearbetningen av den insamlade data från enkätundersökningen valdes de 
mest intressanta och relevanta frågorna ut och sedan användes Excel för att 
skapa tabeller och diagram. Detta genomfördes för att kunna tolka resultatet 
och få en klarhet över vilka samband som finns och i sin tur kunna koppla 
dessa till frågeställningarna. Vid genomförandet av enkätundersökningen 
utfördes även observationer för att fånga ytterligare händelser som kan hjälpa 
till att svara på frågeställningarna.   
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Den kodade data har sedan att analyseras och kopplats med teorin i 
analysavsnittet. Empirin har använts som utgångspunkt för att hitta relevanta 
teorier. Analysen är uppbyggd med rubriker enligt uppsatsens frågeställningar 
och genomfördes med syftet att besvara de två frågeställningarna samt syftet. I 
slutsatsen sammanställs det som framkommit i analysen.  

Genom att använda rubriker formulerade enligt frågeställningarna i teori-, 
empiri- och analysavsnittet skapas en röd tråd i uppsatsen och det underlättar 
för läsaren.  

3.2. Studiens validitet och reliabilitet 

Denna studies validitet bedöms som god. Undersökningarna som genomförts 
har innehållit det som var studiens syfte och anses därmed relevanta. Studien 
anses ha hög trovärdighet och tillförlitlighet då de 11 intervjuerna visar ett 
sammanhang och enkätundersökningen visar ett samband. Studiens reliabilitet 
anses därmed vara god. För att öka reliabiliteten ytterligare kan förvisso fler 
intervjuer genomföras och fler enkäter samlas in, men eftersom de intervjuer 
och enkäternas 129 svar visar starka samband anses undersökningen vara 
reliabel. De intervjuer som genomfördes anses ha gett trovärdiga och ärliga 
svar. Den teoretiska referensramen gör att vi som författare kan genomföra 
analysen och med detta uppfylla syftet.   
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras resultatet av det insamlade datamaterialet. Empirin bygger på de 
intervjuade förarnas åsikter, svaren från insamlade enkäter och utfallet av de observationer 
som gjorts på bussar.   

Inledningsvis presenteras den verkställande direktörens syn på systemet för att 
få en inblick i implementeringsarbetet. Senare presenteras resultatet av det 
insamlade materialet uppdelat enligt frågeställningarnas struktur.  

4.1. Verkställande direktörens syn på det nya systemet  

En intervju med BIMS VD, Johnny Albenius1 har genomförts för att ge en 
inblick i organisationens syn på implementeringen.   

BIMS VD Johnny Albenius anger att de siktar på att projektet ska vara 
genomfört år 2014. Det var flera faktorer som fördröjt processen, bland annat 
att BIMS som köpare hade en föreställning om att de kunde införskaffa ett 
helt färdigt system. Albenius menar att det inte finns sådana system i dagens 
läge utan de skräddarsys utifrån kundens behov. Att systemet är oerhört 
komplext och det är många som ska vara med och tycka fördröjde allt 
ytterligare.  

”Branschen är konservativ. Man tänker att ’såhär har vi alltid gjort’. Det har 
ställt till komplikationer.” – Johnny Albenius 

Albenius indikerar att systemet har fungerat bättre än förhoppningarna. Mot 
kund har det fungerat nästintill klanderfritt. Det som fungerat mindre bra är 
att vissa tycker systemet är komplicerat. Det är ett helt nytt sätt att arbeta och 
det ställer stora påfrestningar på organisationen att ändra sig och där är inte 
BIMS klara på långa vägar. Enligt Albenius har det varit svårt att förklara hur 
allt fungerar för medarbetarna, ledningen kunde bara säga att ”vi får se”. De 
önskar att ledningen kunde svarat bättre på deras frågor.  

”Förarna har varit mottagliga för systemet och det har fungerat väldigt bra. De var 
trötta på det gamla systemet eftersom det inte fungerade som det skulle och de såg 
fram emot något nytt.” – Johnny Albenius  

Albenius fortsätter berätta att den enda skillnaden som uppstått för resenären 
är att resekortet inte ska tryckas ner i kortläsaren, utan bara hållas emot.  

                                                
1 Johnny Albenius VD BIMS, intervju den 3 april 2013. 
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BIMS och Albenius har haft uppföljningsmöten med deras entreprenörer och 
det är få problem som uppstått. Utvecklingsmöjligheter som finns med 
systemet är att det måste stabiliseras. Albenius påpekar att maskinerna i 
dagsläget startar om sig och det är fler funktioner som ska införas. Tanken är 
att systemet ska bidra till ökad självbetjäning, men detta kräver mer kunskap 
från kundens sida.  

4.2. Hur medarbetarens attityd påverkas av högteknologiska 
förändringar  

4.2.1.  Presentat ion av respondenter 

Könsfördelningen och åldersfördelningen på de intervjuade bussförarna 
presenteras i tabell 1. Samtliga bussförare arbetar heltid och är fast anställda.  
 

Förare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kön Man Kvinna Man Man Man Man Man Kvinna Man  Kvinna Man 

Ålder 58  50 39 36 30 55 51 48 61 47 36 
Tabell 1. Köns- och åldersfördelningen bland förarna.  

4.2.2.  Information,  utbi ldning och s töd innan och under 
byte t  av sys temet  

Det är blandade åsikter om hur informationen och utbildningen har varit 
innan och under bytet av systemet. De som är missnöjda tycker att 
informationen inte var tillräcklig och att de hade velat känna sig mer 
förberedda. Mer kött på benen innan systemet drog igång hade varit önskvärt 
enligt förarna. De antyder även att systemet inte var samma som de fick lära 
sig under utbildningen som när det väl skulle användas. Detta skapade en 
förvirring och osäkerhet. Förarna lär sig mer och mer av systemet genom att 
använda det och hela tiden testa sig fram. De berättar att de dock hade ett 
kompendium med en snabbguide som var till hjälp.  

Förare 2 påpekar att systemet skulle fungerat bättre om de fick mer stöd 
underifrån och om organisationen lyssnade bättre på vad de har för åsikter.  

“Det skulle vara tacksamt om de rättade till de brister som dyker upp medan vi 
kör igång och för att göra systemet enklare för oss. Vi får inte alltid någon respons 
tillbaka och vissa saker skulle kunna förenklas för oss förare betydligt.”  Förare 2 
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De förare som har utbildat de andra förarna om systemet har fått fungera som 
en stödperson åt medarbetarna. Förare 8 tar upp att det gick förvånansvärt bra 
för förarna att lära sig systemet. Hon menar att det inte finns några stora 
skillnader på detta system jämfört med det föregående. Förare 10 har även 
varit utbildare och hon menar att i och med detta fick hon ett väldigt nära 
förhållande med biljettmaskinen. Förarna tycker det har varit en trygghet att ha 
en kollega som stödperson, som alltid funnits tillgängligt och svarat på frågor 
som uppstått.  

”Det blev nästan som ett personligt nederlag när det inte fungerade och jag kände 
mig väldigt besviken.” – Förare 10  

”När jag utbildades var systemet på ett visst sätt än när det väl körde igång. Jag 
trodde jag kunde allt, men så stämde det inte. Det var dåligt och väldigt 
frustrerande.” – Förare 10 

De som är positiva till utbildningen och informationen tycker att stödet har 
varit bra och att inga problem har uppstått. Det är främst de som är yngre som 
är positiva. De har inte heller lagt märke till att systemet skiljde sig från 
utbildningen tills det började användas.  

4.2.3.  Förarnas syn på det  nya sys temet 

Genomgående är förarna mindre nöjda med det nya systemet. Det har inte 
uppfyllt deras förväntningar på ett nytt system. Förarna upplever att det är för 
mycket driftstörningar och omstarter som påverkar deras arbetssituation 
negativt. En fördel med det nya systemet är att det är mycket som är 
automatiserat, till exempel GPS-funktionen. Tidigare var förarna tvungna att 
trycka på en knapp för varje hållplats de passerade men numera sköter 
systemet detta per automatik. Detta underlättar arbetet för förarna men 
samtidigt är det många fler komplikationer som uppstått med det nya 
systemet.  

Några av förarna uppger att även fast förväntningarna inte har blivit uppfyllda 
är de ändå positivt inställda till systemet eftersom det föregående var väldigt 
utslitet och föråldrat.  

”Det är kul att bytet blev av. Det är förnyat, det har skett något, men det är inte så 
mycket som fungerar bättre än innan.” – Förare 7 

”Jag kan inte säga att jag inte är nöjd, eftersom det säkert är en stor satsning. Vi 
är ändå optimistiska och tror det kommer lösas och justeras.” – Förare 7 



25 

Förarna tycker överlag att systemet är logiskt, enkelt att förstå och hantera. 
Vissa av dem tycker att den nya skärmen är lättare nu än innan och vissa av 
dem tycker den är svår att hantera. En svårighet som Förare 7 upplever är att 
knapparna sitter för nära varandra och det är lätt att trycka fel. De flesta tycker 
att informationen på skärmen går att se på ett mer överskådligt och lättare sätt.  

En genomgående åsikt bland förarna är att det nya systemet har bidragit till att 
det krävs fler knapptryckningar än innan. 

”För min del har systemet inte varit svårt att förstå, det är inte det som har varit 
problemet. Problemet är att maskinen inte uppträder som den ska. Det är inte 
genomtänkt ordentligt, det är alldeles för många knapptryckningar.” – Förare 9 

Förare 6 antyder att det finns betydligt fler möjligheter med det nya systemet 
eftersom det föregående var utslitet och omodernt.  

Några av förarna anser att det krävs viss datorvana för att tycka att systemet är 
lätthanterligt. Förare 8 som var utbildare, såg tydligt på medarbetarna att de 
som hade datorvana även hade lättare att hantera systemet.  

”Det nya systemet är inte enklare än det gamla. Allting tar för lång tid.” – 
Förare 10 

Förarna 6 uppger att det överlag är ett smidigt system och att de förut 
saluförde många biljetter kontant på bussen men nu betydligt färre.  

”Systemet har medfört att vi blivit mer bussförare än biljettförsäljare” – Förare 6  

4.2.4.  Drif ts törningar och rapporter ingar 

Den absolut mest återkommande driftstörning som samtliga förare har 
påpekat är att maskinen slocknar och startar om sig. En annan stor nackdel är 
att systemet är alldeles för långsamt. Flera av förarna tycker systemet känns 
föråldrat och omodernt för att vara relativt nytt. Att maskinen inte fungerar 
som förväntat och att skärmen slocknar händer vissa av förarna fler gånger per 
vecka och för vissa inte lika frekvent. När detta sker kan inte föraren sälja 
biljett till resenären och denne får då åka med utan kostnad. Vid observationer 
på plats på bussarna har även detta visats vara ett vanligt förekommande 
problem. Detta skapar en orättvisa hos resenärerna eftersom vissa får betala 
och andra inte. Detta i sin tur medför att förarna känner sig oprofessionella. 
En återkommande åsikt hos förarna är att systemet inte känns genomtänkt och 
att det inte är anpassat för hur det går till i verkligheten.  



26 

”Den största nackdelen är att maskinen är seg. Den borde vara blixtsnabb. Touch-
skärmen är oprecis. Det känns som ett gammalt system redan nu eftersom 
maskinen är så stor och klumpig. Det var ju inte riktigt det man förväntade sig.” – 
Förare 3. 

När omstarter sker och systemet inte fungerar uppger flera av förarna att de 
känner sig stressade och hjälplösa. Förare 9 uppger att när systemet var helt 
nytt fick han gå ut och bryta huvudströmmen på bussen, men att han inte 
längre bryr sig om detta utan kör vidare.  

”Man skjuter ifrån sig störningarna lite om det blir för många. Det blir en 
vardag.” – Förare 3 

”Vi brukar säga att med det här systemet följer en viss gest – gå in och sätt er!” – 
Förare 9, som visar detta genom att vinka med armen i luften.  

”Jag är så trött på maskinen, ibland vill jag bara sparka ut den!” – Förare 9, 
med en arg ton i rösten. 

När det uppstår driftstörningar ska förarna rapportera till ledningen vad som 
skett. Detta gör vissa av förarna flitigt medan vissa av dem inte tycker att det 
spelar någon roll. De som rapporterar får som svar ett tack för deras hjälp, 
men de tycker inte att det är tillräckligt med respons. Förarna vill få 
uppföljning och motprestationer kring hur driftstörningarna ska förbättras och 
åtgärdas. Om föraren inte vill rapportera skriftligt kan denne även ringa till 
driftavdelningen.  

”Vi får ingen respons över det vi rapporterar. Förut hade vi en grupp som samlades 
och diskuterade felen, men nu ligger det ganska lågt. Det är nog inte så 
högprioriterat.” – Förare 7    

De förare som inte rapporterar uppger att de i början gjorde detta, men att det 
nu är återkommande fel och de ser ingen mening med att rapportera längre. 
Förarna känner att de skriver samma sak om och om igen. När de kommer till 
garaget efter ett arbetspass glöms ibland rapporteringen bort, eftersom de fel 
som uppstått rättat till sig under dagen.  

”Vi är så många så man tänker dumt nog att det är säkert någon annan som 
redan rapporterat om samma sak.” – Förare 8 

Flera av de intervjuade förarna hoppas och tror att systemet fortfarande är i en 
inkörsfas och att förbättringar kommer att ske.  
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4.2.5.  Relat ion t i l l  t ekniska produkter 

Samtliga av förarna uppger att de har god datorvana och använder internet 
regelbundet. Vissa av dem är intresserade av teknik och tycker det är viktigt, 
medan vissa är mer osäkra och försiktiga när det kommer till teknik. Förare 3 
tror att det var ett stort steg för vissa förare att lära sig systemet. Om det inte 
finns en vana att hantera till exempel en touch-telefon kan det bidra till att 
systemet känns mer svårhanterligt.  

”Med rätt information om tekniska produkter hanterar jag de bra. Det ska vara 
enkelt men funktionsdugligt.” – Förare 6 

”Vissa äldre förare fick nog panik och jag förstår att det blir jobbigt för de som inte 
har en dator hemma.” – Förare 9 

Förare 11 uppger att han tycker systemet är enkelt och självklart. Har man haft 
kontakt med smartphones eller datorer är det inga problem att lära sig, menar 
han.  

4.2.6.  Förarnas förs lag på förbättr ingar  

Samtliga förarna tycker att systemet borde utvecklas och bli snabbare. I 
nuläget är det långsammare än innan och detta upprör förarna. Även maskinen 
borde utvecklas, till exempel att fotocellen inte fungerar. Om en förare möter 
en bil när det är mörkt ute lyser skärmen upp och föraren blir bländad. Detta 
tar bort nattseendet. Förare 9 berättar att han löste detta problem själv genom 
att ha med sig en tejprulle och tejpa för fotocellen. Även ”dimmerfunktionen” 
på maskinen har de flesta uppgett bidrar till att den startar om sig.  

En annan åsikt är att anpassa systemet efter vad förarna säljer mest, 
enkelbiljetter. I nuläget är knappen för att sälja periodkort närmast till hands. 
Detta bidrar till för många knapptryckningar för förarna. Förare 4 tycker att 
varje förare skulle kunna ha en egen profil, det skulle bidra till att 
inloggningstiden skulle minska. I profilen ska då allt finnas färdigifyllt och 
föraren kan starta sitt arbetspass snabbare.   
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4.3. Hur en implementering av ett högteknologiskt system påverkar 
kundnöjdheten bland resenärer  

4.3.1.  Hur förarna upplever  at t  resenärerna tycker om 
sys temet 

Samtliga förare uppger att resenärerna hanterar systemet bra, det är ingen 
markant skillnad för dem sedan tidigare. I början fick förarna förklara hur de 
skulle handskas med betalningen då kortläsaren är utformad på ett helt nytt 
sätt. 

”I början var resenärerna lite vilsna, men nu verkar de glada och nöjda med det nya 
systemet.” – Förare 4 

”Ungdomarna tycker att det nya systemet är klockrent medan de äldre har det lite 
svårare.” – Förare 5 

 
Tabell 2 visar hur enkelt/svårt resenären tyckte det var att byta till det nya systemet.  
 

Enligt enkätundersökningen visas det att majoriteten av resenärerna tyckte det 
var enkelt att byta till det nya systemet, se tabell 2.  
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Tabell 3 visar hur resenären känner inför möjligheten att betala sin resa via mobiltelefon 
och internet beroende på om de har en mobiltelefon med eller utan internet.  

Systemet bidrar till att resenärerna blir mer självständiga när det kommer till 
att betala sin resa och förarna upplever att detta förenklar deras arbetssituation 
betydligt. Som det framgår ur tabell 3 är de resenärer med tillgång till 
mobiltelefon med internet även positiva till att betala sin resa med 
mobiltelefon och internet.  

Förare 8 säger att hon är förvånad över att det gått så pass bra för resenärerna 
och att även de äldre har hanterat systembytet på ett ansenligt sätt. Dock 
påstår hon att informationen till resenärerna innan bytet var bristfällig. Förarna 
fick svara på många frågor och visa hur de skulle göra.  

 
Tabell 4 visar hur respondenterna tycker informationen var i samband med systembytet.  
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Enligt enkätundersökningen tycker resenären övervägande del av 
respondenterna att informationen i samband med bytet varit bra, se tabell 4.  

 

 
Tabell 5 

Tabell 5 visar könsfördelning och sysselsättning hos respondenterna. Det är 
främst studenter och arbetande som färdas med kollektivtrafiken i Karlstad 
kommun och Värmlands län.  

 
Tabell 6 
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Tabell 6 visar vad respondenterna tycker om det nya biljettsystemet och det 
framgår tydligt att majoriteten är nöjd. I samband med enkätundersökningen 
framgick genom observationer att resenärer hanterar och använder det nya 
systemet mycket väl.  

 
Tabell 7 

Tabell 7 visar att de respondenter som är intresserade för ny teknik är även de 
som har en mobiltelefon med tillgång till internet. De som är motvilliga för ny 
teknik är även de som inte har någon mobiltelefon eller har en mobiltelefon 
utan tillgång till internet.  

 
Tabell 8 

I tabell 8 går det att utläsa att de respondenterna som tyckte det var mycket 
enkelt och enkelt att byta till det nya systemet är även majoriteten av de som är 



32 

intresserad av ny teknik. Även om resenären är lite försiktig för ny teknik 
tyckte den ändå att systembytet varit enkelt.  

 
Tabell 9 

Tabell 9 visar att de resenärer som tycker att systemet är mycket enkelt och 
enkelt är även de som är mycket nöjda och nöjda med det nya biljett- och 
informationssystemet. Det går även att utläsa i tabellen att respondenterna 
som är missnöjda eller mycket missnöjda med systemet tycker även att det är 
svårt att använda.  

De få komplikationer som observerats är till exempel att äldre människor inte 
vet hur de ska hantera det nya resekortet. Det framgår inte heller varför 
resenärer inte får stiga på bussen i den bakre dörren, även fast det sitter en 
kortläsare där. Detta skapar en förvirring hos resenären och det har 
observerats att föraren blir upprörd om detta sker. När resenären inte hanterar 
systemet väl upplevs det även att föraren inte är tillräckligt stöttande utan 
känns besvärad. 
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Tabell 10 

I tabell 10 visas tydligt att majoriteten av respondenterna är mycket positiva 
eller positiva till att planera och få information om sin bussresa via 
mobiltelefon och internet om de har en mobiltelefon med tillgång till internet.   
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5. Analys 

I denna del har författarna utgått från frågeställningarna som formulerades i det inledande 
kapitlet i syfte att ge arbetet en tydlig struktur. Undersökningens redovisade svar har ställts 
mot befintliga teorier för att se hur dessa väl överensstämmer med varandra.  

5.1. Hur medarbetarens attityd påverkas av högteknologiska 
förändringar  

För att medarbetaren ska känna sig motiverad, positiv och mottaglig inför en 
ny implementering i organisationen måste det finnas en god kommunikation 
inom organisationen och föraren behöver känna att den är delaktig i 
förändringsarbetet (Kotter & Schlesinger 2000). Förarna tycker inte att de får 
vara tillräckligt involverade i utvecklingen av systemet och detta tror vi som 
författare är en bidragande faktor till deras missnöje med det nya systemet.  

Vrooms (1995) teori om att människor behöver känna att det arbete de utför 
leder någonstans för att vara motiverade stämmer in på förarna. Det upplevs 
som att de missnöjda förarna har gett upp. De tror inte på att det kommer 
förbättras och de känner inte att systemet har bidragit till en förbättrad 
arbetssituation för dem. För att åtgärda detta skulle ledningen och de som 
utvecklat systemet lyssnat bättre på vad förarna har för åsikter och anpassat 
systemet utefter hur det ser ut i verkligheten. De bör även ge respons till 
förarna när de rapporterar vilka driftstörningar som skett. Förarna känner inte 
att de får någon motprestation och detta bidrar till ökat missnöje. Enligt 
Forslund (2009) behöver individer tro på att ett visst resultat leder till en 
belöning. Förarna behöver tro på att systemet kommer förbättras. De ska inte 
behöva vänja sig vid de driftstörningar som sker.  

En implementering av ett nytt system ställer stora påfrestningar på en 
organisation och som Albenius uppger är BIMS i nuläget långt ifrån färdigt. 
För att organisationen och förarna ska fortsätta känna sig motiverade och 
positiva inför systemet är det enligt Forslund (2009) viktigt att de positiva 
effekterna av det nya systemet tydliggörs. Ledningen borde därför tydligt 
framföra till förarna hur BIMS kommer underlätta arbetet för dem. Albenius 
menar att det har varit svårt att förklara för de anställda hur systemet fungerar 
eftersom ingenting varit helt fastställt. Detta har gjort att kommunikationen 
inte fungerat och förarna har inte känt sig involverade. Förarnas motivation 
har sänkts och ett missnöje har uppstått.  



35 

Att Albenius påpekar att förarna varit mottagliga och positivt inställda till det 
nya systemet visar även där att det finns undermålig kommunikation mellan 
parterna. Förarna är missnöjda och flera av dem har inte varit mottagliga. Att 
den nya maskinen startar om sig och inte fungerar för förarna är en stor 
bidragande faktor till deras missnöje. Att systemet känns föråldrat när det 
förväntas vara nytt har orsakat besvikelse. När systemet inte fungerat har detta 
bidragit till att föraren känt sig oprofessionell gentemot resenären, de känner 
sig även stressade och hjälplösa när maskinen inte fungerar. För att föraren ska 
känna sig trygg när de hamnar i denna situation behöver de stöd från 
organisationen (Mitchell et al. 2011).  

Att förarna får stöd från organisationen är enligt Mitchell et al. (2011) även 
viktigt för personal som inte är tillräckligt mottaglig för ny teknik. För att få de 
förare att lita på tekniken, känna sig trygg med det nya systemet och vilja 
använda det krävs därför stöttning från organisationen. Förarna kommer då 
känna sig mer motiverade att använda det nya systemet. Den bristfälliga 
informationen innan och under bytet är en annan aspekt som påverkat 
förarnas inställning till det nya systemet. De har uppgivit att de önskat känna 
sig mer förberedda. Detta bidrog till att förarna kände sig förvirrade och 
osäkra när användningen av det nya systemet startade. Människor reagerar på 
förändringar (Forslund 2009) och enligt Kotter och Schlesinger (2000) är det 
viktigt att alla medarbetare får en bra utbildning hela vägen igenom en 
organisationsförändring. Det har dock visat sig att de yngre förarna inte varit 
missnöjda med informationen och utbildningen. Detta beror förmodligen på 
att de är mer mottagliga för ny teknik och inte behöver lika mycket 
information som de äldre förarna.   

De förare som tycker det är svårt att hantera teknik är även de som tycker 
systemet varit komplicerat att hantera. Det finns ett tydligt samband mellan att 
de äldre förarna som är missnöjda med systemet, även är försiktiga och 
ointresserade av ny teknik. Det går att anta vilken kategori förarna skulle 
hamna i, med utgångspunkt från Technological Readiness Index. Genom att 
anpassa utbildning och implementering av systemet utefter förarnas 
förutsättningar kan detta bidra till att de känner sig tryggare. Det handlar för 
förarna om att möta något som är okänt (Parasuraman & Colby 2001).  

En annan aspekt är att det nya systemet kräver mer av föraren nu än tidigare. 
Det är ett mer högteknologiskt och komplext system. Enligt Parasuramans 
(2000) pyramidmodell är förare, resenärer och organisationen beroende av att 
den teknik som används förstås och hanteras av samtliga.   
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5.2. Hur en implementering av ett högteknologiskt system påverkar 
kundnöjdheten bland resenärer 

Utifrån enkätundersökningen kan det konstateras att majoriteten av 
resenärerna tycker det nya biljettsystemet är enkelt att bruka. De som tycker 
det är enkelt är även nöjda. När en resenär är nöjd ökar den positiva mun-till-
mun-marknadsföringen, detta förmodas leda till att fler väljer att åka buss och 
kollektivtrafiken blir mer attraktiv (Hesselink & van der Wiele 2003). Även 
enligt förarna hanterar resenärerna systemet bra och det märker ingen markant 
skillnad i resenärernas kundnöjdhet sedan tidigare.  

De resenärer som besvarat enkäten är främst studenter och arbetande. Det 
finns en stark koppling till att de som är intresserade av ny teknik även tycker 
systemet är enkelt och har en mobiltelefon med tillgång till internet. 
Teknikmognad bygger på hur villiga människor är att använda ny teknik 
(Parasuraman 2000). För att resenären ska vara nöjd med systemet krävs 
således att det finns ett visst intresse och en vilja att lära sig om ny teknik. 
Parasuraman och Colby (2001) menar att det bör fokuseras på de resenärer 
som tycker systemet är svårt och som är missnöjda. Organisationen bör lära 
sig hur dessa resenärer ska stöttas och hur det går att göra systemet enklare för 
dem.  

För att en resenär ska bli nöjd och tillfredsställd med ett nyligen implementerat 
system bör det inte endast fokusera på servicen gentemot kunden utan 
fokusera på vad som gör resenären nöjd. Detta är lättare om det finns en 
gemensam målbild. Målbilden kan tas fram genom att undersöka vad 
resenären önskar och inte önskar. Detta möts sedan av leverantörens 
önskningar och gemensamma mål kan tas fram. Det är således viktigt att 
organisationen lyssnar på kunderna, i detta fall resenärernas åsikter för att 
maximera kundnöjdheten. Vid observationerna på bussarna visades ett 
missnöje från förarens sida när kunden fick problem. Det är viktigt för föraren 
att ha förståelse för att resenären inte kan och förstår allt med systemet direkt 
(Scott 2000).  

Enligt enkätundersökningen är de resenärer som har tillgång till mobiltelefon 
med internet även intresserade av teknik. De är även positiva till att planera 
och få information via mobiltelefon och internet. Dessa kunder är således 
positiva till ökad självservice och som Albenius anger är tanken med det nya 
systemet att självbetjäningen för kunden ska öka. Albenius påpekar att detta 
kräver mer kunskap från kundens sida. Enligt förarna har självservicen ökat 
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för resenärerna, detta bidrar enligt enkätundersökningen till att kundnöjdheten 
ökar för resenärerna och förarna upplever även att det förenklar deras 
arbetssituation och de sparar tid. I och med det nya systemet får resenären fler 
möjligheter att fylla på sitt resekort och även detta förenklar förarens 
arbetssituation betydligt. En förare uppgav att de nu känner sig mindre som 
biljettförsäljare och mer som bussförare. Detta är en positiv faktor med det 
nya systemet. Enligt Reinders (2008) kan dock den ökade teknikbaserade 
självständigheten bidra till att kunden känner att den tappar kontrollen över 
sina beslut. Detta kan i sin tur leda till att vissa resenärer, förmodligen de äldre 
då de är osäkra inför ny teknik, undviker att åka buss och konfrontera sig med 
systemet. För att dessa resenärer ska känna sig trygga med det nya systemet 
borde information kring till exempel betalningsmöjligheter och hur de ska 
hantera det nya kortet tydligare framgått innan systemet började användas.   

Den kundupplevda tjänstekvaliteten är kopplingen mellan resenärer och 
förares förväntade och upplevda tjänst. Det gäller för organisationen att inte 
skapa högre förväntningar än vad de kan leverera (Echeverri & Edvardsson 
2012). Förarnas förväntningar på det nya systemet var höga, bland annat 
eftersom det varit sådan stor fördröjning och de längtade efter en förnyelse. 
När systemet sedan inte fungerade som utlovat uppstod en besvikelse och 
förarna har då inte kunnat leverera den tjänstekvalitet till resenärerna som de 
hoppats på.  

Flera av förarna påpekar att det tycker informationen till resenärerna i 
samband med bytet varit bristfällig. De har fått svara på många frågor och visa 
resenären hur de ska gå till väga. Enligt enkätundersökningen tycker 
majoriteten av resenärerna att informationen innan och under bytet varit bra. 
Här skiljer sig alltså förarnas och resenärernas åsikter sig åt. Detta kan bero på 
att förarna inte tycker det är deras uppgift att lära resenären om systemet utan 
att resenären skulle veta allt om det nya systemet innan det började användas. 
Resenären däremot tänker möjligtvis att det är förarnas uppgift att 
tillhandahålla information om det nya systemet. Även här ser vi missar i 
kommunikationen från ledningens sida.   

Som Albenius anger är den största skillnaden för resenären att istället för att 
trycka ned sitt kort i kortläsaren, håller de bara emot det. Detta upplevs 
positivt hos resenären eftersom enligt enkätundersökningen är majoriteten 
nöjda med det nya biljett- och informationssystemet. Självbetjäningen för 
resenären ökar i och med implementeringen av det nya systemet. Det är även 
enklare för resenären att betala sin resa i och med det nya systemet eftersom 
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det finns fler betalningsmöjligheter. Dessa förändringar har bidragit till att det 
blir enklare för resenären samt förarna, de upplever en ökad tjänstekvalitet och 
i och med detta ökar kundnöjdheten. Det krävs dock att resenären har ett visst 
intresse för teknik för att de ska uppleva systemet som enkelt att hantera.  
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6. Slutsats  

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsats.  

Innan denna studie genomfördes hade vi som författarare hypotesen att det 
nya högteknologiska systemet innebar en betydande förbättring för både 
förare och resenärer. För att undersöka vad implementeringen av systemet 
resulterat i framtogs syftet med uppsatsen. Syftet är att utreda hur ett nyligen 
implementerat högteknologiskt biljett- och informationssystem kan bidra till 
ökad kund- och personaltillfredsställelse. En vision med systemet är att det ska 
bli enklare för de som berörs (BIMS 2013). 

En slutsats som kan konstateras när ett nytt system implementeras är att 
användarna, i detta fall förarna, kräver mer och tydligare information från 
organisationens sida. Information och stöd innan och under systembytet är av 
stor vikt för att medarbetarna ska känna sig trygga och väl förberedda när 
systemet väl börjar användas. När användarna av systemet känner sig osäkra 
bidrar detta till en tveksamhet inför systemet, detta kan i sin tur leda till en 
överlag negativ inställning gentemot att möta detta nya okända system. Det är 
även viktigt att det finns en god kommunikation inom organisationen, till 
exempel påstår den verkställande direktören att förarna är nöjda med systemet, 
vilket denna studie påvisar motsatsen. Att medarbetare känner sig involverade 
i förändringsarbetet är en annan viktig aspekt. Organisationen bör lyssna på 
vad användarna av systemet har för åsikter och även erbjuda dem feedback på 
felrapportering.   

Denna studie har visat att det undersökta nyligen implementerade systemet 
upplevs föråldrat av medarbetarna. De hade förväntat sig ett nytt och betydligt 
förbättrat system. När maskinerna fallerar och när systemet är långsamt blir 
förarna stressade, besvikna och deras förväntningar uppfylls inte. En 
organisation kan inte bygga upp höga förväntningar om de inte är säkra på att 
de blir uppfyllda för medarbetarna. Om inte förväntningar uppfylls sjunker 
motivationen för medarbetaren avsevärt. Det är viktigt att organisationen 
tydligt framför de positiva effekterna av implementeringen. Det har även visat 
sig att de äldre användarna är försiktiga när det kommer till ny teknik och detta 
gör att de upplever systemet som komplicerat. För att dessa ska känna sig 
trygga inför ett systembyte krävs ytterligare stöd och information från 
organisationen.  
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För kunden, i detta fall resenären, fordras ett visst intresse för tekniska 
produkter för att systemet ska uppfattas som enkelt. Organisationen måste 
förtydliga vilka positiva effekter systemet kommer att generera för kunden.  
Kunden efterfrågar enkelhet och smidighet när det kommer till tekniska 
system, framförallt när det är ett system som används i kollektivtrafiken och 
blir en del av människors vardag.  

Enligt denna studie är resenärerna genomgående nöjda. De är positiva till ökad 
självservice och de upplever att det nya systemet är enklare nu än tidigare. Det 
är viktigt att resenären upplever föraren som stöttande när det uppstår 
komplikationer. Det har framkommit att det främst är de äldre resenärerna 
som haft svårigheter med systembytet. Enligt förarna har informationen i till 
resenärerna i samband med systembytet varit bristfällig, medan 
enkätundersökningen visar att resenärerna tycker informationen varit bra. 
Förarna tänker att det är organisationen som ska tillhandahålla resenären med 
information och resenären tänker att det är föraren som ska ge dem 
information. Detta missförstånd bland medarbetare och kunder kan undvikas 
om kommunikationen i organisationen förbättras.  

Slutsatsen med denna studie är att ett nyligen implementerat högteknologiskt 
system bidrar till ökad kund- och personaltillfredställelse om det är enkelt, 
snabbt, fungerande och väl anpassat till hur det ser ut i verkligheten. För att 
kunder och personal ska bli nöjda krävs mer från organisationen än tidigare. 
Genom tydlig information, bra stöd och genom att låta medarbetare vara 
involverade bidrar detta till nöjda och motiverade användare. Om inte kunders 
och medarbetares förväntningar uppfylls bidrar detta till missnöje. 
Medarbetarnas attityd inför systemet påverkas eftersom det blir en förändring i 
deras arbetssituation. De måste ha viljan att lära sig om systemet och ha en 
positiv inställning. Att det finns ett intresse och en vilja att lära sig om tekniska 
produkter är en viktig aspekt när ett nytt system implementeras i en 
organisation.  

6.1. Förslag på vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning kan vara att utreda hur viktigt det är att ge 
information och lyssna på medarbetarna i en organisation vid förändringar, då 
förändringar påverkar medarbetarnas attityd till organisationen. Det som även 
är möjligt att utreda är vikten av utbildningar vid förändringar av och i en 
organisation.   
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8. Bilagor 

8.1. Frågor om ställdes till förarna 

Född? 

Anställningsform? 

Hur var informationen innan bytet? 

Hur var informationen under bytet? 

Hur enkelt/svårt tyckte du det var att byta till det nya systemet? 

Vad tycker du om det nya systemet? 

Är du nöjd/missnöjd? 

Enkelt/svårt? 

Upplevt komplikationer? 

Hur väl har det fungerat? 

Hur har det nya systemet påverkat din arbetssituation? 

Vad tycker du om de driftstörningar som varit? 

Hur många omstarter av systemet har du upplevt? 

Hur har omstarterna påverkat? T.ex. ditt engagemang 

Hur upplever du det stöd i samband med införandet av nya systemet? 

Vad tycker du om utbildningen du fick om det nya systemet? 

Hur upplever du att resenärerna tycker om det nya systemet? 

Hur skulle du beskriva din relation till tekniska produkter? (optimistisk, 
innovativ, försiktig, intresserad, motvillig) 

Tycker du att du behärskar tekniska hjälpmedel? Som t.ex. dator, smartphones, 
läsplattor.  

Använder du dator och hur mycket? Har du tillgång till internet hemma? 
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8.2. Enkätundersökning 

Enkätundersökning om biljettsystemet på bussarna 
 

1. Kön 
 Kvinna Man 
 ☐	 ☐	 
	 
2. Födelseår _______ 
 
3. Bostadsort _____________ 
 
4. Sysselsättning 
 
 Student Arbetande Pensionär Arbetslös Övrigt 
	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 	 
	 
5. Hur många gånger åker du buss i genomsnitt per vecka? 
  

1-5 5-10 10 < 
 ☐	 ☐	 ☐	 
	 
6. Vad är det vanligaste syftet med din bussresa? 
 
Åka till: Jobb/skola  Fritidsaktiveter
 Nöjesaktiviteter 
 ☐	 	 ☐	 	 ☐	 
	 
7. Jag åker kollektivt för att (flera alternativ får markeras) 
  

Miljöskäl Ekonomiska skäl Har ingen bil/körkort
 Övrigt 
 ☐	 ☐	 	 ☐	 

	 ☐	 
	 
8. Hur betalar du oftast din resa? 
  
 SMS-biljett Reskassa Turkronor Periodkort 
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 

	 
9. Vad har du för inställning till tekniska produkter? 
 
 ☐Är intresserad för ny teknik 
 ☐Är intresserad men lite försiktig 
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 ☐Osäker för ny teknik 
 ☐Motvillig och avstår helst 
10. Använder du dator och internet? 
  
 Ja Nej 
 ☐	 ☐	 	 

	 
11. Vilken typ av mobiltelefon har du? 
  
 ☐Mobiltelefon med tillgång till internet 
 ☐Mobiltelefon utan tillgång till internet 
 ☐Har ingen mobiltelefon 
 
12. Känner du dig säker på att göra ekonomiska transaktioner över internet? 
 

Mycket  Säker Osäker Mycket osäker 
säker  

 ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 
 
13. Hur tyckte du att informationen om biljettsystemet var innan bytet? (om 
du inte var med vid bytet hoppa till fråga 16) 
 
 Mycket Bra Dålig Mycket Vet ej  
 bra   dålig 
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 

	 
14. Hur tyckte du att informationen i samband med själva bytet var? 
 

Mycket Bra Dålig Mycket Vet ej  
 bra   dålig 
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 
 
15. Hur enkelt/svårt tyckte du det var att byta till det nya biljettsystemet? 
 
 Mycket Enkelt Svårt Mycket Vet ej  
 enkelt   svårt 
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 

	 
16. Vad tycker du om det nya biljettsystemet? 
 
 Mycket Nöjd Missnöjd Mycket Vet ej  
 nöjd   missnöjd 
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 
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17. Tycker du att det nya biljettsystemet är enkelt/svårt? 
   
 Mycket Enkelt Svårt Mycket Vet ej  
 enkelt   svårt 
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 
 
18. Hur enkelt tycker du att det är att köpa biljett? 
  

Mycket Enkelt Svårt Mycket Vet ej  
 enkelt   svårt 
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 
 
19. Hur känner du inför möjligheten att planera och få information om din 
bussresa via mobiltelefon och internet? 
 
 Mycket Positiv Negativ Mycket Vet ej  
 positiv   negativ 
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 
	 
20. Hur känner du inför möjligheten att betala resan via mobiltelefon och 
internet? 
 

Mycket Positiv Negativ Mycket Vet ej  
 positiv   negativ 
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 

	 

	 
21. Övriga synpunkter 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________ 

	 

	 

	 
Tack för din medverkan! 

	 
 
 
 
 
 


