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SAMMANFATTNING  

Titel: ”Service Quality: Undersökning av konsumenters uppfattning av kvalitet i ett tjänsteföretags 

produkter”. 

Bakgrund och problematisering: Tjänsteföretag på konkurrensutsatta marknader motiveras att anpassa 

sina produkter utifrån kundernas efterfrågan där utvärdering och förbättring av en tjänsts kvalitet är ett 

tillvägagångsätt. Fallföretaget Vindsurfing.se studeras med en problembakgrund baserad på hur företag 

kan utvärdera kvalitet i sina tjänster och vilka positiva och negativa faktorer i produktionen av tjänsterna 

som går att identifiera utifrån kundernas uppfattningar.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka den av konsumenterna upplevda kvaliteten på de 

nybörjarkurser som företaget Vindsurfing.se erbjuder. Detta för att identifiera olika faktorer med påverkan 

på kvaliteten som kan ligga till grund för utredning av hur verksamheten kan utvecklas i framtiden. 

Teori och modell: Litteraturgenomgång med utgångspunkt i begreppet service quality, dess definition, 

tillämpningar och mätinstrument. Nyckelmodeller är bl.a. Grönroos (1984) ”Service-Quality Model” och 

Parasuraman et al., (1985) ”Service-Gap-model”. Genomgången leder till en egen modell föreställande 

studiens teoretiska ramverk anpassad för fallföretaget.   

Metod: Elektronisk enkätundersökning av fallföretagets befintliga kunder. Enkätundersökningen är 

kopplad till ett antal hypoteser formulerade med stöd av litteraturgenomgången. Frågor ställdes om 

kursupplevelsen och i vilken grad förväntningar motsvarats eller ej. Enkätsvaren ligger senare till grund för 

en analytisk hypotesprövning som därefter diskuteras genom att ställa resultaten i förhållande till teorin.  

Resultat och slutsatser: Resultaten presenterar upptäckter om hur olika faktorer med påverkan på 

tjänsternas kvalitet visat sig bidra på olika sätt till det totala omdömet av kvaliteten. Analys av externa 

faktorer och demografiska uppgifter från enkätrespondenter leder till slutsatser av dess påverkan. 

Slutsatserna från undersökningen bidrar till en möjlighet till utvärdering av framtida verksamhets-

utformning för fallföretaget och en generaliserande slutdiskussion diskuterar det vetenskapliga bidraget av 

studien.  
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1. INLEDNING 

1.1. BAKGRUND 

På marknader utsatta för konkurrens är det av stor vikt att marknadens producenter anpassar sin 

produkt efter vad konsumenterna efterfrågar (Magnusson, 2006). I konkurrensen om 

konsumenterna gäller det att få dessa att välja just sin produkt. På dagens marknader arbetar 

företag och organisationer ständigt med att anpassa produktion, design, prissättning etc. efter 

konsumenternas efterfrågan. Det blir därför viktigt att ta reda på hur efterfrågans förutsättningar 

förändras och hur konkurrenterna förhåller sig till detta. Den aktör som bäst inser 

konsumenternas behov, och hur dess preferenser styr valet av vad som konsumeras, belönas av 

marknaden. Exempelvis beskriver Electrolux att företaget insett att framtidens konsumenter 

kräver produkter och tjänster som går att anpassa efter deras behov och hur denna insikt lett 

fram till två nya designkoncept (Electrolux, 2009).  

Att hålla en hög nivå av kvalitet är för många företag ett nyckelbegrepp för att möta konsumenters 

behov. Hög kvalitet, då konsumenternas förväntningar motsvaras eller överskrids, ger nöjdare 

kunder och ökar chansen till återköp och att företagets kunder sprider positiva åsikter vidare till 

andra genom så kallad word-of-mouth (Grönroos, 1984). År 2010 blev exempelvis 

Handelsbanken den banken med nöjdast kunder i Sverige enligt organisationen Svenskt 

Kvalitetsindex, SKI. Detta med förklaringen att banken arbetat konsekvent och kontinuerligt 

med att bygga upp sina kundrelationer. (Svenska Dagbladet, 2010.) Institutet för 

kvalitetsutveckling (2011) menar dock att trots ett ökat medvetande om kvalitetens betydelse 

tycks det finnas ett betydande antal företag, myndigheter och organisationer som av olika skäl 

inte utnyttjar sin potential genom ett aktivt arbeta för att förbättra kvaliteten i produktionen.  

Det tycks generellt sätt vara svårare att utvärdera kvalitet i tjänster än i varor. Detta mycket 

beroende på att tjänsterna konsumeras och produceras samtidigt (Parasuraman, Zeithaml & 

Berry, 1985; Grönroos, 2007.) Sedan ett par decennier tillbaka har allt mer uppmärksamhet riktats 

på hur kvaliteten i produktionen av tjänster influeras och hur denna kan utvärderas och användas 

av företagen (Schneider & White, 2004).  

Tjänstekvalitet, service quality, är ett nyckelbegrepp för framgång inom tjänstesektorn och påvisade 

samband finns mellan förbättringar av service quality och ett företags position på marknaden 

samt avkastningen på dess investeringar (Parasuraman et al., 1985, 1991). Begreppet utgör 

resultatet av en utvärderande process där en konsument jämför sina förväntningar med vad 

denne anser sig fått ut av tjänsten och där kvaliteten därför blir ett resultat av både tjänstens 

konsumtionsprocess och dess resultat. (Grönroos, 1984).  
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1.1.1. UPPDRAGSGIVAREN VINDSURFING.SE 

Denna uppsats är skriven på uppdrag av företaget Vindsurfing.se. Detta innebär ett tvådelat 

intresse, dels ett intresse från företagets sida, dels ett akademiskt intresse. Uppdraget påverkar 

uppsatsens utformning och tillvägagångsätt på grund av att studien fokuseras på den unika 

situation som företaget befinner sig i. Det är dock viktigt att tillägga att forskningsfrågan är 

formulerad av uppsatsförfattarna. Vindsurfing.se startades år 2000 av Johan Ekstedt. Företagets 

verksamhet består främst av kurser och de har Sveriges största kursverksamhet inom vindsurfing 

med kurscenter i Rålambshovsparken i Stockholm. Företaget bedriver utöver kursverksamheten 

även försäljning och uthyrning av vindsurfingutrustning samt anordnar surfresor och 

företagsevent.  

Målet med uppsatsen är från företagets sida att undersöka hur kunderna uppfattar kvaliteten i 

sina tre nybörjarkurser: En- och tvådagars kurser i Rålambshovsparken samt tvådagarskurs på 

Lidingö. Företaget hoppas utreda hur dessa kurser upplevs av kunderna vad gäller faktorer som 

teori- och praktikgenomgång, utrustning samt instruktörerna. Dessutom är man intresserade av 

hur faktorer som väder och plats påverkar kundernas upplevelse samt hur nuvarande prissättning 

uppfattas i förhållande till kvaliteten på kurserna.  

1.2. PROBLEMATISERING 

På grund av att service quality är ett resultat av en utvärderingsprocess är det viktigt för ett 

företag att identifiera vad kunderna uppfattar som kvalitet och hur detta motsvaras i produkten. 

(Grönroos, 1984). Ytterligare motivation till att öka kunskapen om kvalitet för företag inom 

tjänstesektorn är att när kunskapen förbättras om hur tjänsten utvärderas av konsumenterna 

uppkommer möjligheten att utveckla strategier att påverka kundernas uppfattningar i en önskad 

riktning (Grönroos, 1978). Parasuraman et al., (1985) menar att konsumentens upplevda kvalitet 

av en tjänst är en funktion av glappet mellan förväntad och upplevd service och det är därför 

intressant att identifiera vilka faktorer som påverkar den totala upplevda kvaliteten både positivt 

och negativt. 

Svårigheterna med att förstå huruvida företagets produkt håller hög kvalitet är att ett företag på 

förhand inte vet om kunderna upplever tjänstens erbjudande på samma sätt som företaget 

upplever erbjudandet. En tjänst som enligt företaget erbjuder ett stort antal positiva faktorer 

kanske i själva verket misslyckas med att få kunden att uppfatta att den gör det. Ett företag som 

erbjuder en tjänst där kunden till en hög grad är delaktig själv ökar också svårigheten att på 

förhand veta hur dess förväntningar kommer att överensstämma med dess upplevelse av tjänsten. 
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Detta då konsumenten under konsumtionsprocessen samtidigt påverkar produktionen av 

tjänsten. (Parasuraman et al., 1985.)  

Undersökning av Vindsurfing.se och dess vindsurfingskurser blir med dessa resonemang 

intressant då dess specifika situation, kursupplägg och kunder måste tas i beaktning för att 

utvärdera kvaliteten i kurserna. Det tycks dessutom vara av vikt att inte enbart utreda vad kunder 

anser sig fått ut av en tjänst utan också hur kunderna uppfattar vägen dit. Vindsurfing.se erbjuder 

idag tre nybörjarkurser med verksamhet fyra år bakåt i tiden. Hur kan företaget utvärdera vilken 

kvalitet dessa tjänster håller och finns det delar av tjänsterna som håller en lägre kvalitet än andra 

delar, och i så fall hur mycket tycks den påverka totalomdömet från kunderna? Det är mot denna 

bakgrund uppsatsens forskningsfråga och syfte formulerats. 

1.3. FORSKNINGSFRÅGA OCH SYFTE 

Forskningsfråga: I vilken utsträckning lyckas tjänsteföretaget Vindsurfing.se leverera kvalitet baserat 

på de egna kundernas uppfattningar i företagets nybörjarkurser i vindsurfing?   

Syftet med uppsatsen är att undersöka den av konsumenterna upplevda kvaliteten på de 

nybörjarkurser som företaget Vindsurfing.se erbjuder. Detta för att identifiera olika faktorer med 

påverkan på kvaliteten som kan ligga till grund för utredning av hur verksamheten kan utvecklas i 

framtiden. Uppsatsens syfte uppnås genom att besvara följande fem frågeställningar som i 

litteraturgenomgången formuleras till uppsatsens hypoteser:  

1. Finns det ett samband mellan vad konsumenterna anser sig fått ut av kursen och hur de 
upplever kursens innehåll?  

2. Vad är kursernas totala kvalitetsomdöme och hur påverkar olika faktorer i kursernas 
innehåll kundernas uppfattning av kvalitet? 

3. Hur skiljer sig kundernas totalomdöme åt beroende på vilken instruktör som hade hand 
om kursen? 

4. Hur påverkar externa faktorer som väder och plats, och kundernas ålder och kön 
totalomdömet? 

5. Hur förhåller sig kunderna till den nuvarande prissättningen i relation till kvalitets-
omdömet? 

1.4. UPPSATSENS BIDRAG  
Uppsatsen syftar till ett forskningsbidrag på en praktisk nivå snarare än ett bidrag till vetenskaplig 

teori. Förhoppningen är att studien genom undersökningen av uppdragsgivaren skall bidra till att 

förstå hur mindre tjänsteföretag kan ges möjligheten att utforma sin eller sina produkter utefter 

utredning av konsumenternas upplevda kvalitet. Genom att operationalisera välkända begrepp 

inom kvalitetsutredning i tjänsteföretag är förhoppningen att studien visar hur det går att använda 

sig av dessa begrepp på mindre tjänstemarknader och av små företag.  
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2. LITTERATURGENOMGÅNG OCH HYPOTESFORMULERING 

I denna del går vi igenom teori och tidigare forskning som berör den undersökningsansats vi formulerat i 

föregående avsnitt. Denna genomgång leder fram till sex hypoteser och uppsatsens teoretiska ramverk. 

2.1. VAD ÄR EN TJÄNST? 

För att förstå innebörden av och utvärderingsmetoder för tjänstekvalitet, service quality, är det 

viktigt att reda ut hur begreppet ”tjänst” definieras. De två vanligaste kännetecknen för en tjänst 

är att dessa är immateriella och att konsumtionen och produktionen av en tjänst sker i samma 

process. Begreppet tjänst sammanfattas vanligen med tre nyckelord som anses vara en 

allmängiltig definition: obestämdbarhet, heterogenitet, oskiljaktighet. Dessa är viktiga för 

förståelsen av service quality. Obestämdbarhet innebär att en tjänst är svår att utvärdera på 

förhand. Detta gör att det blir komplicerat för ett företag att förstå hur konsumenterna kommer 

att uppleva tjänsten. Heterogenitet innebär att det företaget ämnar leverera genom sin tjänst kan 

upplevas annorlunda av konsumenterna. Oskiljaktighet innebär det faktum att företagets 

produktion och konsumentens konsumtion sker samtidigt. (Parasuraman et al., 1985.) Dessa 

definitioner bekräftas i en annan artikel av samma författare som även tillägger ytterligare ett 

nyckelord; förgänglighet, vilket innebär att en tjänst inte går att inventera då den i motsats till en 

vara inte antar en fysisk form (Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1985). 

2.2. SERVICE QUALITY 

2.2.1. DEFINITION OCH TILLÄMPNINGAR  

Grönroos (1984) saknar i mitten av 80-talet djupare forskning om, och en tydlig definition av 

vad, service quality innebär. Han beskriver därför i sin artikel att den upplevda kvaliteten av en 

tjänst kan beskrivas som resultatet av en utvärderande process där en konsument jämför sina 

förväntningar med vad denne anser sig fått ut av tjänsten. Mer förtydligat, upplevd service ställs 

mot förväntad service och resultatet av denna jämförelse blir konsumentens upplevda kvalitet av 

en tjänst, perceived service quality. Zeithaml, Parasuraman & Berry (1988) betonar att begreppet 

”förväntningar” skall ses som konsumenternas behov eller vilja till vad en producent av tjänster 

skall erbjuda.  

Grönroos (1978) skriver att när en tjänsteproducent vet hur den utbjudna tjänsten kommer att bli 

utvärderad av konsumenterna tillkommer möjligheten att föreslå på vilket sätt det går att påverka 

kundernas utvärderingar i en önskad riktning. Parasuraman, Zeithaml & Berry (1990) presenterar 

ett perspektiv där service quality kan ses som yttre upplevda attribut baserade på erfarenhet av en 

specifik tjänst genom interaktion med tjänsteproducenten.  
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Parasuraman et al., (1985) sammanfattar service quality med tre påståenden. Detta genom en 

sammanställning av tidigare forskning.  

1. ”Tjänsters kvalitet är för konsumenten svårare att utvärdera än varors.”  

2. ”Uppfattningar av service quality är ett resultat av en jämförelse mellan konsumenters 

förväntningar och upplevd service.”  

3. ”Utvärdering av kvalitet är inte enbart kopplade till tjänstens resultat utan involveras av 

hela konsumtionsprocessen.”  

Grönroos (2007, s. 468) beskriver att utvärdering av service quality blir svår när processen av 

konsumtion och produktion sker samtidigt därför att förutsättningar kan ändras och kunderna 

kan ångra eller ändra sig under processen. Begreppet service quality beskrivs vanligen med två 

välkända modeller vilka studeras närmare i de två följande styckena. 

2.2.1.1. GRÖNROOS TVÅ KVALITETSDIMENSIONER 

Gröönros (1984) beskriver med sin modell ”The Service Quality Model” (Figur 1) hur 

konsumenternas upplevda service quality kan förstås utifrån två kvalitetsdimensioner. 

 

Figur 1: The Service Quality Model (Grönroos, 1984) 

Dessa dimensioner kallas technical quality (teknisk kvalitet) och functional quality (funktionell 

kvalitet). Tekniska kvalitetsdimensionen omfattar det resultat konsumenterna får genom att 

interagera med tjänsteföretaget. Funktionella dimensionen omfattar den process som sker på 

vägen till resultatet, d.v.s. alla de faktorer som påverkar en konsument under det att tjänsten 

konsumeras. Grönroos (2007, s. 73f) tillägger, utifrån samma modell, att teknisk kvalitet svarar på 

frågan ”Vad fick konsumenten ut av tjänsten?” och att funktionell kvalitet svarar på ”Hur och på 

vilket sätt gick detta till?”.  

Grönroos (1984) menar att vid utvärderande av upplevd service quality kommer resultatet av 

båda dimensionerna påverka den totala uppfattade kvaliteten. Dimensionerna skall således inte 

ses som enskilda utan är tvärtom sammanflätade och påverkar varandra. Författaren påpekar att 
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det är viktigt för företagets ledning att förstå hur funktionell och teknisk kvalitet påverkas och 

hur dessa upplevs och utvärderas av konsumenterna. Grönroos (2007, s. 73f) beskriver att 

teknisk kvalitet allmänt sätt är lättare att utvärdera objektivt då den på ett mer konkret sätt bidrar 

till lösningen av ett ”problem”. Detta till skillnad från den något mer abstrakta processen 

tillhörande funktionell kvalitet. Båda dimensionerna behöver nödvändigtvis inte bli positivt 

utvärderade av en konsument. Det kan vara så att kunden faktiskt är missnöjd med faktorer 

tillhörande funktionell kvalitet under konsumtionsprocessen men att resultatet, den tekniska 

kvaliteten, slutligen ger en sammanfattande positiv utvärdering av tjänsten. Grönroos (1978) 

förklarar att kundorienterade tekniska resurser tillsammans med en hög tillgänglighet och en 

kontinuerlig kontakt med kunden är olika verktyg för att påverka den funktionella dimensionen i 

tjänstekvalitet.    

I modellen figurerar även faktorn ”image” som ett steg mellan kvalitetsdimensionerna och 

upplevd kvalitet. Grönroos (1984) förklarar att image, bilden, av ett företag och dess tjänster är 

viktigt för vilka förväntningar och utvärderingar som görs av konsumenterna. Bilden byggs upp 

av teknisk- och funktionell kvalitet, externa faktorer (word of mouth, traditioner etc.), samt 

företagets marknadsföringsaktiviteter. Författaren menar att det är viktigt att genom sin 

marknadsföring inte ge kunderna för höga förväntningar som sedan inte kan besvaras. Höjda 

förväntningar med samma nivå av upplevd kvalitet leder till dåligt motsvarade förväntingar (låg 

kvalitet) och eventuellt även negativ word of mouth och sämre anseende. Dock, kan en positiv 

bild av företaget kortsiktigt väga upp en låg kvalitet. 

Grönroos (2007, s. 77f) beskriver att många utvecklingsstrategier för att förbättra kvaliteten blir 

förstörda av att företaget lovar förbättringar till kunderna för snabbt. Det kan vara bättre att hålla 

löftena och därmed förväntningarna låga för att i värsta fall inte få missnöjda kunder. På samma 

gång ger detta också möjligheten att erbjuda kunderna oväntade överraskningar som enligt 

författaren är ett effektivt sätt att skapa lojalitet och återkommande kunder. 

Utifrån Grönroos beskrivning av service quality med två olika kvalitetsdimensioner uppstår en 

intressant fråga för uppsatsen: hur förhåller sig och påverkar dessa två kvalitetsdimensioner 

varandra i fallföretaget?  Detta leder till uppsatsens första hypotes: 

H1: ”Kursdeltagare som upplever en tillfredställande funktionell kvalitet kommer också att 

uppleva en tillfredställande teknisk kvalitet.” 

2.2.1.2. THE SERVICE GAP-MODEL 

Den andra vanligt använda modellen för att beskriva begreppet service quality är ”Service Gap 

Model” (Figur 2). 
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Figur 2: Service Gap Model (Parasuraman et al., 1985) 

Parasuraman et al., (1985) visar i modellen hur kvalitet i tjänsteerbjudanden kan tolkas. Denna 

presenterar gap mellan olika funktioner i ett tjänsteföretags produktion och delas upp i två 

perspektiv, tjänsteföretagets och konsumenternas. Uppsatsen fokuserar på gap nummer fem: 

”Expected Service – Perceived Service-Gap” då detta visar konsumenternas utvärdering av kvaliteten. 

Gapet sammanfattas med två antaganden där det första innebär att konsumentens upplevda 

kvalitet är en funktion av omfattningen i gapet mellan förväntad och upplevd service. Det andra 

antagandet anger att det femte gapet skall ses i relation till övriga gap i företagets 

produktionsprocess och kan beskrivas som: gap 5 = f(gap 1, gap 2, gap 3, gap 4). Författarna menar 

att nyckeln till att hålla god kvalitet är att möta eller överskrida konsumenternas förväntningar 

och det tycks som att såväl hög som låg service quality beror på hur tjänsten utfördes i 

förhållande till vad konsumenterna förväntade sig. 

Parasuraman et al., (1985) tillämpar perspektivet att service quality kan ses utifrån tio 

kvalitetsdimensioner där summan av samtliga dimensioner påverkar den totala uppfattningen av 

konsumeternas utvärdering. Dimensionera slogs samman till fem av Parasuraman, Zeithaml & 

Berry (1988) när dessa utvecklade mätinstrumentet SERVQUAL, vilket beskrivs senare i 

uppsatsen. Dock sammanfattar författarna att de dimensioner som skapats kan överlappa 

varandra och att det krävs framtida forskning för att fullständigt avgöra vilka dimensioner som är 

bäst för utvärdering av kvalitet.  
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Boulding, Kalra, Staelin & Zeithaml (1993) kommenterar modellen och finner att företag bör 

försöka höja konsumenternas förväntningar om de vill öka det totala omdömet av upplevd 

service quality. De finner dessutom att resultatet av studien visar på att ju högre konsumenternas 

uppfattning av den sammanlagda upplevda kvaliteten, desto troligare är det att konsumenterna i 

efterhand agerar på ett sätt som är positivt för företaget. Exempelvis genom att sprida positiv 

information och rekommendera tjänsten till andra. 

Dabholkar & Bagozzi (2002) skriver att skillnader mellan konsumenter så som demografiska 

uppgifter, psykografiska profiler och personlighetsdrag alla kan påverka den totala 

kvalitetsuppfattningen.  

Mot bakgrund av föregående resonemang blir det intressant att undersöka hur kundernas totala 

omdöme, alltså hur faktorer tillhörande både konsumtionsprocessen och dess resultat, visar i 

vilken grad förväntningarna motsvarats. Detta mynnar ut i uppsatsens andra hypotes: 

H2: ”Kundernas totala upplevda kvalitet visar att förväntningarna motsvarats.” 

I nästkommande stycken studeras vad ett företags medarbetare och externa faktorer har för 

påverkan på service quality samt vilken koppling service quality har till ett företags intäkter och 

prissättning. 

2.2.1.3. MEDARBETARNAS BETYDELSE 

Grönroos (1984) beskriver hur ett företags anställda ofta är av grundläggande vikt för 

tjänsteproduktionen. Personal som är i kontakt med konsumenterna kan med sitt uppträdande, 

d.v.s. dess bidrag till funktionell kvalitet, uppväga temporära problem med teknisk kvalitet. 

Grönroos, (2007, s. 463) utvecklar resonemanget med att beskriva hur personen som 

konsumenterna kommer i kontakt med under produktion har kontroll över tjänstens kvalitet 

under den process som tjänsten produceras.  

Bitner (1990) betonar vikten av att kontrollera och leda samtliga individer som påverkar 

produktionen av en tjänst för att få alla att arbeta för att konsumenterna skall uppfatta kvaliteten 

som hög. Författaren beskriver hur ett företags anställda kan uppväga misslyckanden i 

produktionen av en tjänst genom att förklara och konkretisera för kunderna varför detta skett.  

Detta resonemang visar på den betydelse en anställd kan ha under den process under vilken 

tjänsten produceras och konsumeras. Den anställda, i vårt fallföretag, kursintruktören, tycks alltså 

påverka kvaliteten vilket leder fram till uppsatsens tredje hypotes: 

H3: ”Kundernas totala upplevda kvalitet på kursen skiljer sig åt mellan olika kursinstruktörer.” 
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2.2.1.4. PÅVERKAN AV EXTERNA FAKTORER 

Bitner (1990) visar i sin studie hur icke-verbala faktorer som exempelvis ett företags materiella 

uppbyggnad kan påverka hur konsumenter uppfattar kvaliteten och hur tillfredställda de känner 

sig. Bitner (1992) utvecklar detta då denne beskriver att eftersom en tjänst generellt sätt 

produceras och konsumeras samtidigt kommer konsumenten uppleva den totala servicen inom 

företagets fysiska omgivning. Omgivningen går inte att bortse ifrån och kan ha en stark påverkan 

på hur konsumenterna upplever erfarenheten av tjänsten.  

Bitner (1992), Dabholkar & Bagozzi (2002) identifierar ett antal externa faktorer som kan påverka 

konsumenters uppfattning av en tjänst: Exempelvis temperatur, luftkvalitet, tidpunkt på dagen, 

väntetider och den geografiska platsen. Den fysiska responsen från dessa faktorer påverkar bl.a. 

om konsumenter trivs. 

För fallföretaget identifierar vi två intressanta fysiska faktorer som skulle kunna påverka både 

konsumtion och produktion av kurserna. Kurserna sker utomhus och aktiviteterna under 

kurserna påverkas av vilka förutsättningar vädret ger deltagarna under kursen. Vädret tillsammans 

med vilken plats kursen ägde rum på undersöks då dessa skulle kunna påverka hur kunderna 

upplever kvaliteten på kurserna.  Detta leder till uppsatsens fjärde hypoteser a) och b). 

H4: a) ”Kursdeltagarnas upplevelse av väderförhållandet för att genomföra kursen är positivt 

korrelerat med kundernas totala upplevda kvalitet.” b)”Kundernas totala upplevda kvalitet skiljer 

sig mellan de olika platser där kurserna äger rum.” 

2.2.1.5. SERVICE QUALITY OCH FÖRETAGETS INTÄKTER 

Parasuraman et al., (1991) hävdar att det finns vetenskapliga belägg för fördelarna med att 

fokusera strategier på tjänstekvalitet då hög kvalitet kan bidra till marknadsandelar och avkastning 

på investeringar. Zeithaml (2000) saknar kopplingar mellan ekonomiska satsningar på kvalitet och 

ett företags intäkter och går därför igenom tidigare forskning där både negativa och positiva 

effekter påvisats. Författaren skriver bl.a. att forskningsresultat påvisat att förbättringar av ett 

företags kvalitet kan vara direkt kopplat till en allmän förbättring av ett företags prestation. Dock 

är han noga att påpeka att i termer av direkta samband mellan service quality och intäkter finns 

både positiva och negativa relationer. Det kvarstår som en viktig fråga vilka 

marknadsföringsaktiviter som kan stärka sambanden positivt.  

Grönroos (2007, s. 90f) beskriver hur priset på tjänster kan ses i relation till förväntad kvalitet 

eller tidigare upplevd kvalitet. Priset påverkar förväntningar och ibland kan ett högt pris innebära 

ökade förväntningar på kvaliteten. Detta beskriver även Parasuraman et al., (1990, s. 127), som 

finner en länk mellan prissättningens nivå och nivån på förväntningarna. De förtydligar att ett 

pris på en tjänst kan avgöra vilken tjänsteproducent en konsument väljer. Dessutom, om en 
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konsument inte har en uppfattning om kvaliteten på förhand, vilket ofta är fallet på grund av 

svårigheter att utvärdera en tjänst på förhand, kommer kunden att använda priset som en direkt 

länk till förväntad service.   

En intressant fråga blir: hur, beroende på resultatet av en kvalitetsutredning, ska företaget förhålla 

sig till strategier för prissättning? Detta mynnar ut i uppsatsens femte och sista hypotes: 

 H5: ”Priset på kurserna motsvarar vad kunderna anser är rimligt för denna typ av 

tjänst.”   

2.2.2. MÄTINSTRUMENT FÖR DATAINSAMLING OCH UTVÄRDERING 

Vi finner att det mot bakgrund av föregående definition och tillämpningar av service quality är 

relevant att gå igenom ett antal olika utvärderingsmetoder och olika typer av mätinstrument samt 

se hur dessa tillämpats. 

Grönroos (2007, s. 83ff) identifierar två vanliga instrument för att mäta och utvärdera service 

quality. Det första är s.k. attributbaserade mätinstrument som bygger på att olika typer av attribut 

som beskriver funktioner av innehållet i tjänsten. Attributen bestäms i förväg anpassade till 

tjänsten. Sedan ombeds konsumenter att utvärdera sin upplevelse utifrån dessa. Det andra är s.k. 

kvalitativa mätinstrument som används mer sällsynt och går ut på att konsumenterna ombeds att 

beskriva sin uppfattning av tjänsten med fokus både på processen och på resultatet; detta då 

kunderna redan konsumerat tjänsten och resultatet av svaren beskriver tjänstens kritiska 

incidenter. Analysen i kvalitativa instrument sker vanligen med en s.k. kvalitativ metod.     

Det mest välkända attributbaserade mätinstrumentet kallas SERVQUAL. (Grönroos 2007, s. 83) 

Parasuraman et al., (1988) utvecklade det multi-dimensionella mätinstrumentet SERVQUAL för 

datainsamling och utvärdering av service quality utifrån konsumenternas perspektiv i en given 

situation. Instrumentet består av 22 variabler tillhörande fem övergripande dimensioner för 

upplevd kvalitet. Dimensionerna beskrivs enligt följande: 1) påtaglighet, som innefattar fysiska 

lokalen, utrustning och personalens beteende, 2) tillförlitlighet, som innefattar att tjänsten utförs 

effektivt och enligt vad som utlovats, 3) tillgänglighet, som innefattar viljan att snabbt och 

påpassligt hjälpa kunderna, 4) försäkran, som innefattar kunnig och tillmötesgående personal, och 

slutligen, 5) empati, som innefattar ett uppmärksamt och individanpassat förhållningssätt till 

kunderna. Kortfattat, utreds var och en av de 22 variablerna med en differensgradering och enligt 

formeln:  

Q = Ps – Es 

Q representerar perceived service quality hos den enskilda variabeln och Ps och Es respresenterar 

bedömningar av perceived service respektive expected service. Kunderna ombeds svara för varje variabel 
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på en skala 1-7 där 1 representerar ”motsätter sig starkt” och 7 representerar ”instämmer starkt”. 

Vidare betonar artikelförfattarna att en tänkbar operationalisering av instrumentet är att titta på 

fem dimensionernas relativa betydelse i förhållande till varandra.  

Parasuraman et al., (1991) utvärderar SERVQUAL och kommer med förslag på förbättringar. 

Bl.a. byter författarna ut och omformulerar några variabler efter nya test i andra branscher. 

Författarna förtydligar instrumentets användningsområde med att beskriva hur det fungerar som 

diagnostiserande metod för att identifiera breda sektorer av styrkor och svagheter i en utbjuden 

tjänst. Man menar också att en utredare med fördel kan komplettera instrumentet med andra 

typer av utredningar för att hitta gap i kvalitetsutförandet.  

Parasuraman et al., (1994) utvärderar återigen SERVQUAL efter påpekanden från andra forskare. 

Bl.a. Cronin & Taylor (1992) kommenterar instrumentet och finner att service quality har ett 

samband med forskning om konsumenters tillfredställelse och där tillfredställelse tycks ha en 

starkare påverkan på köpintentioner. Dock anser författarna att managers i vissa fall bör införliva 

strategier enbart fokuserade på service quality i komplement till strategier för övergripande 

tillfredställelse av kunderna. Vidare menar författarna att det är intressant att undersöka om 

faktorer som pris och tillgänglighet påverkar kvaliteten i förhållande till hur dessa påverkar 

kundernas tillfredställelse. Parasuraman et al., (1994) svarar med att det tycks stå klart att service 

quality kan leda till kundtillfredställelse men att relationen bör utvärderas vidare och instrument 

för att utvärdera de båda begreppen bör förfinas och kritiskt granskas. 

Grönroos (2007, s. 86) menar att SERVQUAL inte skall ses som ett direkt instrument, utan 

snarare är ett sätt att beskriva kvaliteten i en tjänst. Han menar att dimensionerna utgör en bra 

grund för att förstå vilka karaktärsdrag som en tjänst har och att en utredare alltid, och med 

tillförsikt, bör skräddarsy de övergripande dimensionerna och dess underliggande variabler, efter 

det specifika undersökningsobjektet.  

Det finns dock flera forskare som lyckosamt utvärderat och testat attributbaserade 

mätinstrument. Alexandris, Dimitriadis & Markata (2002) tillämpar i sin studie instrumentet 

SERVQUAL och finner att mätning av service quality för att säkra kundernas tillfredställelse var 

en effektiv strategi. De menar att tjänsteföretagens kunder möter en högre grad av upplevd risk 

före konsumtionen på grund av tjänsternas svårighet att utvärderas på förhand och dess 

heterogenitet. I studien ger författarna stöd för analys på detaljnivå med hjälp av 

multidimensionella modeller vad gäller diagnostisering av upplevd service quality.  

Även Chang (2008) utvärderar och tillämpar SERVQUAL och finner samtliga fem dimensioner 

viktiga i sin studie. Författaren beskriver att konceptet service quality generellt bör anta 
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konsumentens perspektiv på grund av att dessa individuellt sett kan skilja sig och påverkas i form 

av olika värderingar, omständigheter och sätt att uppfatta verkligheten. 

Boulding et al., (1993) menar att det finns en likhet mellan begreppet perceived service quality och 

attitydforskningens begrepp attitude towards an object. Detta samband kan hjälpa en undersökare då 

olika synsätt kan tillämpas med antingen fokus på en konsuments uppfattning av en specifik 

händelse, eller det mer vanligen använda inom kvalitetsforskningen, kumulativa uppfattningar.  

Det finns ett antal svagheter i mätning och utvärdering av service quality som bör tas i beaktande 

av undersökaren. Grönroos, (2007, s. 88f) beskriver att nackdelar med att mäta förväntningar 

bl.a. är att dessa, trots att så ofta är fallet, mäts i efterhand. Detta kan leda till att förväntningarna 

egentligen inte är förväntningar utan attityder påverkade av erfarenheten av en tjänst. Han menar 

att sådana problem inte är lätta att lösa men att det teoretiskt är rimligt att jämföra förväntningar 

med erfarenheter eftersom sambandet dem emellan är bevisat.   

2.3. TEORETISKT RAMVERK OCH OPERATIONALISERING 

Idag existerar ett antal olika mätinstrument samt tillämpningar av dessa för att utvärdera service 

quality. Vi finner dock att litteraturgenomgången motiverar en undersökare att anpassa 

datainsamling och analysmetoder för utredning av service quality efter fallföretagets specifika 

situation och uppbyggnaden av dess tjänster. I Figur 3 visas den modell uppsatsförfattarna 

illustrerat med målet att operationalisera begreppen i litteraturgenomgången. Detta anpassat till 

faktorer som berör företaget Vindsurfing.se i allmänhet och nybörjarkurserna i vindsurfing i 

synnerhet. Modellen fungerar som uppsatsens teoretiska ramverk för utvärdering av service 

quality och vi har genom att koppla teori med de identifierade beståndsdelarna i kurserna hittat 

faktorer som vi anser är mätbara. 

I modellen beskrivs två huvuddimensioner. Den första består av externa faktorer som påverkar 

kvaliteten och delas in i fysiska och personliga faktorer där kursplats, väderförhållanden och 

konsumenternas ålder och kön mäts. Den andra dimensionen består av interna faktorer d.v.s. 

faktorer som ingår i kursernas uppbyggnad. Här fokuserar vi på faktorer tillhörande den 

funktionella kvaliteten: instruktörerna på kurserna, kursernas teoridel och praktikdel samt dess 

utrustning. Dessutom undersöker vi hur kunderna uppfattar den tekniska kvaliteten där vi utreder 

den kunskap som kunderna anser sig fått ut för att efter avslutad kurs ha möjligheten att 

vindsurfa på egen hand. Slutligen motiverar undersökningen om uppfattad kvalitet hur kunderna 

ställer sig till den nuvarande prissättningen för att kunna ställa denna information i förhållande till 

det totala kvalitetsomdömet.  
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Figur 3: Teoretiskt ramverk för operationalisering 

Vi har i litteraturgenomgången redogjort för sex hypoteser uppbyggda med stöd av teorin och 

som motsvarar de fem frågeställningar vi formulerat i inledningen av uppsatsen. Dessa är 

formulerade med koppling till det teoretiska ramverket vi skapat och ligger till grund för analysen 

av datainsamlingen. En sammanfattning av hypotesformuleringarna står beskrivet i Tabell 1. Vad 

gäller demografiska uppgifter som ålder och kön behandlas dessa i presentationen av resultatet i 

prövningen av H2.  

HYPOTES HYPOTESFORMULERING 

H1 

 

”Kursdeltagare som upplever en tillfredställande funktionell kvalitet kommer 
också att uppleva en tillfredställande teknisk kvalitet.” 

H2 ”Kundernas totala upplevda kvalitet visar att förväntningarna motsvarats.” 

H3 ”Kundernas totala upplevda kvalitet på kursen skiljer sig åt mellan olika 
kursinstruktörer.” 

H4  a). ”Kursdeltagarnas upplevelse av väderförhållandet för att genomföra 
kursen är positivt korrelerat med kundernas totala upplevda kvalitet.”   

b).”Kundernas totala upplevda kvalitet skiljer sig mellan de olika platser där 
kurserna äger rum.” 

H5 
”Priset på kurserna motsvarar vad kunderna anser är rimligt för denna typ av 
tjänst.”   

Tabell 1: Sammanfattning av hypoteser 
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3. METOD 

I denna del redogör vi för uppsatsens vetenskapliga ansats och datainsamling, hur vi har utformat enkäten i 

fråga om tillförlitlighet och relevans, samt med vilka tekniker vi har valt att analysera insamlad data.  

Som det skrivits i uppdragsformuleringen utförs uppsatsen på uppdrag av ett företag. Detta 

påverkar i viss mening valet av vetenskaplig metod. Den metod vi presenterat nedan bygger 

därför på hur företaget formulerat uppdraget till oss och vi har kontinuerligt upprätthållit en 

kontakt med uppdragsgivaren för att diskutera hur vi uppnår företagets mål samtidigt som vi 

tillämpar en akademisk metodik och tillvaratar det vetenskapliga intresset av studien. 

3.1. FORSKNINGSANSATS OCH UNDERSÖKNINGSTRATEGI 

Kopplingen mellan den teori och empiri som en uppsats bygger på sker vanligen genom två olika 

typer av ansatser, deduktion och induktion. Det som skiljer dessa åt är hur man bäst ämnar få 

grepp om verkligheten. Vid valet av deduktion väljer undersökaren att skaffa sig en bild över den 

verklighet man studerar för att därefter samla på sig information och se om dessa 

överrensstämmer. Den induktiva ansatsen innebär att undersökaren samlar på sig all den 

information som han anser relevant för studien för att sedan bygga upp egna teorier. Målet här är 

att man går in helt utan förväntningar gällande den verklighet man väljer att studera och på så sätt 

inte begränsar sig till den information man valt att söka i på förhand. (Jacobsen, 2002, s. 34f.) 

I denna uppsats har vi valt att arbeta med den deduktiva ansatsen men med inslag av den 

induktiva. Den deduktiva strategin antas genom att uppsatsens hypoteser har formulerats utifrån 

den teori vi studerat och att datainsamlingen kopplats till begrepp i litteraturgenomgången. 

Problematiken vid en sådan ansats är att undersökaren enbart letar efter den information som 

han finner relevant för studien och därmed låser sig till det hans förväntningar bygger på. Detta 

kan leda till att viktig information förbises och utvecklande av teorier begränsas. (Jacobsen, 2002, 

s. 34f.)  

Denna problematik har vi varit medvetna om då vi även valt att anta ett induktivt inslag. Bryman 

& Bell (2007) tar upp en del av den problematik som finns med ansatsen där man bland annat 

anser att insamlade data inte alltid överensstämmer med de hypoteser man satt upp, vilket kan 

komma att leda till en helt förkastad studie. De induktiva inslagen grundar sig i att vi inte vill låsa 

oss fast i våra teorier, utan att vi istället vill utveckla dessa för att de skall kunna passa den 

verklighet vi studerar. Detta genom att vi i det teoretiska ramverket skapat en egen 

undersökningsmodell anpassad för uppdragsgivaren och i analysen prövat vilka resultat detta 

tillvägagångssätt visat. Vi kunde därigenom se om modellen varit tillämpbar. Utifrån det uppdrag 

som Vindsurfing.se givit oss ansåg vi att detta vara en tillämplig strategi.  
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Valet av forskningsstrategi diskuterades med uppdragsgivaren vilket ledde till valet av en 

kvantitativ metod. Detta för att få en mer generell uppfattning om företaget lyckats matcha 

produktionen av tjänsten med kundernas förväntningar och då en kvantitativ metod gav oss 

möjligheten att snabbt samla in svar från fler kursdeltagare på kort tid. Dessutom argumenterar 

Bryman & Bell (2007), Jacobsen (2002) att vid tillämpning av deduktiv ansats är en kvantitativ 

undersökning att föredra. 

Datainsamling för den kvantitativa metoden sker oftast i form utav enkäter där olika 

svarsalternativ ges. Detta innebär i sin tur att enkätdeltagarens uppfattning måste vara täckt av de 

olika svarsalternativen. Häri ligger problemen med den kvantitativa ansatsen, då den förutsätter 

att undersökaren är inläst på den verklighet denne valt att studera. (Jacobsen, 2002, s. 38f.) Vi har 

varit medvetna om denna problematik i valet av datainsamlingen och tillvägagångssätt.    

3.2. DATAINSAMLING 

Insamlad data kan delas in i två olika kategorier, primärdata och sekundärdata. Primärdata 

innebär att undersökaren samlar på sig information för första gången där insamlingen sker efter 

vilken typ av frågeställning man valt att använda sig utav. (Jacobsen, 2002, s. 152.) Vid insamling 

av sekundärdata samlar undersökaren på sig information framtagen av andra, dock har denna 

oftast utgångspunkt i andra frågeställningar än den undersökaren själv har (Jacobsen, 2002, s. 

153).  

Uppsatsens primärdata består utav material från en enkätundersökning riktad till befintliga 

kunder hos företaget Vindsurfing.se. Detta för att samla in data som kan svara för uppsatsens 

forskningsfråga. Vi ansåg att denna typ av insamling var väl tillämplig då vi gavs möjligheten till 

en helhetsbild av kurserna och där vi genom statistisk analys kunde ställa olika svarsdata mot 

varandra för att utreda samband mellan olika dimensioner i det teoretiska ramverket.  

Insamlad sekundärdata består i uppsatsen till största del av vetenskapliga artiklar, kompletterat 

med litterära verk. Problem vid användningen utav sekundärdata kan bli att informationen kan bli 

opålitlig, och det är viktigt att ställa frågor som; vem har utfört studien?; och hur har den utförts? 

Sekundärdata kan också vara utgången ur tiden och därför gäller det att vara kritisk vid insamling 

av sekundära källor. (Jacobsen, 2002, s. 153, 188f.) Vi har därför försökt att söka upp både äldre 

och färskare material för att öka tillförlitligheten. Vidare har vi strävat efter att söka efter 

originalkällor till begreppen i teoridelen för att uppnå en så hög förståelse som möjligt; detta i 

syfte att ge en bra bild av den verklighet vi studerar. Vi har kontinuerligt under studien ställt oss 

kritiska till det material vi använt och har enbart använt oss av erkända databaser för akademiska 

artiklar och litterära verk.      
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3.3. ENKÄTUTFORMNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

Enkätundersökningen skedde i form av en elektronisk enkät på webben. Denna skapades genom 

enkätfunktionen på webbplatsen Google Docs och finns i Bilaga 1. Enkäten utvecklades 

tillsammans med godkännande av uppdragsgivaren och samtliga frågor grundar sig i 

litteraturgenomgången. Dessa är i sin tur kopplade till hypotesformuleringarna med syftet att i 

analysen leda till slutsatser som uppnår uppsatsens syfte.  

Vid utformningen av enkäten eftersträvades en enkelhet i frågorna så att kundens uppfattning 

skulle täckas in av de olika svarsalternativen. Detta för att på så sätt slippa ha med svarsalternativ 

som representerar exempelvis ”vet ej” (Jacobsen, 2002, s. 302ff). Skalan utformades med 

svarsalternativ 1 till och med 5 för att deltagarna inte skulle känna att något svar inte gick att 

täcka in i frågan. Vi strävade efter att öppna med, som Jacobsen (2002) nämner det, ”ofarliga” 

frågor (demografisk information, väder) för att sedan avsluta med något mer ”känsliga” frågor 

(prissättning). Vi har i enkätutformningen arbetat för att minimera riskerna att möjliga åsikter från 

respondenterna ej täcks av de svarsalternativ som ges. 

För att identifiera svagheter och oklara formuleringar i enkäten testades denna på tio utvalda 

individer, uppdragsgivaren, samt en doktorand i statistik vid Uppsala Universitet. Detta för att 

försäkra oss om att den var både snabb och enkel att utföra samt att frågorna ledde till de svar 

dessa var syftade till att mäta. Enkätdeltagarna kontaktades per e-post med två meddelanden där 

det första informerade om uppsatsens intressenter och syftet med undersökningen. Det andra 

meddelandet utgick en vecka senare för att påminna mottagarna om att delta i enkäten. Genom 

kontakten via e-post kunde vi också erbjuda respondenterna anonymitet vilket vi finner som en 

styrka då det kan ha kunnat locka fler deltagare.  

För att ytterligare öka antalet deltagare erbjöd Vindsurfing.se en chans att vinna presentkort på 

företagets produkter. Detta kan ha lett till att positiva kunder lockas att delta i en högre grad än 

negativa kunder. Kunder som är positiva kan vara mer intresserade av priser kopplade till 

företagets produkter. Det hade i efterhand varit mer önskvärt att locka med ett neutralt pris som i 

större utsträckning lockade samtliga i urvalet men vi ansåg att en uttlottning var bättre än att inte 

kunna erbjuda något alls.  

Enkäten är uppbyggd av sex olika delar och är formaterad så en föregående del måste besvaras 

för att respondenten skall kunna gå vidare till nästa: 

Del 1: Första och inledande delen syftade till att undersöka externa faktorer (se Figur 3). Här 

ställdes frågor om respondenternas ålder, kön, vilken kurs de gick samt hur de uppfattade att 

väderförhållandet påverkade genomförandet av kursen. Frågan angående väder besvarades 
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genom svarsalternativ där 1 motsvarade ”mycket ofördelaktigt”, 3 motsvarade ”påverkade inte 

alls” samt 5 motsvarade ”mycket fördelaktigt”.   

Del 2 och 3: Andra och tredje delen syftade till att undersöka kursernas funktionella kvalitet (se 

Figur 3).  Här ställdes frågor om vilken instruktör respondenterna hade, hur deras förväntningar 

motsvarades gällande den teorietiska genomgången, praktiken på vattnet samt utrustningen. 

Detta genom att svarsalternativ 1 motsvarade ”under förväntan”, 3 motsvarade ”motsvarade 

förväntan” samt 5 motsvarade ”över förväntan”. Instruktörernas riktiga namn fanns med i 

enkäten men vi har i redovisningen av denna valt att ge instruktörerna anonymitet genom att 

namnge dessa Instruktör A, Instruktör B o.s.v.   

Del 4: Fjärde delen syftade till att undersöka respondenternas attityd till nuvarande prissättning 

(se Figur 3). Detta genom att svarsalternativ 1 motsvarade ”billig”, 3 motsvarade ”rimlig” samt 5 

motsvarade ”dyr”. Dessutom gavs också möjligheten till att själv ange vilket pris som vore 

önskvärt. Dock togs denna fråga ej med i analysen av datainsamlingen utan var med på företagets 

begäran. 

Del 5: Femte delen syftade till att undersöka kursens tekniska kvalitet (se Figur 3). Här ställdes 

frågan om hur respondenternas förväntningar motsvarades gällande den kunskap, d.v.s. det 

resultat, dessa fick ut efter avslutad kurs. Detta genom att svarsalternativ 1 motsvarade ”under 

förväntan”, 3 motsvarade ”motsvarade förväntan” samt 5 motsvarade ”över förväntan”.   

Del 6: Sjätte och avslutande delen syftade till att ge respondenterna en möjlighet att fritt skriva 

om förslag på förbättringar och om de saknade något under kursen. Ej heller denna fråga togs 

med i analysen av datainsamlingen utan var med på företagets begäran. Dock anser vi att det 

finns ett värde i att låta kunderna med egna ord beskriva upplevelsen av tjänsten som ett 

komplement till uppsatsens slutsatser. 

3.4. URVAL OCH BORTFALL 

Urvalsprocessen kan många gånger vara en känslig del i forskningen där flera faktorer måste 

iakttas för att uppnå ett så verklighetstroget resultat som möjligt. Ett så stort stickprov som 

möjligt ger det bästa svaret, men då den studerade populationen kan vara enormt stor måste ett 

urval göras (Jacobsen, 2002). Saunders et al., (2009) diskuterar olika metoder för detta och tar 

först och främst upp så kallade sannolikhetsurval, vilka kan vara rent slumpval, samt stratifierat 

och systematiskt urval. Sannolikhetsurvalen ger oftast de urval som bäst liknar den verkliga 

populationen (Jacobsen, 2002, s. 340).  

Då urvalet skedde i samarbete med företaget följde det därför inte direkt styrda riktlinjer för hur 

ett korrekt urval skall se ut. Vi valde att enbart vända oss till befintliga kunder, alltså de som 
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deltagit på någon av företagets nybörjarkurser. Anledningen till att vi enbart valde att titta på 

befintliga kunder är för att dessa är de enda som i efterhand kan utvärdera upplevelsen av kursen. 

Företaget har bedrivit kursverksamhet sedan fyra år tillbaka men eftersom kurserna har 

förändrats och äldre deltagare kan ha svårt att minnas tillbaka bestämde vi att enbart undersöka 

kunder som medverkat på kurserna de senaste två åren. Detta innebar ett tillgängligt 

kunderegister på 276 kunder. Av dessa fanns samma e-postadress angiven på flera av kunderna 

vilket ledde till att 192 personer kontaktades.  

Tio e-postadresser visade sig vara otillgängliga. Detta innebar att 182 personer antogs mottagit 

enkäten. Sammanlagt 54 kunder deltog i enkäten vilket motsvarar 29,7 procent. Enligt Malhotra 

(2004) är svarsfrekvensen för e-postundersökningar vanligtvis låg vilket kan förklara det relativt 

stora bortfallet. Han menar att problem med snedfördelning i urvalet kan uppstå om icke-

respondenternas egenskaper, som kan vara intressanta för undersökningen, skiljer sig från 

respondenterna. Vi anser att samtliga i urvalet kan ses ha egenskaper som relativt sätt liknar 

varandra till skillnad från urvalprocesser som söker generalisera mycket större och mer 

diversifierade populationer. På grund av detta menar vi att svarsfrekvensen är acceptabel för 

uppsatsens undersökning. Dock har vi, på grund av bortfallet, i analysen av materialet varit 

försiktiga att dra slutsatser som generaliserar hela populationen utan snarare vilka tendenser som 

undersökningen kan påvisa. 

Någonting som eventuellt påverkade bortfallet är att e-postadresserna i kundregistret inte längre 

används eller att flera deltagare skrivit samma adress vilket kan leda till att bara den som först 

läser e-posten genomför enkäten. En annan faktor till bortfallet kan vara att kunder som inte är 

nöjda med tjänsten av detta skäl väljer att inte delta i enkäten vilket vi inser är en svaghet i urvalet.  
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3.5. ANALYSTEKNIK 

För att analysera insamlad data användes PASWStatistics 18 som är ett datorprogram för 

statistisk analys. I Tabell 2 visas hur uppsatsens hypoteser prövats med hjälp av olika 

analysmetoder. I tabellen visas dessutom vilka enkätfrågor som använts till vilken 

hypotesprövning. Tekniker från både den deskriptiva och den analytiska statistiken har använts 

beroende på hypotesernas utformning (Infovoice, 2011). 

HYPOTES ENKÄTDEL STATISTISK 

ANALYSMETOD 
H0 H1 

H1 Del 2 (frågor 2,3) 
Del 3 (fråga 1) 
Del 5 (fråga 1) 

Parat t-test μd = 0 
(Differensen i 
medelvärdet = 0) 

μd ≠ 0 
(Differensen i 

medelvärdet ≠ 0) 

H2  Del 2 (frågor 2,3) 
Del 3 (fråga 1) 
Del 5 (fråga 1) 

t-test μ = 3 
(Medelvärdet 
=Testvärdet) 

μ  ≠ 3 

(Medelvärdet ≠ 
Testvärdet) 

H3  Del 2 (frågor 1,2,3) 
Del 3 (fråga 1) 
Del 5 (fråga 1) 

ANOVA μ1 = μ2 …=μ7 
(Ingen differens mellan 
gruppernas 
medelvärde) 

μ1 ≠ μ2 …≠ μ7 
(Differens mellan 
gruppernas 
medelvärde) 

H4 a)  
 

Del 1 (fråga 5) 
Del 2 (frågor 2,3) 
Del 3 (fråga 1) 
Del 5 (fråga 1) 

Korrelationsanalys, 
signifikanstest 

  = 0 
(Korrelationen = 0) 

  ≠ 0 

(Korrelationen ≠ 0) 

H4 b)  Del 1 (fråga 3) 
Del 2 (frågor 2,3) 
Del 3 (fråga 1) 
Del 5 (fråga 1) 

ANOVA μ1 = μ2 =μ3 
(Ingen differens mellan 
gruppernas 
medelvärde) 

μ1 ≠ μ2 ≠μ3 
(Differens mellan 
gruppernas 
medelvärde) 

H5  Del 4 (fråga 1) t-test μ = 3 
(Medelvärdet 
=Testvärdet) 

μ ≠ 3 

(Medelvärdet ≠ 
Testvärdet) 

Tabell 2: Statistisk analysmodell 

För att analysera H1 användes ett så kallat parat t-test vilket innebär att analytikern jämför 

differensen mellan två olika variablers medelvärden (Lind, Marchal, & Wathen, s. 385). I detta fall 

jämförs funktionell kvalitet med teknisk kvalitet, vilket görs för att se om det finns en signifikant 

skillnad i deras medelvärden.  

För prövning av H2 används ett t-test. Testet mäter om de observerade medelvärdet avviker från 

ett valt testvärde (Lind, Marchal, & Wathen, s. 341). Hypotesen avser att utreda om kundernas 

totala omdöme av den upplevda kvaliteten på kursen motsvarade kundernas förväntningar. 

Därför används testvärdet tre (3) då svarsalternativ tre (3) motsvarar svaret ”motsvarade 

förväntningarna” i enkäten. För att få en bättre uppfattning om hur de olika faktorerna bidrog till 

totalomdömet utfördes samma typ av test. Efter prövningen av H2 undersöktes om 

totalomdömet skiljde sig mellan kön och ålderskategorier, detta genom ett parat t-test (kön) och 

ett ANOVA-test (ålderskategorier). ANOVA-test innebär att analytikern jämför differensen 

mellan olika gruppers medelvärden, och om denna är signifikant skild från noll (Lind, Marchal, & 
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Wathen, s. 410f). För att kunna jämföra konsumenterna utifrån ålder skapades utifrån 

datainsamlingen kategorier som representerar åldersintervall på tio år. H3 analyserades också med 

ett ANOVA-test. Detta för att få svar på om det fanns någon skillnad mellan kundernas totala 

omdöme och vilken instruktör kunderna haft på kursen.  

Genom H4 a) undersöktes om det fanns någon typ av samband mellan upplevt väderförhållande 

och totalt omdöme. Därför analyserades korrelationskoefficienten, r, vilken anger hur hög 

korrelationen är, eller hur ett linjärt samband förhåller sig mellan två variabler. 

Korrelationskoefficienten kan anta ett positivt eller negativt värde mellan 0 och 1 där 1 motsvarar 

ett perfekt positivt linjärt samband. (Andersson, Jorner, & Ågren, 2007, s. 43). Ett signifikanstest 

utfördes på korrelationskoefficienten för att se om sambandet var starkt nog (Lind, Marchal, & 

Wathen, s. 464-465).  

Vidare för H4 b) användes ett ANOVA-test för att jämföra totalomdömen mellan olika 

kursplatser. I prövning av H5 användes ett t-test för att testa om kursernas pris uppfattades som 

billig, rimlig eller dyr. Därför används testvärdet tre (3) då svarsalternativ tre (3) motsvarar svaret 

”priset var rimligt” i enkäten. 

Vid ett hypotestest förkastas nollhypotesen om resultatet är signifikant. Vid användandet av ett 

konfidensintervall på 99 % där nollhypotesen förkastas innebär det att ett sådant resultat inte 

skulle uppstå i 99 fall av 100 på grund av tillfälligheten. I samtliga hypotesprövningar har ett 

signifikanstest utförts där en signifikansnivå tagits fram. För att få ett så exakt svar som möjligt 

använde vi oss av ett konfidensintervall på 99 %, vilket gör det svårare att få ett signifikant 

resultat vid hypotesprövning. (Newbold, Carlson, & Thorne, 2007.) 

3.6. TEORI- OCH METODKRITIK 

Vi ser en svaghet i att studiens tidsram begränsat litteraturgenomläsningen. Fler referenser, och 

framförallt kompletterande kritik mot mätning av service quality, skulle kunnat ge mer stöd för 

litteraturgenomgången och en större tillförlitlighet till operationalisering av begreppen. Dock 

begränsar givetvis också uppsatsens omfång hur mycket teori som går att presentera. 

Vi har i utformningen av ett teoretiskt ramverk, Figur 3, vissa förenklande antaganden. Den 

tekniska kvalitetfaktorn i företagets fall betraktas som kunskap, instruktörernas omdöme baseras 

på antagandet att dessa är ett resultat av övriga funktionella kvalitetsfaktorer samt att vi i 

modellen bortser från hur bilden av företaget har påverkat kundernas förväntningar. Dessa 

antaganden är gjorda dels på grund av överenskommelser med uppdragsgivaren, dels för att 

förenkla datainsamlingen av tid- och platsskäl. Vi inser att förenklingarna kan ha påverkan på hur 

tillförlitlig vår bild av verkligheten formas men anser ändå dessa motiverade. 
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Vidare har vi motiverat en kort enkätutformning som går snabbt att svara på för att öka antalet 

respondenter genom att kunna lova att tiden för genomförandet endast är ett par minuter. Dock 

ledde det till att enkäten innehöll relativt få frågor. Detta kan ha påverkat tillförlitligheten på 

grund av att fler, och mer detaljerade, frågor kan tänkas ge tillförlitligare svar som bättre speglar 

verkligheten.  

Vi finner en svaghet i att kontakten med kunderna av tids- och anonymitetskäl var tvungen att 

ske via e-post. Om möjligheten getts att kontakta kunderna via telefon kanske bortfallet varit 

mindre då många individer ofta har flera e-postadresser och att ett e-meddelande lätt kan 

försvinna i mängden. På grund av att vi undersöker kunder som deltagit i kurser sedan två år 

tillbaka kan vissa adresser vara gamla eller ej längre används. Vi fann dock kontakt via e-post som 

det mest tillämpliga tillvägagångsättet utifrån de rådande förutsättningarna.   
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I denna del sammanställs och presenteras de resultat vi fått fram genom att pröva hypoteserna. Därefter 

analyseras resultaten och ställs mot uppsatsens teoretiska ramverk 

Samtliga svar från webbenkäten är sammanställda i Bilaga 2. Denna är i sin tur uppdelad i två 

delar, A och B. A innehåller de svar som ligger till grund för uppsatsens hypotesprövning och B 

innehåller svar från enkätfrågor med möjlighet för deltagaren att skriva fritt. Svaren i B har ej 

behandlats i resultatet och därmed ej heller i analysen. 

4.1. RESULTAT OCH HYPOTESPRÖVNING 

H1 – Funktionell och teknisk kvalitet  

Den funktionella kvalitetsdimensionen motsvaras i enkäten av del två, frågorna två och tre, samt 

del tre. Dessa har summerats och sedan dividerats på tre för att få fram ett lägesmått för 

funktionell kvalitet. Tre därför att vi bygger upp den funktionella kvaliteten på de tre variablerna 

teori, praktik och utrustning. Den tekniska kvalitetsdimensionen motsvaras av del fem, fråga ett. 

Tabell 3 beskriver de framtagna värdena samt hur dessa lösts med givna test.  

ANALYSMETOD: PARAT T-TEST 
 

  FUNKTIONELL KUNSKAP 

Medelvärde 
 

3,6111 
 

3,3519 
 

TESTVARIABLER MEDELVÄRDE DIFFERENS SIGNIFIKANSNIVÅ 

Funktionell – Teknisk 0,2593 0,0140 

Tabell 3: Funktionell och teknisk kvalitet 

Resultatet visar på att både funktionella och tekniska kvalitetsdelarna har ett medelvärde som 

ligger aningen över svarsalternativ tre i enkäten, vilket innebär att det kunden förväntat sig 

motsvarats. Dock uppfattas den funktionella kvaliteten som något högre. Genom ett parat t-test 

med ett konfidensintervall på 99 % kan vi se att skillnaden inte är signifikant, då vi beräknat en 

signifikansnivå på 0,014 vilket är högre än 0,01. Detta innebär alltså att differensen mellan den 

funktionella och den tekniska delens medelvärde inte är signifikant skild, och H1 kommer därför 

att accepteras.  

H1: Kursdeltagare som upplever en tillfredställande funktionell kvalitet kommer också att uppleva 

en tillfredställande teknisk kvalitet. Accepteras 

H2 – Totalt omdöme 

För att pröva hypotes två har vi kombinerat den funktionella med den tekniska kvalitetsdelen där 

de olika svaren har summerats för att sedan divideras med fyra. Fyra därför att dessa delar totalt 

sett innehåller fyra undersökningsvariabler; teori, praktik, utrustning och kunskap. Detta för att få 
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ut ett medelvärde över det totala omdömet av kursen. I tabell 4 nedan finner vi det framräknande 

medelvärdet, samt om resultatet signifikant avviker från det använda testvärde, 3. 

ANALYSMETOD: T-TEST 
 

Testvärde = 3 

TEST VARIABEL MEDELVÄRDE MEDELAVVIKELSEN SIGNIFIKANSNIVÅ 

Totalt omdöme 3,5463 0,5463  0,0000 

Tabell 4: Totalt omdöme 

 
Det framräknade medelvärdet på ca 3,55 innebär att kundernas omdöme överträffar 

förväntningarna. Enligt ett t-test med ett konfidensintervall på 99 % och en framräknad 

signifikansnivå på 0,000 (mindre än 0,01) visar detta på ett signifikant resultat, att avvikelsen är 

signifikant skild från vårt testvärde. Detta innebär att H2 förkastas. 

H2: Kundernas totala upplevda kvalitet visar att förväntningarna motsvarats. Förkastas 

För att på ett tydligt sätt visa resultaten i samtliga fyra variabler presenterar vi i Graf 1 en 

jämförelse av kursens olika delar där vi visar fördelningen av svar byggda av kundernas 

omdömen. Samtliga staplar i grafen visar på en dominerande svarsfrekvens på svarsalternativ tre, 

vilket i enkäten innebar att delarna motsvarade kundens förväntningar. Dock kan vi se att svaren 

även är väl spridda kring trean. För att avgöra om denna spridning är signifikant skild från vårt 

testvärde 3, alltså det som motsvarar kundens förväntningar utfördes ett t-test, se Tabell 5. 

 

        Graf 1: Interna faktorers omdöme i procent         
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ANALYSMETOD: T-TEST 
 

Testvärde = 3 

TEST VARIABEL MEDELVÄRDE MEDELAVVIKELSEN SIGNIFIKANSNIVÅ 

Teori 3,5926 0,5926 0,0000 

Praktik 3,5370 0,5370 0,0000 

Utrustning 3,7037 0,7037 0,0000 

Kunskap 3,3519 0,3519 0,0010 

Tabell 5: Interna faktorers omdömen i jämförelse 

Samtliga signifikansnivåer befinner sig under 0,01 vilket tyder på att de beräknade medelvärdena 

är signifikant skilda från vårt testvärde.  

Vi finner det, i samband med prövningen av H2, intressant att presentera resultat som visar 

skillnader i totalomdöme mellan kvinnor och män samt mellan åldrar hos enkätdeltagarna. Nedan 

presenteras tre tabeller där vi undersöker skillnader i omdömena. 

ANALYSMETOD: PARAT T-TEST 
 

  KVINNOR (N=23) MÄN (N=31) 

Medelvärde 
 

3,5761 
 

3,5242 
 

TESTVARIABLER MEDELVÄRDE DIFFERENS SIGNIFIKANSNIVÅ 

Kvinnor – Män 0,0418 0,7806 

Tabell 6: Skillnad i totalomdöme mellan kvinnor och män 

Både kvinnor och män får ett medelvärde som överstiger tre d.v.s. båda könen uppfattar ett 

totalomdöme som ligger något över förväntan. I totalomdömet mellan kvinnor och män finner vi 

ingen signifikant skillnad då signifikansnivån mellan medelvärdena med ett konfidensintervall på 

99 % högt överstiger 0,01.  

ÅLDERSKATEGORI N MEDELVÄRDE 

Under 20 7 3,8214 
21-30 20 3,5250 
31-40 18 3,3194 
40 och äldre 9 3,8333 
Total 54 3,5463 

Tabell 7: Jämförelse av totalomdöme mellan ålderskategorier 

ANALYSMETOD: ANOVA 
 

(I) ÅLDERSKATEGORI (J) ÅLDERSKATEGORI MEDELAVVIKELSEN (I-J) SIGNIFIKANSNIVÅ 

Under 20 21-30 0,2964 0,7320 

  31-40 0,5020 0,3240 

  40 och äldre -0,1190 1,0000 

21-30 31-40 0,2056 0,7690 

  40 och äldre -0,3083 0,6460 

31-40 40 och äldre -0,5139 0,0232 

Tabell 8: Skillnader i totalomdöme mellan ålderskategorier 

Samtliga ålderskategorier har ett totalomdöme med medelvärde över tre d.v.s. att alla uppfattar ett 
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totalomdöme som ligger något över förväntan. Mellan de fyra presenterade ålderskategorierna 

finner vi dock ingen signifikant skillnad med ett konfidensintervall på 99 % då ingen 

åldersgruppsjämförelse visar på en signifikansnivå under 0,01.  

H3 – Skillnad i totalomdömen mellan instruktörer 

I Tabell 9 undersöks skillnader i totalomdömen mellan instruktörerna. Det framgår att 

instruktörernas medelvärden till stor del liknar varandra och att någon drastisk skillnad inte direkt 

går att finna. Dock finns två utstickare Instruktör F och Instruktör G.  

INSTRUKTÖR N MEDELVÄRDE STANDARDAVVIKELSE 

Instruktör A 11 3,5682 0,3371 

Instruktör B 10 3,5250 0,5945 

Instruktör C 3 3,3333 0,1443 

Instruktör D 10 3,4500 0,6952 

Instruktör E 13 3,6923 0,7300 

Instruktör F  4 4,2500 0,8900 

Instruktör G 3 2,5000 0,4330 

Total 54 3,5463 0,6678 

Tabell 9: Jämförelse av totalomdömen mellan instruktörer 

För att avgöra huruvida dessa medelvärden är signifikant skilda ifrån varandra och inte uppstått 

av slump utfördes även ett ANOVA test. 

ANALYSMETOD: ANOVA 
 

(I) INSTRUKTÖR (J) INSTRUKTÖR MEDELAVVIKELSEN (I-J) SIGNIFIKANSNIVÅ 

Instruktör A Instruktör B 0,0439 1,0000 

  Instruktör C 0,2349 0,9960 

  Instruktör D 0,1182 0,9990 

  Instruktör E -0,1241 0,9990 

  Instruktör F -0,6818 0,4500 

  Instruktör G 1,0682 0,1070 

Instruktör B Instruktör C 0,1917 0,9990 

  Instruktör D 0,0750 1,0000 

  Instruktör E -0,1673 0,9940 

  Instruktör F -0,7250 0,3920 

  Instruktör G 1,0250 0,1440 

Instruktör C Instruktör D -0,1167 1,0000 

  Instruktör E -0,3590 0,9630 

  Instruktör F -0,9167 0,4170 

  Instruktör G 0,83333 0,6090 

Instruktör D Instruktör E -0,2423 0,9650 

  Instruktör F -0,8000 0,3180 

  Instruktör G 0,9500 0,2470 

Instruktör E Instruktör F -0,5577 0,6570 

  Instruktör G 1,1923 0,0440 

Instruktör F Instruktör G 1,7500 0,0060 

Tabell 10: Skillnader i totalomdömen mellan instruktörer 

 
Utifrån de framräknade signifikansnivåerna kan vi se att det enbart är medelvärden för Instruktör 
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F samt Instruktör G som är signifikant skilda. Detta då signifikansnivån är lika med 0,006 vilket i 

sin tur är mindre än 0,01. Därför kommer H3 att förkastas men med uppmärksamhet på 

sambandet mellan Instruktör F och Instruktör G där dess medelvärden är signifikant skilda.  

H3: Kundernas totala upplevda kvalitet på kursen skiljer sig åt mellan olika kursinstruktörer. 

Förkastas 

H4 – Externa faktorer 

A - I Graf 2 nedan har variabeln väder plottats mot variabeln totalt omdöme för att se om det 

finns något samband mellan dessa. För att underlätta har även en regressionslinje illustrerats för 

att tydliggöra sambandet. Utifrån grafen ser vi att resultatet är väldigt spritt, men att någon typ av 

samband finns. I Tabell 11 har korrelationskoefficienten beräknats samt testats med ett 

konfidensintervall på 99 % för att se hur starkt sambandet är. 

 

Graf 2: Korrelation mellan väder och totalt omdöme 

 

 
TOTALT OMDÖME 

 

VÄDER 

 
 Pearson korrelation 
 Signifikansnivå 
 N 
 

   0,1880 
   0,1730 
   54 

 

Tabell 11: Korrelationskoefficient och signifikansnivå mellan väder och totalomdöme 

Resultatet i Tabell 11 visar på en korrelationskoefficient (0,188) som är relativt svag. Dock visar 

denna att det finns ett visst positivt samband mellan väder och det totala omdömet. När 

korrelationskoefficienten testades fick vi fram en signifikansnivå vilken tyder på att inget 

signifikant samband finns mellan de två variablerna. Alltså att sambandet inte är starkt nog för att 

inte kunna antas skett av en tillfällighet, därför förkastas H4 a).  

H4: a). Kursdeltagarnas upplevelse av väderförhållandet för att genomföra kursen är positivt korrelerat 

med kundernas totala upplevda kvalitet. Förkastas  
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B - I Tabell 12 jämförs om skillnader på totalomdömet i de tre olika kurstyperna finns. 

ANALYSMETOD: ANOVA 
 

(I) KURSTYP (J) KURSTYP MEDELAVVIKELSEN (I-J) SIGNIFIKANSNIVÅ 

Endagskurs 
Rålambshovsparken 

Tvådagarskurs i 
Rålambshovsparken 0,0250 0,9940 

  Tvådagarskurs på Lidingö -0,7000 0,1370 

Tvådagarskurs i 
Rålambshovsparken Tvådagarskurs på Lidingö -0,7250 0,0560 

Tabell 12: Skillnader i totalomdömen mellan kurstyper 

De framtagna signifikansnivåerna tyder på att vi inte kan anta någon skillnad med ett 99 %-igt 

konfidensintervall i de olika kursernas medelvärden. De olika kurstyperna utgör alltså ingen 

signifikant skillnad på kundernas totalomdömen. Även detta tyder på att H4 b) kommer att 

förkastas. 

H4: b). Kundernas totala upplevda kvalitet skiljer sig mellan de olika platserna där kurserna äger 

rum. Förkastas 

H5 – Attityder till prissättningen 

I Graf 3 visas svarsfördelningen i procent vad kunderna ansåg om kursernas prissättning. Grafen 

visar att mer än 60 % anser att kursens pris är rimligt, vi kan dock se att det finns tendenser till att 

man även anser att den är billig. I Tabell 13 tar vi fram medelvärdet samt testar detta. 

 

Graf 3:  Prissättningens omdöme i procent 

ANALYSMETOD: T-TEST 
 

Test värde = 3 

TEST VARIABEL MEDELVÄRDE MEDELAVVIKELSEN SIGNIFIKANSNIVÅ 

Pris 2,9259 -0,0741 0,3990 

Tabell 13: Omdöme prissättning 
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Resultatet visar på en svag medelavvikelse från testvärdet, detta leder till att vi inte kan anta 

någon signifikant skillnad från testvärdet. Detta då 0,399 är större än 0,01, och resultatet inte är 

signifikant. Alltså kommer hypotes fem att accepteras, där priset motsvarar vad kunderna anser är 

ett rimligt pris.  

 H5: Priset på kurserna motsvarar vad kunderna anser är rimligt för denna typ av tjänst. 

Accepteras   

4.2. SAMMANFATTNING AV HYPOTESPRÖVNING 
H1 – Accepteras. Resultatet av hypotesprövningen visar att det finns ett samband mellan 

funktionell och teknisk kvalitet i kursutbudet. Medelvärden från enkätsvaren skiljer sig inte 

signifikant åt vilket gör att vi kan dra slutsatsen att företaget lyckats med att hålla en hög 

funktionell kvalitet som lett till en hög uppfattad teknisk kvalitet.  

H2 – Förkastas. Det totala omdömet blev ca 3,55 vilket innebär att kunderna anser att kurserna 

signifikant låg något över förväntan. Vi visar också hur totalomdömets olika delar skiljer sig åt. 

Kunskap efter avslutad kurs får lägst omdöme följt av praktikdelen. Därefter följer teoridelen och 

utrustningen anses ligga högst över förväntan.   

H3 – Förkastas. Resultatet visar ingen signfikant skillnad mellan kursinstruktörernas omdömen. 

Dock, finns det en signifikant skillnad mellan den instruktör som fick högst, Instruktör F, och 

den instruktör som fick lägst, Instruktör G. 

H4 a) – Förkastas. Vi finner ett svagt positivt samband mellan variablerna väder och totalt 

omdöme. Dock är sambandet ej signifikant för att hypotesen skall kunna accepteras. b) – 

Förkastas. Hypotesprövningen visar att det finns skillnader mellan de olika platserna kursena ägde 

rum på där Lidingö erhöll högst medelomdöme. Dock är avvikelserna för små för att hypotesen 

skall accepteras.      

H5 – Accepteras. Prövningen visar att kursens pris motsvarade det kunderna anser vara rimligt för 

denna typ av tjänst. Graf 3 visar bland annat att mer än 60 % av kunderna svarade ”3” vilket 

betyder att priset ansågs vara rimligt.  

4.3. ANALYS AV RESULTAT 
Vi analyserar resultatet av hypotesprövningen utifrån uppsatsens teoretiska ramverk (Figur 3) och 

gör denna analys i förhållande med teoretiska begrepp vi presenterat i litteraturgenomgången. 

Inledningsvis tittar vi på den huvuddimension som i ramverket illustrerade interna faktorer.  

Grönroos (1984) påpekar vikten av att ett företags ledning förstår hur funktionell och teknisk 

kvalitet upplevs och utvärderas av kunderna. Vi finner i studien ett samband mellan funktionell 
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och teknisk kvalitet. Det tycks alltså vara så att företaget lyckats att genom produktionen av 

tjänsten leverera ett resultat som möter kundernas förväntningar samtidigt som kunderna också 

utvärderar faktorer tillhörande den funktionella kvaliteten som över förväntan. Vi kan därför inte 

dra slutsatsen att någon av dimensionerna har påverkat totalomdömet mer än den andra vilket 

Grönroos (2007, s. 73f) menar ibland kan vara fallet. Företaget har alltså lyckats med att hindra 

ett eventuellt ojämnt bidrag till den totala tjänstekvaliteten mellan kursernas process och resultat, 

där förhållandet illustreras i Figur 3. Det är också av intresse för företaget att ta reda på hur man 

ska gå tillväga för att bibehålla eller öka kvalitetsnivåerna. Grönroos (1978) förklarar att 

kundorienterade tekniska resurser tillsammans med en hög tillgänglighet och en kontinuerlig 

kontakt med kunden är olika verktyg för att påverka den funktionella dimensionen i 

tjänstekvalitet.  

Pararsuraman et al., (1985) menar att nyckeln till att hålla god kvalitet är att möta eller överskrida 

konsumenternas förväntningar. Dessutom tycks det vara så att såväl hög som låg service quality 

beror på hur tjänsten utfördes i förhållande till vad konsumenterna förväntade sig. Vi finner i 

studien att det totala omdömet för kursen ligger signifikant över det man förväntade sig av 

kursen. Vilket enligt författarna skulle kunna tolkas som att tjänsten tycks hålla hög kvalitet. Detta 

förhållande illustreras i Figur 3 där faktorer tillhörande både funktionell och teknisk kvalitet 

samverkar och utgör ett totalt kvalitetsomdöme. Vi kan också dra slutsatsen att företaget lyckats 

väl gällande problematiken som utgör gap fem, ”Expected Service – Perceived Service-Gap” i Figur 2. 

Detta eftersom den upplevda servicen motsvarade kundernas förväntningar och vi finner att det 

därmed inte uppstod något gap. Detta skulle i sin tur kunna bero på att företaget lyckats väl med 

övriga gap beskrivna i figuren och där gap fem skall ses i relation till övriga gap.     

Intressant är också hur företaget utifrån vetskapen om sin kvalitetsnivå kan kommunicera detta 

till kunderna. Eftersom studien visar på en uppfattad kvalitet över förväntan är frågan om 

företaget vill höja eller sänka framtida förväntningar genom sin kommunikation till 

konsumenterna. Grönroos (1984) menar att höjda förväntningar men med samma upplevda 

kvalitet leder det till dåligt motsvarade förväntningar, alltså låg kvalitet, och eventuellt negativt 

word of mouth och sämre anseende. Det blir upp till företaget att hantera detta förhållande 

mellan kvalitet och förväntningar.  

Grönroos, (2007, s. 463) beskriver att personalen som har kontakt med konsumenterna under det 

ögonblick som tjänsten produceras har kontroll över kvaliteten av servicen. Instruktörerna 

illustreras i Figur 3 som en faktor tillhörande funktionell kvalitet men har utifrån Grönroos 

resonemang eventuell en större betydelse på den totala kvaliteten än övriga faktorer. Vi finner att 

totalomdömet inte signifikant skiljer sig mellan instruktörerna med undantag för två personer. 
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Dock är dessa inte säkra nog på grund av antalet respondenter per instruktör. Företaget tycks 

lyckas med att få instruktörerna att jämnt bidra till det totala kvalitetsomdömet, faktum är att 

instruktörernas omdömen tycks sammanfalla väl med det totala omdömet för samtliga kurser. 

Detta kan ses som ett positivt resultat då teorin beskriver att personalen har kontroll över 

kvaliteten. Vidare betonar Bitner (1990) vikten av att kontrollera och leda samtliga anställda som 

påverkar tjänsteproduktionen för att få alla att arbeta för en hög uppfattning av kvalitet från 

konsumenterna. Detta skulle kunna leda till en utvärdering av instruktörernas insats och hur 

dessa kan förbättra sig i framtiden för att även i fortsättningen behålla kvalitetsnivån.   

Vidare analyseras den andra huvuddimension, externa faktorer, vilken illustreras i Figur 3. Vi 

fokuserar först på faktorn väder följt av kursplats och slutligen demografiska skillnader i 

totalomdömen. 

Bitner (1992) listar ett antal faktorer som kan påverka service quality, bl.a. temperatur och 

luftfuktighet, och menar att den fysiska responsen från dessa faktorer påverkar om konsumenter 

trivs. Det resultat vi finner är att det inte är något signifikant starkt samband mellan variablerna 

upplevt väder och upplevt totalomdöme. Dock finner vi en svag positiv korrelation mellan bättre 

väderförhållanden och högre omdömen vilket kan kopplas till Bitners resonemang. Förklaringar 

till att sambandet inte är starkare skulle kunna vara att kurstillfällena går sommartid och oftast är 

varmt samt att utrustningen i form av våtdräkter erbjuder skydd mot kyla och blåst.   

Bitner (1992) menar att platsen eller omgivningen inte går att bortse ifrån vid utvärdering av 

service quality och kan ha en stark påverkan på konsumenternas erfarenhet av tjänsten. Vi finner 

ingen signifikant skillnad mellan Lidingö och Rålambshovsparken. Dock tycks Lidingö ändå få ett 

något högre totalomdöme. I detta fall ser vi ett tydligt samband med resultatet av 

kursinstruktörer. 80 procent av deltagarna på Lidingö hade samma kursinstruktör vilket gör att 

resultatet eventuellt beror mer på instruktörens insats än hur kunderna upplever platsen. Givetvis 

kan förhållandet också vara tvärtom. Det blir därför intressant för företaget att i framtiden 

utvärdera de olika platserna med att låta flera olika instruktörer leda kurser på Lidingö. De små 

skillnaderna skulle kunna förklaras av att aktiviterna under kurserna först och främst utövas på 

vattnet samt att båda ligger relativt centralt i Stockholm vilket gör att dessa i någon högre 

utsträckning skiljer sig från varandra.   

Det är också intressant att se hur totalomdömet skiljer sig vad gäller respondenternas kön och 

ålder. Studien visar att totalomdömet i jämförelsen kvinnor och män inte visar någon signifikant 

skillnad vilket gör att det inte går att se att deltagarnas könstillhörighet skulle påverka hur de 

uppfattar kursernas kvalitet nämnvärt.  Vad gäller skillnader mellan åldrar visar resultatet att det 
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inte heller där finns någon signifikant skillnad mellan ålderskategorierna vilket gör att vi kan dra 

slutsatsen att för kvalitetsomdömet för kurserna har respondenternas ålder ingen betydelse.   

Sammantaget kan vi alltså dra slutsatsen att ingen av de externa faktorerna tycks påverka 

totalomdömet i någon vidare utsträckning. Vi utreder avslutningsvis hur attityder till kursernas 

prissättning förhåller sig till kundernas upplevda kvalitet vilket beskrivs i Figur 3 samt motivation 

för framtida strategier utifrån resultaten.  

Grönroos (2007, s. 90f) beskriver hur priset påverkar förväntningar och där ett högt pris ibland 

kan innebära ökade förväntningar på kvaliteten. Prövningen visar att kursens pris motsvarade det 

kunderna anser vara rimligt för denna typ av tjänst. Medelvärdet för samtliga kunder hamnar 

strax under tre vilket motsvarar ett rimligt pris. Detta skulle kunna innebära att den nuvarande 

prissättningen inte förhöjer förväntningarna innan kursen. Ett intressant samband kan i detta fall 

vara att totalomdömet anses vara något över förväntan samtidigt som att prissättningen anses 

vara strax under rimlig nivå. En möjlig slutledning av detta samband skulle kunna vara att 

företaget har en motivation att höja priset. Ett högre pris kan som Grönroos skriver höja 

förväntningarna, men om kvaliteten i dagsläget ligger strax över förväntan skulle det kunna finnas 

en möjlighet att genom ett något höjt pris höja förväntningarna, och utan att för den skull 

komma under en nivå på tre, ”motsvarade förväntningar”. 

Grönroos (1984) skriver att vetskap om kundernas utvärderingar kan göra att dessa går att 

påverka i framtiden. Dock måste detta göras med tillförsikt, exempelvis skulle ett högre pris 

eventuellt kunna skrämma bort framtida kunder. Dessutom kan en hög kvalitetsnivå leda till att 

en positiv bild av företaget sprids. Detta skulle kunna leda till fler kunder i framtiden. Om så visar 

sig vara fallet kanske det istället finns en motivation att sänka priserna för att locka ännu fler 

kunder till en produkt företaget vet kommer motsvara kundernas förväntningar. 

Vad gäller ett allmänt förhållningssätt till marknadsföringsaktiviteter som höjer eller sänker 

förväntningar beskriver Grönroos (2007, s. 77f) risker med att utlova förbättringar till kunderna 

för snabbt. Det kan vara bättre att hålla löftena och därmed förväntningarna låga för att i värsta 

fall inte få missnöjda kunder. Det ger också möjligheten att erbjuda kunderna oförväntade 

överraskningar som är ett effektivt sätt att skapa lojalitet och återkommande kunder. Detta leder 

oss till slutsatsen att Vindsurfing.se bör använda information av kvalitetsutredningen med 

beaktning på föregående resonemang. 
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION AV UPPSATSENS BIDRAG 

I denna del presenteras uppsatsens slutsatser och dessa diskuteras sedan i ett vidare perspektiv som leder till 

uppsatsens förslag till vidare forskning. 

Slutsatser 

Genom analys av resultaten finner vi ett antal indikatorer som visar i vilken utsräckning 

Vindsurfing.se lyckats leverera kvalitet i sina vindsurfingskurser. Vi identifierar inget negativt 

samband mellan tjänstens produktionsprocess och resultat vilket tyder på att företaget lyckats 

med att hindra ett ojämnt bidrag till den totala tjänstekvaliteten mellan dessa. Denna insikt finner 

vi positiv för företaget då ett sammantaget kvalitetsomdöme för kursen ligger signifikant över det 

man förväntade sig av kursen, vilken i sin tur tyder på företaget lyckats med att få kursernas att 

hålla en god kvalitet. 

Vid analys av var och en visade sig samtliga enskilda faktorer inom teknisk och funktionell 

kvalitet bidra likvärdigt till totalomdömet. Det visade sig också att instruktörerna erhöll jämna 

kvalitetsomdömen och dessa tycks sammanfalla väl med det totala omdömet för samtliga kurser 

vilket blir positivt då personalen är en viktig faktor för leveransen av kvalitet. Vi finner dessutom 

en motivation för företaget att uppmärksamma personalens påverkan på kvaliteten. Detta menar 

vi skulle kunna leda till en utvärdering av instruktörernas insats och hur dessa kan förbättra sig i 

framtiden för att även i fortsättningen behålla kvalitetsnivån. 

Vad gäller fysiska faktorer finner vi en ytterst svag positiv korrelation mellan väder och totalt 

kvalitetsomdöme samt att de olika platserna skiljde sig åt. Vi finner dock att platserna kan vara 

kopplat till instruktörer och antal respondenter på varje plats varpå slutsatsen dras med 

försiktighet och förhållandet bör testas nogrannare i framtiden. Inte heller kundernas kön eller 

ålder tycktes diversifiera kundernas upplevda kvalitet. Sammanfattat drar vi slutsatsen att ingen av 

de externa faktorerna tycks påverka totalomdömet i någon vidare utsträckning. Detta visar 

därmed att externa faktorer inte tycks påverka utsträckningen av företaget leverans av kvalitet 

varken positivt eller negativt.  

Slutligen dras slutsatsen att den nuvarande prissättningen ansågs ligga på en rimlig nivå. Vi finner 

motivationer att antingen sänka eller höja prissättningen beroende på vilken kommunikations-

strategi företaget väljer att gå efter för att påverka förväntningarna i relation med det 

kvalitetsomdöme som studien visar. Vi finner slutligen risker med att utifrån resultatet 

kommunicera förbättringar för snabbt då det riskerar att höja förväntningar för snabbt och 

därmed göra nya kunder besvikna.  
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Diskussion av uppsatsens bidrag 

Uppsatsens slutsatser leder till den intressanta frågan gällande hur Vindsurfing.se kan använda 

utredningen för sin framtida verksamhet. Vi menar att företaget skulle kunna utvärdera och 

förändra sitt tjänsteutbud utefter uppsatsens slutsatser. Bl.a. kan företaget se över 

kommunikationsstrategier för hur man kan påverka kundernas förväntningar genom kvalitet, 

prissättning och marknadsföringsaktiviter. Företaget kan också se över hur verksamheten 

orienteras efter kundernas behov och omvärdera hur väderförhållanden, kursplatser och 

kundernas ålder och kön påverkar hur de upplever produkten. Slutligen menar vi att det givetvis 

finns fler typer av undersökningar av kunderna företaget i framtiden kan tillämpa som 

komplement till studien. Vi skulle exempelvis råda företaget att titta på möjligheten att utreda 

litteratur om tillfredställelse, consumer satisfatction, och hur resultatet av detta kan användas 

tillsammans med uppsatsens kvalitetsutredning. 

Kanske än mer intressant för studien är dock att hur slutsatserna från undersökningen kan 

användas av andra aktörer än företaget själva. Uppsatsförfattarna skapar och tillämpar ett eget 

mätinstrument bestående av ett teoretiskt ramverk, enkätutformning och tekniker för analys av 

hypoteser. Detta är anpassat efter det specifika företagets situation och av uppsatsens uppdrag. 

Litteraturgenomgången presenterar olika typer av strategier för mätning och utvärdering av 

service quality och vi är medvetna om att vi inte uteslutande tillämpat endast en typ av instrument 

utan använt influenser från samtliga. Detta kan vara en svaghet eftersom beprövade instrument 

tidigare testats ifråga om tillförlitlighet. Dock finner vi en styrka i att kunna påvisa hur ett litet 

tjänsteföretag kan tillämpa utvärdering av service quality genom att med relativt enkla medel 

använda sig av tidigare instrument för att anpassa en undersökning utefter företagets unika 

tjänsteerbjudande, vilket är ett resonemang som också stöds av Grönroos (2007, s. 86). 

Uppsatsen erbjuder därmed en djupare kunskap i hur mindre företag med begränsade resurser 

kan gå tillväga för att utvärdera kvalitet i sina tjänster och dra slutsatser om svagheter och styrkor 

i tjänsteutförandet. Vidare menar vi att det kan vara av intresse för praktiker och teoretiker att 

undersöka de dimensioner vi valt att utgå ifrån i det teoretiska ramverket och hur dessa kan 

anpassas för flera olika typer av små tjänsteföretag. Begränsningarna i modellen är att den inte 

ämnar undersöka direkta förklaringar till varför och hur företagskundernas förväntningar uppstår 

vilket vore en motiverat tillägg. Vi finner också att några av uppsatsens slutsatser direkt går att 

tillämpa på ett mer generellt sätt. Bl.a. finner vi motivationer för företaget att uppmärksamma 

personalens påverkan på kvaliteten, att prissättningen kan påverka förväntningar, och hur totala 

kvalitetsomdömen kan leda till utvärdering av ett företags verksamhet inför framtiden. 
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Förslag på framtida forskning 

Vi menar att det utifrån diskussion av uppsatsens slutsatser och bidrag kvarstår många 

frågetecken som kan vara intressanta att undersöka i framtiden. Vi finner ett behov av att 

undersöka hur begreppet service quality kan tillämpas och utvärderas i mindre företag. Målet 

skulle kunna vara att framställa modeller och mätinstrument bättre anpassade till små företag med 

mindre resurser jämfört med större, mer sofistikerade aktörer. Detta kunde tillämpas med test av 

tillförlitlighet på flera olika fallföretag eftersom varje företag har en unik sammansättning av 

faktorer som kan påverka den upplevda kvaliteten. Vidare föreslår vi om möjligt vidare utveckling 

och tillförlitlighetstest av SERVQUAL med en eventuell anpassning eller uppdelning för olika 

företagsstorlekar och marknader.  
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BILAGA 1 – ELEKTRONISK KUNDENKÄT 

Välkomstskärm 

 
Del 1: Generell information 
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Del 2: Kursernas utformning

 

 
Del 3: Kursernas utrustning 
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Del 4: Kursernas pris 

 
Del 5: Kunskap efter avslutad kurs 
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Del 6: Övriga kommentarer och slutligt tack 
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BILAGA 2 – PRESENTATION AV ENKÄTSVAR 

A - Svar från webbenkät (siffror eller kategorier) 

För att ge en åskådlig bild över enkätsvaren har vi valt att redovisa tabeller där frågorna ersätts med en siffra. Detta 
system visar enligt följande: 

NUMMER: ENKÄTFRÅGA: 

1 Kön 
2 Ålder 
3 Vilken kurs genomförde du? 
4 Hur upplevde du att vädret var för att genomföra kursen? 
5 Vilken instruktör hade du på kursen? 
6 Hur motsvarade teorigenomgången dina förväntningar innan kursen? 
7 Hur motsvarade praktiken på vattnet dina förväntningar innan kursen? 
8 Hur motsvarade kursens utrustning dina förväntningar innan kursen? 
9 Vad anser du om kursens pris? 
10 Hur väl tycker du att kursen gett dig förutsättningar för att efter kursen vindsurfa på egen hand? 

 

FÖRKORTNINGAR 

SVARSALTERNATIV               FÖRKORTNING 

Tvådagarskurs i Rålabmshovsparken   
Endagskurs i Rålambshovsparken  
Tvådagarskurs på Lidingö  

2 dag. Rålamb 
1 dag. Rålamb 
2 dag. Lidingö 

 

DELTAGARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Kvinna 28 2 dag. Rålamb 4 Instruktör C 3 3 4 3 3 

2 Man 32 2 dag. Rålamb 3 Instruktör D 4 3 4 3 4 
3 Kvinna 42 1 dag. Rålamb 3 Instruktör E 4 5 3 3 4 

4 Man 21 2 dag. Rålamb 4 Instruktör B 3 4 4 3 2 
5 Kvinna 24 2 dag. Rålamb 5 Instruktör D 3 3 5 3 3 

6 Man 13 2 dag. Rålamb 4 Instruktör G 3 2 3 3 3 

7 Kvinna 32 2 dag. Rålamb 3 Instruktör A 4 4 4 2 3 
8 Man 46 1 dag. Rålamb 1 Instruktör B 3 3 3 3 3 

9 Man 18 2 dag. Rålamb 4 Instruktör B 3 4 4 3 4 

10 Man 31 2 dag. Rålamb 4 Instruktör D 3 3 3 3 3 
11 Man 43 2 dag. Rålamb 2 Instruktör A 3 3 4 3 3 
12 Man 50 2 dag. Rålamb 3 Instruktör A 4 5 2 3 3 
13 Man 36 2 dag. Rålamb 5 Instruktör A 4 4 4 2 4 
14 Man 30 2 dag. Rålamb 2 Instruktör G 3 2 3 3 3 
15 Man 23 1 dag. Rålamb 3 Instruktör C 5 3 3 2 3 
16 Kvinna 28 2 dag. Rålamb 5 Instruktör B 5 4 4 1 3 

17 Man 17 2 dag. Rålamb 5 Instruktör B 5 5 5 2 3 
18 Man 53 2 dag. Rålamb 3 Instruktör D 5 5 5 2 4 
19 Kvinna 26 2 dag. Rålamb 4 Instruktör E 4 3 3 4 3 
20 Man 44 1 dag. Rålamb 3 Instruktör E 4 3 3 3 3 

21 Kvinna 32 2 dag. Rålamb 4 Instruktör D 3 4 3 3 4 
22 Man 29 2 dag. Rålamb 4 Instruktör D 4 4 3 4 4 
23 Kvinna 26 2 dag. Rålamb 4 Instruktör A 3 3 3 4 3 
24 Man 24 2 dag. Rålamb 4 Instruktör E 4 4 4 4 5 
25 Kvinna 31 2 dag. Rålamb 2 Instruktör B 2 3 3 3 2 
26 Man 34 2 dag. Rålamb 3 Instruktör G 2 1 3 3 2 

27 Kvinna 33 2 dag. Rålamb 4 Instruktör E 3 3 3 3 3 

28 Kvinna 27 2 dag. Rålamb 4 Instruktör E 3 4 5 3 4 

29 Kvinna 19 2 dag. Lidingö 4 Instruktör F  5 5 5 2 5 

30 Man 29 2 dag. Rålamb 2 Instruktör B 4 4 5 3 3 
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31 Man 31 2 dag. Rålamb 4 Instruktör A 4 4 3 3 4 
32 Kvinna 21 2 dag. Lidingö 3 Instruktör F  2 4 4 4 2 
33 Man 36 1 dag. Rålamb 2 Instruktör E 2 3 3 3 3 

34 Man 11 2 dag. Rålamb 3 Instruktör E 5 5 4 3 4 

35 Kvinna 28 1 dag. Rålamb 3 Instruktör A 3 3 4 3 3 
36 Kvinna 34 2 dag. Rålamb 5 Instruktör B 3 5 4 3 3 
37 Man 44 2 dag. Rålamb 5 Instruktör B 4 4 3 3 3 
38 Man 36 2 dag. Rålamb 2 Instruktör D 1 1 3 3 4 
39 Man 31 2 dag. Lidingö 3 Instruktör F  5 2 5 3 5 
40 Man 41 2 dag. Rålamb 4 Instruktör E 5 5 3 2 4 
41 Kvinna 49 1 dag. Rålamb 3 Instruktör E 5 5 5 3 5 
42 Man 35 2 dag. Lidingö 2 Instruktör F 5 5 4 3 5 
43 Kvinna 26 2 dag. Rålamb 4 Instruktör E 4 3 4 4 3 
44 Man 33 2 dag. Rålamb 3 Instruktör D 2 3 3 4 3 
45 Kvinna 28 2 dag. Rålamb 2 Instruktör A 4 4 4 2 3 
46 Kvinna 29 2 dag. Rålamb 1 Instruktör C 4 2 4 3 3 
47 Man 39 1 dag. Rålamb 4 Instruktör E 4 4 4 3 3 

48 Kvinna 27 2 dag. Rålamb 4 Instruktör D 3 3 4 3 3 
49 Kvinna 34 1 dag. Rålamb 4 Instruktör B 3 3 3 4 3 

50 Man 19 2 dag. Rålamb 4 Instruktör E 2 2 3 2 3 
51 Kvinna 19 2 dag. Rålamb 2 Instruktör A 5 4 3 3 3 

52 Man 25 2 dag. Lidingö 3 Instruktör D 4 4 5 3 3 
53 Man 33 2 dag. Rålamb 4 Instruktör A 4 3 3 2 3 
54 Kvinna 24 2 dag. Rålamb 4 Instruktör A 3 4 5 3 4 

 

 

B – Svar från webbenkät (textform) 

För att ge en åskådlig bild över enkätsvaren har vi valt att redovisa tabeller där frågorna ersätts med en siffra. Detta 
system visar enligt följande: 

NUMMER ENKÄTFRÅGA 

1 Vad anser du är det mest rimliga priset för den kurs du gick? 
2 Hur var vädret vid kurstillfället? 
3 Tillägg till ovan eller tips på förbättringar ni tycker vindsurfing.se kan genomföra på befintligt utbud 

eller förslag på utbud du saknar hos vindsurfing.se 
FÖRKORTNINGAR 

Deltagare som skrivit svar motsvarande att priset var det ett rimligt pris var det pris de betalade för kursen har fått 
förkortningen ”pris rimligt”. Deltagare som anget att de inte kommer ihåg priset har fått förkortningen ”Kommer ej 
ihåg”. 
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DELTAGARE 1 2 3 

1 Pris rimligt Molnigt Lite mer hjälp när man surfade (pedagogisk), i vattnet alltså. 

2 Pris rimligt Soligt, men lite 
vind. 

 - 

3 200-250 för 
en 
träningskväll 

Varierande, har 
gått träningskvällar 

Skulle behövas ett bättre sortiment på våtdräkterna, annars fanns den 
utrustning som man förväntade sig. 

4 Kommer ej 
ihåg 

Det var varmt och 
lagom mycket vind 
vid ena tillfället. 
Det andra tillfället 
ställdes praktiken 
in pga dålig vind. 

Jag förväntar mig inte att kunna ge mig ut på egen hand efter en 
tvådagarskurs. 

5 800 kr soligt varmt och 
perfekt vind för 
nybörjare 

Vore roligt om de fanns möjlighet någonstans i Vaxholm Täby eller 
Danderyd att hyra brädor från vindsurfing.se 

6 Pris rimligt svag vind, varmt Instruktören får gärna vara mera aktiv ute på praktikmomenten och 
korrigera samt ge goda tips. Kanske fler instruktörer eftersom de seglande 
sprids ut så stort över fältet. Hittar inte en bra fortsättningskurs i utbudet 
för att lära sig sele och planing, den som anges verkar vara för avancerad. 
ok att förlägga den kursen på Fånö.Lite väl sunkiga våtdräkter som inte 
spolas av utan hängs direkt in i containern på kvällen. 

7 1200 kr fint, lite till 
medelblåsigt 

  

8 - svag vind Kul företag 

9 Pris rimligt molnigt , svag vind   

10 1500 kr Varmt, soligt, 
knappt någon vind 

  

11 Kommer ej 
ihåg 

regn i luften & svag 
bris 

  

12 Pris rimligt Klart med 
varierande vind, 
kvällsbris 

Kanske tips för vad nybörjare ska tänka på vid köp av utrustning 

13 2000 kr Bra sommarväder 
fina vindar 

Bra om ni hade: * En båt med snurra att plocka upp nybörjare som blåst 
ner till stadshuset.* En vagn så kursdeltagarna slapp bära allt från 
containern till vattnet.* Dricka/choklad/kaffe/frukt till bra priser 

14 Pris rimligt Varmt, svaga 
växlande vindar 

Ena dagen hade jag en kombination av segel och bom som inte riktigt 
passade, det gick inte att spänna ut seglet tillräckligt.Mer återkoppling på 
det praktiska surfandet hade varit bra. Nu blåste det inte så mycket så det 
kan vara svårt att ge vettig återkoppling, men det var det jag saknade mest. 

15 Pris rimligt Sol Fler storlekar på segel. 

16 Tycker det 
var bra pris. 

Strålande solsken 
och ca 25 grader 

  

17 Pris rimligt Soligt behöver gå nybörjarkursen en gång till för att kunna segla själv 

18 helt nöjd Soligt blandad vind Jag är helt nöjd, bra och brett utbud. 
Tyvärr svårt att komma med förbättrande synpunkter - kör på bara  

19 1000-1500 
kr 

Soligt, runt tjugo 
grader 

  

20 200 kr mycket lätt vind, 
fint varmt väder 

Omklädningsrum. Andra ställen med bättre vindförhållanden.  

21 1200 kr Sol och blåsigt Vore bra med någon lokal för teori och ombyte. Vet att de vi gick på 
samma kurs med var besvikna på att det bara var en kursledare. Han var 
duktig men kändes lite ung och oerfaren som ledare och räckte inte till ute 
på vattnet. Själv så blev jag glatt överraskad över att det gick så bra! Fick 
kursen i present och det är den bästa present jag nånsin fått! 

22 Runt 1000 
kr 

Soligt   

23 1000 kr Växlande 
sol/mulet. ca 
20grader 

  

24 1250 kr soligt lagom blåst   

25 Kommer ej 
ihåg 

varmt och 
vindstilla 

  

26 800 kr lugnt, inte mkt 
vindar 
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27 Pris rimligt Hyffsat varmt, inte 
jättemycket vind. 

  

28 Pris rimligt bra, inte hård vind, 
men dock vind!sol. 

bättre pedagogik! 
bra att vände o vred brädan å land, men fortf kan man säga det ännu 
lättare.  
lära ut minnesregler, typ seglet Fffframaåt: båtenFFFFaller, om det nu var 
så, kommer ju tyvvärr alltså ej ihåg ens det:(  
I segling har man väjn.regler och en minnesregel är då tex vinden i höger 
öra då¨är det bara att tuta å köra, ingen glömmer det på våra kurser i 
segling:) 

29 1500 kr Soligt & ganska så 
mkt vind 

  

30 600 kr Stiltje med inslag 
av spöregn 

  

31 Pris rimligt Augusti = sommar 
& sol 

+:Platsen, Utrustning, Instruktörer. -:Telefonkontakt 
Hemsida: ett + vore betalningsrutiner istället för autogiro/postgiro. För 
den erfarne: väderinfo önskas 

32 600 kr Ganska kyligt och 
vindigt 

  

33 350 kr Uppehållsväder, 
avtagande vind 

Lektionen inleddes med ca 1 timme teori som kändes seg. Till exempel 
lades det ner 25 minuter på att var och en i tur och ordning skulle stå på 
brädan på land och vända medan alla andra tittade på. Mitt råd är att ni ska 
lägga ner lite krut på att få ihop en kompaktare och roligare teori, man 
behöver inte nöta in vad "slör" och "gippa" betyder. Lite hårddraget tror 
jag att man på första lektionen egentligen bara behöver veta tre saker för 
att få kunna åka fram och tillbaka på vattnet:1. Position på brädan, hur 
man drar upp seglet2. Veta var vinden kommer ifrån3. Hur man svänger: 
"skjut seglet mot aktern för att svänga upp mot vinden (och därmed 
vända), skjut seglet mot fören för att svänga bort från 
vinden."Ovanstående tar 10 minuter att gå igenom, sedan är det bara ut på 
vattnet som gäller =)En sak till som kan noteras: På eftermiddagarna i 
somras blåste det rätt bra på riddarfjärden fram till 17:30, sedan dog 
vinden helt. Vår kurs började kl 18, och efter en timmes teori var kl 19. Då 
fanns ingen vind kvar alls. Mot slutet av kvällen fick vi i princip paddla 
hem. Detta vindförhållande gällde de veckor efter jag tagit min första 
lektion (det var först då jag började tänka på vindar =). Om detta är typiskt 
för riddarfjärden tycker jag att ni borde försöka vara ute på vattnet tidigare 
än kl 19.Så, summa summarum:1. Börja lektionen lite tidigare på dagen2. 
Korta ner teoridelen (ni skulle t ex kunna skicka en grundläggande 
instruktion/film via epost till deltagarna i förväg. På så vis får ni mer tid 
som kan spenderas på vattnet istället för på backen). 

34 1000 kr Lugnt Supergullig tränare som tog bra hand om min son. Pga det "dåliga" lugna 
vindsurfingvädret - fick sonen ett extra tillfälle en kväll senare. Övriga 
deltagare vuxna - men det fungerade utmärkt. 

35 500 kr Stark vindstyrka   

36 Pris rimligt strålande sol Grymt bra att kunna genomföra en vindsurfingkurs i centrala Sthlm. 
Välorganiserat och roligt. Bra instruktörer. Vi var 7 stycken i min 
nybörjargrupp och jag kan uppleva att det var väl många. Fokus blir på de 
som som behöver mest hjälp, resten fick köra på på egen hand... Fler 
instruktörer eller mindre grupper. Hade varit guld med typ bokningsbara 
"drop in" tider på helger/kvällar där man kunde fortsätta öva och där 
instruktörer fanns tillgängliga för hjälp och tips. Jag kan helt klart 
rekommendera kursen!Tack å hej! 

37 Pris rimligt Soligt och lagom 
blåsigt. 
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38 Pris rimligt första dagen svag t 
måttlig vind och 
växlande 
molnighet, andra 
dagen soligt och 
mkt svag vind 

Tyvärr var instruktören inte tillräcklig kompetent för detta. Det slutade 
med att jag fick hämtas med båt vid rest Kungsholmen och min 
kurskollega fick hämtas med bil vid slussen efter att två civila personer 
meddelat detta. Hon kom ej tillbaka dag två...Detta pga för dålig 
information innan vi gav oss ut i vattnet. Instruktören satt tex och åt 
frukost då vi gav oss ut på vattnet första dagen. 
Ett stort misstag, förutom instruktörens undermåliga instruktioner och 
anvisningar, tycker jag var att det inte fanns ngn motorbåt som kan hämta 
deltagare vid situationer som denna. 

39 Presentkort Kyligt, lätta vindar. Lägg till en extra dags hyra av utrustning i kursen som man kan utnyttja 
efter kursen. På så sätt kan man komma tillbaka när det är bra förhållanden 
och öva praktiskt på egen hand. Då gör det inte så mycket om det är 
vindstilla på kursdagarna.   

40 priset var 
bra 

lördag: soligt, lite 
blåsigt. sondag: 
ingen vind 

Kursen var fantastik! Instruktören är en bra lärare. 
 
Det skulle gå bättre med bättre våtdräkter. 

41 600 kr Halvmulet Väldigt bra och lagom priser. Hoppas fler hittar dit! 

42 800 kr Kallt, men soligt   

43 1000-1500 
kr 

Soligt, runt tjugo 
grader 

  

44 600 kr Medel vind, 
ganskavarmt. 

  

45 Pris rimligt Soligt och inte så 
mycket vind, 
vinden skiftade 
dock mycket 

  

46 ? Lite vind Vid andra tillfället hade vi tyvärr ingen vind. Vi blev då lovade att få surfa 
vid ett annat tillfälle. Vi blev kontaktaktade, men sedan hände inget mer. 
Det kanske delvis är mitt fel också eftersom jag inte orkade ligga på och 
tjata. Men krävs det? Är det jag som kund som måste tvinga fram ett andra 
tillfälle? 

47 500 kr soligt, men blåsigt   

48 700 kr lite regn o lite sol, 
lagom vind första 
dagen, lite mer 
andra 

  

49 Kommer ej 
ihåg, men 
lite dyrt. 

ganska bra, var i 
augusti 

Priset dyrtframför allt då jag inte hade så stor nytta av teorin 

50 Det jag 
betalade var 
mycket 
överkomligt. 

Soligt, lite för dålig 
vind men ok för 
teknikövning 

Instruktören var inte jättebra tyvärr. Trevlig och positiv, men var inte helt 
pedagogisk och lite lätt okunnig. Teorigenomgången på land då vi fick 
ställa oss på brädan en och en för att öva på rörelserna var alltför utdragen 
och gav inte något speciellt. Han använde dessutom fel begrepp t.ex. 
uttrycket "vattenplaning" ist. för planing vilket blev närmast komiskt.Det 
dåligaste tycker jag var när han bad att få byta bräda med mig ute på 
vattnet för att HAN ville försöka "vattenplana". Jag fick då hans mycket 
större och långsammare bräda i utbyte. Det var ju jag som var på kurs, inte 
han. 

51 Pris rimligt dålig vind   

52 Pris rimligt Lugnt Jag kan tycka att man behöver mer än 2 dagar på sig att få in någon form 
av känsla för vindsurfingen och manövreringen av segeltekniken. Att 
anordna 2-helgerskurser tror jag skulle uppskattas där man i kommande 
helg går mer in på tekniken och därefter ges möjlighet till att gå vidare med 
en avancerad kurs. Detta tror jag skulle locka fler att fortsätta och skaffa 
sig en egen utrustning samt ge fler kunder. 

53 1200 kr Soligt och lagom 
varmt, lite dåligt 
med vind andra 
dagen. 

  

54 1800 kr soligt,varmt   

  


