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FÖRORD 

Arbetet med uppsatsen har varit både intressant och lärorikt. Att jag dessutom fått en 
möjlighet att koppla ihop mina studier med mitt stora idrottsintresse, ishockey, gör det än mer 
värdefullt för mig. Studien hade visserligen kunnat ha gjorts på vilken idrottsorganisation som 
helst, men att möjligheten gavs att tillsammans med Värmlands Ishockeyförbund genomföra 
arbetet är jag mycket tacksam för. Glädjande är att som ett resultat av denna uppsats kommer 
det, enligt min kännedom, att påbörjas ett utvecklings- och kvalitetsarbete inom förbundet 
med undersökningens resultat som underlag. 
 
Efter ett hårt och roligt arbete under våren har jag fått en djupare förståelse för hur 
föreningarna och förbundet själva uppfattar kvaliteten på organisationens tjänster. Denna 
förståelse leder till ökad kunskap inom området tjänstekvalitet och ger mig en bra bild över 
hur detta uppfattas idag inom Värmlands Ishockeyförbund och distriktets föreningar. 
 
Förutom det som jag i studien presenterat hoppas jag även att mina förslag på framtida studier 
ska inspirera till vidare forskning inom området på idrottsorganisationer. 
 
Uppsatsens struktur, form och innehåll har vuxit fram under arbetets gång tillsammans med 
min handledare, Olle Sonesson. Hans råd, synpunkter, rättelser och invändningar har varit 
mycket värdefulla för mig i mitt skrivande. Tack Olle. 
 
Jag vill även lyfta fram och tacka Värmlands Ishockeyförbund för det goda samarbete som 
varit en förutsättning för att genomföra studien. Framförallt arbetsgruppen inom förbundet 
som bestod av Berndt Johansson, Lars Nilsson, Susanne Grip-Åsman och Bosse Jansson, men 
även ordförande Ola Lundberg som visat stort intresse för undersökningen. 
 
Jag vill tacka alla de inom förbundet och alla föreningar som besvarat enkäten och på så sätt 
bidragit med material till denna studie. Utan alla svar hade denna uppsats varit omöjlig att 
genomföra. 
 
Slutligen vill jag även passa på att tacka min familj som under våren stått ut med mitt ständiga 
läsande och skrivande för att färdigställa denna uppsats. 
 
Nu är jag äntligen klar och ser fram emot en skön sommar. 
 
 
Karlstad i juni 2007. 
 
Stefan Owesten



SAMMANFATTNING 

Begrepp som tjänster och kvalitet har blivit allt viktigare de senaste decennierna vilket gör att 
tjänstekvalitet i dagens samhälle är av stor vikt. Det är en förutsättning att inom alla olika 
branscher ha en god tjänstekvalitet bland företag för att vara konkurrenskraftiga. Detta väcker 
frågor om hur andra verksamheter som exempelvis olika former av organisationer arbetar och 
försöker utveckla kvaliteten på sina tjänster. 
 
Då tjänster i viss mån produceras och konsumeras samtidigt är det svårt att upprätthålla 
kvalitetskontrollen. Det finns ingen kvalitet som kan kontrolleras i förväg innan tjänsten har 
levererats. Inom tjänsteorganisationer är man istället främst ute efter att mäta relationen 
mellan kundens förväntningar och vad denne faktiskt upplever. En mätning behöver därmed 
innefatta sökandet efter kundernas förväntningar och det finns åtskilliga modeller och verktyg 
för företag att använda. 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera och beskriva hur tjänstekvalitet uppfattas inom en 
idrottsorganisation. Genom en undersökning av en organisation och dess föreningar har jag, 
för att mäta kvalitet på levererade tjänster, skapat en enkät utifrån ett mätinstrument. Syftet 
med studien är även att analysera fram vilka skillnader och likheter som finns mellan 
föreningarnas och organisationens egna uppfattningar för att generera kunskap inom området. 
Vidare ska resultatet av studien även kunna fungera som underlag för organisationens vidare 
utvecklings- och kvalitetsarbete. Dessutom ska uppsatsen ge svar på om de variabler för 
tjänster och kvalitet som ligger till grund för undersökningen är relevanta och applicerbara för 
att mäta tjänstekvalitet. 
 
Uppsatsens syfte kunde uppfyllas genom att jag för idrottsorganisationen kunde visa 
föreningarnas och organisationens egna uppfattningar utifrån teorins förutbestämda variabler. 
Resultatet och analysen ger slutsatsen att både föreningarna och förbundet är nöjda och på 
vissa variabler mycket nöjda med kvaliteten på de tjänster som förbundet erbjuder. 
 
Slutsatsen är också den att vissa skillnader, men mestadels likheter, kunde urskiljas. Generellt 
för de tre variablerna inom tjänster och de fyra variablerna inom kvalitet är att båda parters 
uppfattning är väldigt lika varandra. De finns dock några påståenden i undersökningen som 
tyder på skilda uppfattningar. Syftet med att urskilja skillnader och likheter uppfylldes genom 
att resultatet av undersökningen visade att det kunde urskiljas och exemplifieras vilket ger 
organisationen ett underlag och en ökad kunskap för ett fortsatt utvecklings- och kvalitetsar-
bete inom området. 
 
Resultatet visar och slutsatsen är att variablerna från teorin är relevanta och applicerbara i 
verkligheten för att mäta tjänstekvalitet. Både föreningarnas och organisationens värden påvi-
sar tydligt variablernas användbarhet vid bedömning av såväl tjänster som kvalitet. 
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1. INLEDNING 
I följande kapitel presenterar jag bakgrunden till det ämnesområde uppsatsen behandlar. 
Därefter följer en presentation av den organisation som studien baseras på. Vidare beskrivs 
problemformuleringen som mynnar ut i frågeställningar och syftet med min undersökning. 
Avslutningsvis finns en disposition av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Intresset för begreppen tjänster1 och kvalitet2 har under de två senaste decennierna ökat 
väsentligt, vilket gör att idag är tjänstekvalitet3 en viktig del för företag och organisationer. 
Exempelvis sysselsatte enligt Normann (2000) tjänstesektorn 79 procent av Sveriges aktiva 
arbetskraft år 2000. Företag som traditionellt har producerat varor övergår allt mer till att bli 
tjänsteproducenter vilket gör att vi övergår från köp av varor till köp av tjänster. Ett exempel 
är Volvo lastvagnar som enligt Bergman och Klefsjö (2002) har ändrat sin kärnverksamhet 
från att tillverka lastbilar till att ”skapa problemfri transport”. Detta belyser vikten av mätning, 
hantering och förbättring av tjänstekvalitet.  
 
Vid sidan om tjänster har därmed ett annat begrepp, kvalitet, i hög grad blivit 
uppmärksammat i såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn samt inom olika 
organisationer. Numer arbetar de flesta av dessa med att utveckla och förbättra kvaliteten på 
sitt utbud och sina tjänster. Enligt Söderlund (1997) finns ett samband att det rent allmänt 
verkar förekomma ett ökat intresse för att ta reda på, och dokumentera kundernas upplevda 
kvalitet i företag och organisationer. Han menar också att kvalitetsmätningar mer och mer blir 
nödvändiga för att skapa ett givande engagemang kring kvalitetsfrågor.  
 
Tjänstekvalitet handlar enligt Echeverri och Edvardsson (2002) ytterst om kundernas bedöm-
ning och upplevelse. Vidare poängterar de att många olika faktorer påverkar värdering av och 
uppfattning om kvaliteten, t ex behov, utgångspunkter, värderingar och bedömningsgrunder, 
erfarenheter, konkurrenter, information från andra samt via massmedia. För att nå vetskap om 
kvaliteten i tjänsteorganisationer krävs dock en ansats olik den som används vid studier av 
kvaliteten i organisationer som producerar varor. Inom tjänsteorganisationer är det enligt 
Thomasson (1993) främst relationen mellan organisation och kund samt förhållandet mellan 
kundens förväntningar och vad denne faktiskt upplever som är det viktiga. Istället för som i 
varuproducerande företag, tala om varans kvalitet i termer av dess tekniska specifikation, talar 
alltså tjänsteproducerande företag och organisationer om kvalitet i termer av förhållandet 
mellan kundens förväntningar och dennes reella upplevelse. Enligt Zeithaml, Parasuraman 
och Berry (1990) upplever kunden kvalitet om upplevelsen motsvarar eller överstiger förvänt-
ningarna. De belyser att tjänstekvalitet uppnås när företaget uppfyller eller överträffar kun-
dens förväntningar på tjänsten. Inom tjänstekvalitetsbegreppet är det enligt Echeverri och 

                                                 
1 Definition av tjänst som används i uppsatsen. ”En tjänst kan beskrivas som en kedja av (sekventiella och paral-
lella) värdeskapande aktiviteter eller händelser, vilken bildar en process i vilken kunden ofta medverkar genom 
att utföra olika moment i interaktion med tjänsteföretagets medarbetare (andra kunder eller utrust-
ning/apparater) i syfte att uppnå ett visst resultat.” (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 72).  
2 Definition av kvalitet som används i uppsatsen. ”För att kvalitetsbegreppet skall bli klart och otvetydigt bör det 
beskrivas i en viss kontext, t.ex. i form av kvalitetsfaktorer och kännetecken hos dessa.” (Echeverri & Edvards-
son, 2002, s. 298). 
3 Definition av tjänstekvalitet som används i uppsatsen är den enligt Echeverri och Edvardsson (2002). De menar 
att ytterst handlar tjänstekvalitet om kundens bedömning och upplevelse där många faktorer påverkar värdering 
av och uppfattning om kvaliteten, t.ex. kundens behov, vilka utgångspunkter, värderingar och bedömningsgrun-
der kunden har, tidigare erfarenheter av den aktuella tjänsten och/eller konkurrerande tjänster och tjänsteleve-
rantörer, information från andra som kunden har förtroende för samt positiv eller negativ information via media. 
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Styrelse 

Sportgrupp 

 
PR 

Kansli 

Tävling 
 

Ungdom och junior 
 

Dam 
 

Utbildning 
 

Valberedning 
 

Arbetsutskott 
 

Edvardsson (2002) även två andra intressentgrupper som bör beaktas. De är, förutom kun-
derna, medarbetarna (de anställda) och uppdragsgivarna. Även deras förväntningar, behov och 
krav bör tillgodoses och uppfyllas. ”När kunderna är nöjda sprider deras upplevelser sig som 
ringar på vattnet så att medarbetare, och så småningom sannolikt även uppdragsgivarna och 
ägarna, blir nöjda.” (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 309).  
 
Kunderna kräver idag många olika tjänster, var som helst och vid vilken tid som helst. Företag 
och organisationer står under ökad press att leverera kvalitetstjänster och därmed locka till sig 
och behålla kunder. Då företagen har gått från att konkurrera med priser till att konkurrera 
med kvalitet har man insett vikten av att ständigt kvalitetsarbete leder till sparad tid och 
pengar. Danielsson (1995) menar att allt fler företag och organisationer troligen kommer 
presentera kvalitetsposter i sina redovisningar. Värdet av detta är stort, det ger en konkret 
bedömning av tillståndet i ett företag och ger tjänsteverksamheter ett bättre instrument för 
bedömning och kreditvärdighet.  
 
För att stimulera företag att arbeta med kvalitetsutveckling har det enligt Bergman och Klefsjö 
(2002) skapats ett antal nationella och internationella kvalitetsutmärkelser. Ett syfte med 
dessa är att lyfta fram goda förebilder med hjälp av tävlingsinriktade moment. En känd svensk 
kvalitetsutmärkelse är Utmärkelsen Svensk Kvalitet som instiftades 1992 av Institutet för 
Kvalitetsutveckling, SIQ, ”Swedish Institute for Quality”. 
 
Eftersom synsättet på tjänstekvalitet genom åren har förändrats borde det idag finnas all 
anledning för olika typer av organisationer att se över sin kvalitet på levererade tjänster. Detta 
gäller då allt från politiska, fackliga och arbetsgivarorganisationer till fritids-, hobby- eller 
idrottsorganisationer av olika slag. Den för uppsatsen bärande studien för att belysa tjänste-
kvalitet genomfördes på en idrottsorganisation. Valet av organisation att utföra studien på föll 
sig naturligt då organisationen i sin tur önskade hjälp att utvärdera hur deras tjänster uppfattas. 
Organisationen, Värmlands Ishockeyförbund, är ett förbund för de värmländska ishockeyfö-
reningarna. 

1.2 Presentation av Värmlands Ishockeyförbund 
Värmlands Ishockeyförbund är en organisation som erbjuder de värmländska ishockeyföre-
ningar olika former av tjänster såsom utbildning, administrativ service, etc. Organisationen är 
uppdelad i olika arbetsgrupper och kommittéer med ett kansli som central enhet, se figur 1. I 
dagsläget finns 25 stycken ishockeyföreningar, från division 3 till elitserien, i Värmland med 
uppskattningsvis totalt drygt 3200 spelare ifrån 
åldern 10 år och äldre. Värmlands Ishockeyför-
bund är ett av 23 distriktsförbund underställda 
Svenska Ishockeyförbundet. Organisationens 
vision är att få ”fler delaktiga i ett starkt 
hockeyvärmland” och ser sin huvuduppgift ”att 
ge distriktets föreningar största möjliga 
förutsättningar att driva sin verksamhet” 
(Värmlands Ishockeyförbund, 2006). 
 
 
 
 

                               
Figur 1: Organisation, Värmlands Ishockeyförbund 
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1.3 Problemformulering 
Många aspekter på kvalitet kan enligt Echeverri och Edvardsson (2002) ses som baskvaliteter 
vilka tas för givna och således inte bidrar till att kunder blir nöjda. För detta krävs oftast något 
mer som exempelvis kompetent och serviceinriktad personal eller att kunden får något som 
uppskattas men som kunden inte blivit lovad eller förväntat sig få. Detta visar på att resone-
manget kring kvalitetsbegreppet angående tjänster är mångdimensionellt, intresserelaterat och 
kontextrelaterat. Då tjänster i viss mån produceras och konsumeras samtidigt, är det svårt att 
upprätthålla kvalitetskontrollen och sköta marknadsföringen på vanligt sätt. Det finns ingen 
kvalitet som kan kontrolleras i förväg, innan tjänsten har sålts eller levererats. Tjänsternas 
heterogena karaktär skapar ett av de största problemen i tjänstehanteringen, nämligen hur 
kunderna kan uppleva en jämn producerad kvalitet.  
 
Flera författare menar också att det är komplext att mäta kvalitet inom tjänsteproduktion på 
grund av tjänsternas speciella särdrag. En god tjänstekvalitet är dock mycket viktigt med 
tanke på att det är nyckel till kundtillfredsställelse. En annan orsak till att arbetet med tjänste-
kvalitet är så komplext är det faktum att tjänster består av en serie mer eller mindre abstrakt 
uppfattade processer där kunden ofta aktivt deltar i produktionsprocessen. I detta arbete är det 
emellertid viktigt att förstå vad det är kunden egentligen söker och vad de sätter värde på, det 
vill säga hur kunderna upplever tjänstekvalitet. Organisationen i studien önskar att få en dju-
pare insikt i hur föreningarna i Värmland uppfattar kvaliteten på organisationens tjänster för 
att utveckla och anpassa sin organisation efter detta.  
 
Utifrån problemformuleringen har tre frågeställningar utvecklats. 
 

� Vilka variabler kan användas för att mäta tjänstekvalitet i en organisation? 
� Hur uppfattar föreningarna kvaliteten på de tjänster förbundet erbjuder och hur uppfattar 

förbundet själva kvaliteten på sin verksamhet? 
� Vilka likheter och skillnader kan urskiljas i föreningarnas respektive förbundets uppfatt-

ningar om kvaliteten på tjänsterna? 

1.4 Syfte 
Uppsatsens övergripande syfte är att analysera och beskriva hur Värmlands Ishockeyförbund 
och dess föreningar upplever kvaliteten på organisationens tjänster och vilka uppfattningar 
som finns både inom förbundet och bland föreningarna. Syftet med studien är även att analy-
sera fram vilka skillnader och likheter som finns mellan föreningarnas och förbundets egna 
uppfattningar för att generera kunskap inom området. Resultatet av studien ska även kunna 
fungera som underlag för Värmlands Ishockeyförbunds vidare utvecklings- och kvalitetsar-
bete. Dessutom ska uppsatsen ge svar på om de variabler för tjänster och kvalitet som ligger 
till grund för undersökningens påståenden är relevanta och applicerbara för att mäta tjänste-
kvalitet. 

1.5 Disposition 
Problemområdet i denna uppsats handlar om vilka möjliga mätmetoder och teorier organisa-
tionen kan använda sig av för att mäta kvaliteten i levererade tjänster. Uppsatsen består av två 
delar, där den första delen är att belysa hur organisationen kan mäta kvalitet utifrån en metod 
och teori som tidigare forskare har tagit fram samt försöka synliggöra om dessa kan användas 
i undersökningen. Den andra delen består i att ge ett exempel på hur en mätning kan gå till i 
praktiken samt att testa en vald mätmetod i ett skarpt läge. Delarna hör intimt ihop och till-
sammans lägger de grunden för två faser i studieprocessen med en inbördes given ordning. 
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Den första fasen, som behandlar tjänstekvalitet, föregår den andra fasen som handlar om att 
testa ett verktyg för implementering av resultaten från första fasen.  
 
Kapitel två består av den teoretiska referensram som beskriver vad som präglar mitt sätt att 
betrakta begreppen kvalitet och tjänster samt ämnesområdet tjänstekvalitet. Det är här jag 
klargör begreppen och den bas studiens kvalitetsvariabler bygger på samt den modell som 
undersökningens praktiska genomförande baseras på.  
 
Uppsatsen nästa avsnitt är metodkapitlet som förklarar hur jag har gått tillväga för att besvara 
mina ursprungliga formulerade frågor i ämnet. Metodkapitlet beskriver även den vetenskap-
liga ansats jag valt att använda mig av för att på bästa sätt uppfylla syftet med uppsatsen. 
Kapitlet innehåller även urval och undersökningens praktiska genomförande baserad på en 
modell för mätning av kvalitet. Dessutom beskrivs vilka metodproblem som finns och bör tas 
i beaktande.  
 
Det fjärde kapitlet presenterar resultatet av enkätundersökningen fördelat på föreningarnas 
respektive förbundets uppfattningar utifrån de variabler som beskrivits i teoriavsnittet. Dess-
utom analyseras resultatet och jag för fram min tolkning av materialet.  
 
I kapitel 5 belyser jag de slutsatser jag kommit fram till samt här behandlas undersökningens 
problemfrågor och knyts an till syftet med studien. Här presenteras också förslag på framtida 
studier inom ämnesområdet. 
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2. TEORI 
Uppsatsen koncentrerar sig på hur kunderna uppfattar kvaliteten i organisationens utbud samt 
hur organisationen, genom mätning kan arbeta med kvalitet på sina tjänster med kundens 
preferenser som grund. För att kunskaperna om kundernas kvalitetsuppfattningar ska vara 
användbara måste de dock sättas i ett större sammanhang. För att förmedla en förståelse av 
den kontext som studien ingår i utvecklar jag därmed i det här kapitlet ett teoretiskt ramverk. 
Första delen består av några begreppsförklaringar så som tjänster, kvalitet, tjänstekvalitet och 
sanningens ögonblick för att underlätta läsningen, då dessa begrepp är centrala i hela 
uppsatsen. I denna del återfinns en teoretisk beskrivning av de variabler som byggt upp 
undersökningsenkäten till studien. Därefter kommer en beskrivning av de analysmodeller och 
mätinstrument som för uppsatsen och studien är relevanta. 

2.1 Tjänster 
En tjänst är ett komplicerat begrepp som har ett stort antal definitioner. De flesta forskare är 
eniga om att det är p.g.a. dess komplexitet svårt att definiera begreppet. Det finns ett antal 
definitioner genom åren vilka delvis på olika sätt fångar in det centrala för vad en tjänst är. 

Definition 
Mellan 1960 och 1980 föreslogs en mängd olika definitioner av tjänst, men dessa definitioner 
omfattade bara tjänster utförda av tjänsteföretag. Som kritik mot den tidens olika definitioner 
och misslyckanden att hitta en definition som alla kunde acceptera framförde Gummesson 
(1993) att tjänster är något som kan köpas och säljas, men som inte kan tappas på tårna. 
Denna definition lyfter fram att tjänster kan bli föremål för utbyte även om den inte kan 
upplevas rent påtagligt, vilket pekar på ett grundläggande kännetecken hos tjänster. Det finns 
idag fortfarande inte någon slutgiltig gemensam definition som används, men här är några av 
de senaste årens definitioner. 
 

”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som 
vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och servicepersonal 
och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som utgör 
lösningar på kundens problem.” (Grönroos, 2002, s. 58). 

 
”En tjänst kan beskrivas som en kedja av (sekventiella och parallella) värdeskapande 
aktiviteter eller händelser, vilken bildar en process i vilken kunden ofta medverkar genom 
att utföra olika moment i interaktion med tjänsteföretagets medarbetare (andra kunder 
eller utrustning/apparater) i syfte att uppnå ett visst resultat.” (Echeverri & Edvardsson, 
2002, s. 72). 

 
Definitionen som används i uppsatsen är den med utgångspunkt från Echeverri och Edvards-
son (2002). De menar vidare utifrån sin definition att ”Resultatet kan antingen direkt påverka 
kunden själv eller det kunden säger. Tjänsten uppstår i en kundgenererad process och ”finns” 
följaktligen inte förrän den upplevs av kunden.” (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 72). 

Tjänsteegenskaper 
Trots de många olika uppfattningar och spännvidden när det gäller tjänster finns det enligt 
Echeverri och Edvardsson (2002) många gemensamma nämnare. När forskare beskriver fö-
reteelsen av tjänst tar de ofta sin utgångspunkt inom tre tjänsteegenskaper, vilka jag har valt 
att benämna som variabler. 
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1. Tjänsters immateriella och förgängliga egenskaper, vilket förklaras av att de är abstrakta 
och svårligen kan bedömas innan de köps. Kunder söker dock olika ledtrådar för att kunna 
bedöma tjänsters immateriella egenskaper genom t ex att bedöma de lärare som genomför en 
utbildning eller lyssnar på kunder som genomgått utbildningen tidigare. Dessa ledtrådar 
används för att bedöma det som inte säkert kan värderas, och av detta följer att det blir väldigt 
viktigt att konkretisera tjänster på ett sådant sätt att kunden skapar realistiska förväntningar. 
 
2. Samproduktion och kunden som medproducent, beskrivs som att eftersom tjänster produce-
ras, levereras och konsumeras ofta till viss del samtidigt innebär det att tjänster vanligtvis inte 
kan lagras eller sparas. Genom att kunden ofta är delaktig som medproducent genom att bidra 
med information eller skapa tjänster genom att utföra vissa aktiviteter materialiseras tjäns-
terna. 
 
3. Heterogenitet, menas hur kunden med sina delvis unika krav och sitt beteende medför en 
variation i både process och resultat. Eftersom kunderna oftast är olika och föredrar att utföra 
tjänster på olika sätt är det svårt att standardisera tjänster. Desto mindre standardisering ju 
större möjlighet till kundanpassning kan göras och kunden kan själv välja hur den vill vara 
medproducent. Med detta utgår man från kundernas olikheter och utformar tjänsten utifrån 
dessa. 

2.2 Kvalitet 
Kvalitet anses ofta vara en nyckel till framgång och begreppet används ofta i vardagligt 
språkbruk, men enligt de flesta forskare är kvalitetsbegreppet svårt att definiera. Många har 
försökt att hitta generella definitioner men svårigheten ligger i att definiera kvalitet på ett 
mätbart och jämförbart sätt, så att alla kan vara överens om vad begreppet står för. 

Definition 
Enligt ISO 8402, föregångaren till den idag internationella kvalitetsstandarden ISO 9000, 
beskrevs 1986 begreppet som ”Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess 
förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov.” (Gummesson, 1991, s. 53). 
Denna beskrivning var då den mest accepterade definitionen av kvalitet, men har genom åren 
kompletteras och korrigeras av olika forskare. Bergman och Klefsjö (2002) definierar 
begreppet, med kundens tillfredsställelse som bas, att ”Kvaliteten på en produkt är dess 
förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” (s. 20). 
 
Grönroos (2002) menar att det alltid finns en risk med att definiera kvalitet för snävt och att 
det är ofta enbart de tekniska specifikationerna som anses vara den enda eller den viktigaste 
egenskapen. Han menar vidare att kunderna i verkligheten uppfattar kvalitet som ett mycket 
större begrepp och det bör alltid kommas ihåg att ”det som räknas när det gäller kvalitet är 
hur kunderna upplever den” (Grönroos, 2002, s. 75). 
 
Echeverri och Edvardsson (2002) hävdar att ”För att kvalitetsbegreppet skall bli klart och 
otvetydigt bör det beskrivas i en viss kontext, t.ex. i form av kvalitetsfaktorer och kännetecken 
hos dessa.” (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 298). De menar att kvalitet för vem eller valet 
av perspektiv samt kvalitet i inneboende egenskaper är det mest centrala i meningsfulla och 
tydliga kvalitetsdefinitioner. 
 
Som utgångspunkt för uppsatsen har valts Echeverri och Edvardsson (2002) tolkning av 
kvalitetsbegreppet och de följande kvalitetsfaktorerna. 
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Kvalitetsfaktorer 
Det har genom olika studier framkommit delvis olika resultat när det gäller kvalitetsfaktorer, 
men här presenteras fyra kategorier av generella faktorer som enligt Echeverri och Edvards-
son (2002) är de primära, vilka jag har valt att benämna som variabler. 
 
1. Förtroende och pålitlighet, vilket förklaras som de mest centrala och viktigaste kompo-
nenterna i kvalitetsbegreppet. Kunden vill förlita sig på att leverans sker enligt överenskom-
melse och att förväntningar infrias. Nyckelbegrepp här är förtroende, trovärdighet, pålitlighet, 
kompetens och kapacitet. 
 
2. Enkelhet och flexibilitet, menas att det ska vara enkelt att ha med företaget eller organisa-
tionen att göra. Här innefattas skriftlig och muntlig information men även öppettider och lo-
kalisering samt företagets eller organisationens tillgänglighet. 
 
3. Återställningsförmåga, beskriver företagets eller organisationens förmåga att hantera situa-
tioner när något kritiskt uppstår. Här avses förmågan att hantera kritiska händelser och kund-
missnöje genom att uppkomna situationer upptäcks och ordnas upp.  
 
4. Personalens kompetens, attityder och beteende, handlar om hur personalen bemöter, visar 
empati, spontanitet och problemslösningsförmåga. 

2.3 Tjänstekvalitet 
Under slutet av 1970-talet började intresset för tjänstekvalitet utvecklas. Sedan dess har ämnet 
blivit i hög grad uppmärksammat bland forskare och praktiker. Forskningen om tjänstekvalitet 
har inriktat sig på olika saker under årens lopp. Den ursprungliga kvalitetsmodellen publice-
rad av Grönroos 1982 var avsedd att hjälpa företagsledare och forskare att förstå vad en tjänst 
bestod av utifrån kundernas perspektiv. Tjänsters egenskaper framträder vid den samtidiga 
produktions- och konsumtionsprocessen. Förutom forskning kring tjänstekvalitet finns det 
också en kvalitetsrörelse vars rötter sträcker sig långt tillbaka på 1900-talet. Då utvecklades 
det här till TQM (total quality management) och olika sätt att erhålla kvalitetscertifikat. Kva-
litetsrörelsen har i huvudsak ägnat sig åt kvaliteten på fysiska varor vilket har till följd att av 
de speciella egenskaperna hos tjänster är en hel del, dock inte allt, kvalitetskunnande som 
gäller varor inte direkt tillämpligt på tjänster. 

Definition 
Grönroos (2002) menar att tjänster är mer eller mindre subjektivt upplevda processer där 
produktion och konsumtion inträffar samtidigt varvid interaktioner mellan kund och tjänstele-
verantör sker i samspel vilket får avgörande inverkan på hur tjänsten upplevs. Han beskriver 
begreppet som att ”Tjänstekvalitet som den upplevs av kunderna har två dimensioner: en tek-
nisk dimension eller resultatdimension, och en funktionell eller processinriktad dimension.” 
(Grönroos, 2002, s. 75). 
 
Uppsatsens utgångspunkt är definitionen av Echeverri och Edvardsson (2002). De menar att 
tjänstekvalitet ytterst handlar om kundens bedömning och upplevelse där många faktorer på-
verkar värdering av och uppfattning om kvaliteten, t.ex. kundens behov, vilka utgångspunkter, 
värderingar och bedömningsgrunder kunden har, tidigare erfarenheter av den aktuella tjänsten 
och/eller konkurrerande tjänster och tjänsteleverantörer, information från andra som kunden 
har förtroende för samt positiv eller negativ information via media. Dessutom beskrivs be-
greppet som ”Fenomenet tjänstekvalitet är inte lätt att entydigt beskriva och det låter sig inte 
styras på ett mekaniskt sätt.” (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 292). 
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2.4 Sanningens ögonblick 
Uttrycket sanningens ögonblick har enligt Echeverri och Edvardsson (2002) sitt ursprung i en 
av Hemingways romaner och beskriver mötet mellan matadoren och tjuren på en tjurfäkt-
ningsarena. Metaforen introducerades av Norrman (1984) och fokuserar på det unika och 
avgörande i varje interaktion mellan kund och tjänsteproducent. Den är tänkt att belysa det 
laddade och dramatiska mötet mellan de två parterna och att det är i detta möte som tjänsten 
uppstår och kvaliteten realiseras. Det är enligt Echeverri och Edvardsson (2002) samspelet 
mellan de båda som är det centrala och att mötet kan ge upphov till starka känslor som sedan 
ger bestående intryck och präglar kvalitetsuppfattningar. En positiv handling från tjänstepro-
ducenten skapar en positiv respons från kunden vilket enligt Norrman (2000) leder till det 
positiva samspelet och därmed har en ”god cirkel” skapats. Vidare menar han att en service-
organisation inte kan vänta sig av sina anställda att de visar en attityd mot kunden som skiljer 
sig från den som företagsledningen visar gentemot kontaktpersonalen. 

2.5 Modeller och instrument för kvalitetsanalys 
Med noggrann kvalitetsanalys går det enligt Echeverri och Edvardsson (2002) att planera och 
genomföra tjänsteutveckling med gott resultat. Här beskrivs och förklaras två förekommande 
analysmodeller, vilka kan användas som verktyg i tjänsteutvecklingsarbete. Dessa båda mo-
deller fokuserar på den kundupplevda kvaliteten. 

Grönroos modell för upplevd kvalitet  
Grönroos (2002) presenterade upplevd tjänstekvalitet som ett resultat av tre dimensioner; 
teknisk kvalitet, funktionell kvalitet samt organisationsprofil/image. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 2: Modell över upplevd kvalitet 
(Källa: Grönroos 1983, s.18. I Echeverri & Edvardsson 2002, s. 312). 
 
Teknisk kvalitet innefattar vad som levereras till kunden medan funktionell kvalitet innefattar 
hur tjänsten levereras. Image är den profil företaget har i kundens ögon och den påverkar 
kundens förväntningar av tjänsten. Både den tekniska och den funktionella kvaliteten filtreras 
genom företagets image, vilket påverkar den upplevda tjänstekvaliteten. 

Gapmodellen  
Modellen som utvecklats av Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990) kallas ”Conceptual 
model of service quality” är mest känd som Gapmodellen, figur 4. Den visar hur olika ”gap” 
kan påverka konsumenternas bedömning av den aktuella tjänstens kvalitet. Denna modell har 
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vuxit fram ur empirisk forskning och använts som analysinstrument i flera företag. Kopplat 
till modellen har forskarna även utvecklat ett instrument, Servqual, för att mäta tjänstekvalitet. 
 

Figur 3: Gapmodellen  
(Källa: Zeithaml m.fl. 1990, s. 46, I Echeverri & Edvardsson 2002, s. 315). 
 
Modellen illustrerar hur gapet mellan upplevd tjänst och förväntad tjänst kan ha uppkommit 
som följd av ett antal olika gap i samband med framtagningen av tjänsten. Gap 1 avser 
skillnaden mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa förväntningar. 
Gap 2 avser skillnaden mellan företagets kvalitetsspecifikationer och ledningens uppfattning 
av konsumenternas förväntningar på tjänsten och dess kvalitet. Gap 3 avser skillnaden mellan 
den utformade och den utförda tjänsten. Gap 4 avser skillnaden mellan den utförda tjänstens 
kvalitet och den kvalitet som utlovats. Gap 5 avser skillnaden mellan kundens förväntningar 
och upplevd tjänst. 

Servqual 
Samma forskare som utvecklade gapmodellen Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990) har 
även utvecklat ett instrument för att mäta tjänstekvalitet. Mätinstrumentet bygger på fem kva-
litetsfaktorer som de hävdar är generellt giltiga, nämligen påtaglighet, pålitlighet, villig-
het/beredskap, säkerhet och empati/inlevelse. Servqual mäter kvalitet i de fem nämnda dimen-
sionerna och är enligt Echeverri och Edvardsson (2002) det internationellt mest kända verkty-
get för att mäta kvalitet i tjänster. Eftersom de fem dimensionerna ingår i de fyra kategorier av 
generella faktorer som enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är de primära, har jag valt att 
använda mig av detta mätinstrument. 
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3. METOD 
I följande avsnitt presenteras vetenskapligt synsätt och val av metod som ligger till grund för 
att uppfylla syftet med uppsatsen, och för att få fram ett resultat att analysera utifrån de påstå-
enden som är formulerade i undersökningen. Vidare beskrivs urvalet och undersökningens 
praktiska genomförande samt bearbetningen av materialet som ligger till grund för den studie 
jag har gjort. Strukturen beskrivs utifrån en modell framtagen av Edvardsson, Andersson, 
Sandén och Waller (1998), som benämns ”Mätning av tjänstekvalitet i praktiken”. Denna mo-
dell används för att mäta tjänstekvalitet och i slutet av detta avsnitt finns beskrivning av me-
todproblem i samband med undersökningen. 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
Undersökaren kan enligt Jacobsen (2002) ha en positivistisk eller hermeneutiskt kunskapsteo-
retisk ståndpunkt i sökandet efter kunskap inom ett område. Positivism förespråkar en an-
vändning av naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten och där anses 
att teorins syfte är att generera hypoteser som kan prövas. Positivismen bygger vidare på en 
renodlad form av experiment, kvantitativ mätning och logiska resonemang. I strikt mening 
bygger en positivisk ansats på formeln logik och fakta som är resultatet av mätning. Herme-
neutiken utgör en ståndpunkt som går ut på att sociala företeelser är något sociala aktörer 
kontinuerligt får till stånd. Undersökaren med en hermeneutistisk kunskapsteoretisk stånd-
punkt tolkar och subjektiviserar data genom dialog med objektet. Sammanfattningsvis kan 
sägas att enligt Jacobsen (2002) beskriver och förklarar positivismen medan hermeneutikern 
tolkar och söker en helhet i fenomenet som studeras. Då jag genom denna uppsats strävar 
efter generaliserbara resultat framtagna med hjälp av en kvantitativ undersökningsmetod så 
lutar min ståndpunkt mer åt det positivistiska hållet än det hermeneutiska.  
 
Dessutom menar Jacobsen (2002), vilket han får stöd av genom Bryman (2002), att det inom 
metodiken för insamlandet av data om verkligheten finns problem och bl a beskriver han hur 
två typer av angreppssätt existerar. Dessa två går under benämningen induktion och deduk-
tion, och med en induktiv ansats menas från empiri till teori. Att utifrån insamlad empirisk 
data forma generella slutsatser såsom teorier och modeller. Genom deduktion utgår däremot 
den deduktiva ansatsen från teori till empiri, vilket innebär att en teori format hypoteser som 
är testbara påståenden om verkligheten. Denna uppsats har en deduktiv ansats då frågeställ-
ningarna härrör från de teorier som redan existerar om tjänstekvalitet. Jag har utgått från redan 
existerande teorier och modeller, konstruerat en undersökning, samlat in och sammanställt 
material och sedan analyserat empirin mot teorin för att slutligen dra egna slutsatser, och 
genom logisk slutledning framkommer resultaten. 

3.2 Val av undersökningsmetod 
Det finns enligt Jacobsen (2002) två grundläggande metoder för insamling av data, kvalitativ 
respektive kvantitativ metod, och valet av ansats bör styras av problemställningen. Många 
forskare och författare som bl a Sörqvist (1998) och Bryman (2002) stödjer detta och skiljer 
mellan dessa två datainsamlingsmetoderna. Den kvantitativa metoden fokuserar på mätbara 
variabler, antal och mängd som presenteras i en statistisk rapport. I analysen av kvantitativ 
data söks samband mellan de variabler som framkommit i insamlingen. Den kvalitativa meto-
den syftar enligt Jacobsen (2002) till att skapa en djupare uppfattning om målgruppens tankar, 
åsikter och känslor.  
 
I min undersökning har jag valt att använda mig av en kvantitativ metod då analysen ska byg-
gas kring resultatet från en enkät med utformade påståenden om Värmlands Ishockeyförbunds 
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kvalitet på levererade tjänster. Enkätens påståenden är framtagna utifrån variabler utarbetade 
av tidigare forskare på området, och undersökningen ska finna om dessa är relevanta och 
applicerbara i verkligheten. Med hänsyn till de presenterade frågeställningarna som klargör att 
jag vill få fram både föreningarnas och förbundets egna åsikter angående kvaliteten i 
organisationens tjänster utifrån givna svarsalternativ, är den kvantitativa metoden att föredra. 
Den kvantitativa metoden ger en beskrivande bild i form av siffror på hur föreningarnas och 
förbundets uppfattningar förhåller sig till varandra utifrån enkätens påståenden. 

3.3 Urval 
Den grupp som är målet för en enkätundersökning brukar enligt Jacobsen (2002) benämnas 
den teoretiska populationen, vilket i praktiken innebär att de som undersöks ska likna hela 
populationen. Genom en identifiering med hjälp av förbundets arbetsgrupp fanns underlag för 
att involvera alla berörda parter, både föreningar och förbundets representanter, vilket gjorde 
att jag i denna studie gav alla i populationen en möjlighet att besvara enkäten. 

3.3.1 Identifiering av respondenterna  
Identifiering av respondenterna skedde genom möten med representanter för Värmlands 
Ishockeyförbund, och de fördelades på interna och externa respondenter. Till de interna 
räknas personer som har något uppdrag inom förbundets organisation och till de externa 
räknas alla de värmländska ishockeyföreningar som för närvarnade bedriver verksamhet. 
Förbundets representanter definierades till 27 stycken respondenter och de externa respon-
denterna var totalt 25 värmländska ishockeyföreningar. Av de 25 externa bedriver 17 stycken 
en verksamhet som innefattar en ungdomssektion, och 8 som enbart riktar sig till junior- 
och/eller seniorverksamhet. 

3.4 Undersökningens praktiska genomförande 
Genom ett möte med arbetsgruppen inom förbundet och ytterligare två möten med förbundets 
representant på kansliet formades och beslutades om det praktiska tillvägagångssättet för 
genomförandet av enkätundersökningen. 
 
Genom ett nära samarbete med Värmlands Ishockeyförbund har jag givits möjlighet att 
närvara på en av förbundets arrangerade föreningskonferenser, vilket är en konferens för alla 
föreningar vilka bedriver en verksamhet som innefattar en ungdomssektion. Dessutom har jag 
deltagit på förbundets egen planeringskonferens som innefattar styrelsen i förbundet. Vid 
dessa båda tillfällen har jag i egenskap av undersökningsledare fått möjlighet att lämna ut och 
få in enkäterna under en och samma dag. Kompletteringar till de föreningar och de personer 
inom förbundet som inte deltog på någon av dessa träffar gjordes genom postutskick bifogat 
med ett frankerat svarskuvert. 

3.4.1 Struktur 
Jag har valt att använda mig av en modell ”Mätning av tjänstekvalitet i praktiken”, figur 2, 
hämtad från Edvardsson et al. från 1998 och citerad av Echeverri och Edvardsson (2002) för 
att mäta kvalitet. Jag anser att denna modell gör mätningen greppbar i förbundets specifika 
situation och ger organisationen konkreta och lättarbetade tips hur vi tillsammans når vårt 
syfte med mätningen. Genom en enkät utformad efter mätverktyget Servqual samlas de data 
in som är av vikt för sammanställningen av tjänstekvalitet. Dessa data kan sedan användas för 
att arbeta med utveckling av kvaliteten utifrån de resultat mätningen gav. Servqual är enligt 
Echeverri och Edvardsson (2002) det internationellt mest kända verktyget för att mäta kvalitet 
i tjänster. Det är ett standardiserat instrument där frågorna visserligen måste anpassas till det 
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sammanhang, den organisation och den tjänst som mätningen avser. Detta mätverktyg ligger 
till grund för enkäten och kan sedan kopplas till Gapmodellen som är ett analysinstrument. 

 
Figur 4: Modell över ”Mätning av tjänstekvalitet i praktiken” 
(Källa: Edvardsson m.fl. 1998, s. 99, I Echeverri & Edvardsson 2002, s. 324). 

Sätt upp kvalitetsmål 
De flesta är nog eniga om att ha mål med sin verksamhet är en förutsättning för att kunna 
driva en organisation. Genom att sätta upp mål definieras vart förbundet vill komma eller vad 
som ska uppnås. Genom att sätta upp mål visas inte bara vad som ska uppnås, utan i efterhand 
kan även mätningar göras för att se om det önskvärda har uppnåtts, eller om förbättringar 
måste till på något sätt. Om tydliga mål inte finns är det svårt att veta om ett bra jobb 
genomförts, eftersom det inte finns något att jämföra med. Att sätta upp mål för kvaliteten är 
enligt Echeverri och Edvardsson (2002) i första hand ledningens ansvar, men detta bör alltid 
ske i dialog med kunden och medarbetare. Innan de nya målen ska formuleras är avsikten att 
undersökningen ska ge svar på vilka variabler som de ska tas hänsyn till, vilka egenskaper 
som påverkar tjänsterna samt vilka faktorer som påverkar kvaliteten, de så kallade tjänste-
egenskaper och kvalitetsfaktorer. När dessa är identifierade är det dags att formulera målen. 
Dessa mål skall vara entydiga, relevanta, mätbara, kommunicerbara, realistiska och allmänt 
accepterade. Det är vidare viktigt att dessa mål formuleras skriftligen. 

Bilda en projektgrupp  
Echeverri och Edvardsson (2002) anser att projektgruppen ansvarar för att mätningen genom-
förs, att resultatet analyseras och att förslag till åtgärder tas fram. De menar att det kan vara av 
fördel att anlita en extern konsult som genomför mätningen alternativt att denna externa aktör 
ingår i projektgruppen. Deltagarna i gruppen bör vara personer med rätt kompetens som 
representerar olika delar i organisationen. Detta för att få fler perspektiv och en så god förank-
ring som möjligt. För arbetet med denna studie deltog jag som extern konsult tillsammans 
med fyra representanter från olika delar inom förbundets organisation. 
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Vad ska vi mäta  
Först gäller det att formulera ett syfte med mätningen, och detta kan göras genom att utgå från 
följande frågeställningar. Varför gör vi en mätning, vad vill vi få ut av undersökningen, vilka 
delar av vår verksamhet berörs samt vilken information behöver vi? Innan genomförandet av 
mätningen är det enligt Echeverri och Edvardsson (2002) viktigt att definiera vad som ska 
mätas. Är det erbjudandet av rätt tjänster, eller om tjänsterna är utformade på rätt sätt, eller 
båda delarna? Det är här kontrollen sker huruvida rätt tjänsteegenskaper och kvalitetsfaktorer 
är definierade. Detta kan göras genom intervjuer med kunder, diskussioner inom arbetsgrup-
pen alternativt andra intressenter såväl inom som utanför organisationen.  
 
För att fastställa de variabler som skulle bygga upp enkäten och besvaras av respondenterna 
gjordes först sökande i aktuella teorier och modeller i litteraturen. Några av dessa teorier finns 
beskrivna i uppsatsens teoriavsnitt. Ett vanligt fel vid kvalitetsmätningar är att för kunden 
viktiga kvalitetsfaktorer utelämnas, eftersom fel frågor ställs. Detta kan i slutändan leda till att 
resultatet av undersökningen blir missvisande. För att undvika detta måste noggranna under-
sökningar göras för att fastställa vilka parametrar som faktiskt leder till upplevd kvalitet samt 
att kontrollera att dessa är giltiga på befintlig organisation. Enkäten som ligger till grund för 
undersökningen är framtagen utifrån Echeverri och Edvardsson (2002) där de presenterar va-
riabler på tjänsteegenskaper och kvalitetsfaktorer. Den är utformad med ett antal påståenden 
där respondenten besvarar utifrån en skala 1 till 5, där 1 är stämmer inte alls och 5 stämmer 
helt. Dessutom finns svarsalternativet vet ej eftersom inte alla respondenter kanske känner till 
alla områden som det söks svar på. Eftersom undersökningen vände sig till två parter, före-
ningarna och förbundet, formulerades påståendena något olika för de båda respondentgrup-
perna, men med samma innebörd. Detta åskådliggörs i bilaga 1, där enkäten i sin helhet finns. 
Vidare erbjöds även öppna svarsalternativ i form av egna kommentarer i samband med varje 
påstående, vilket ger respondenten möjlighet att framföra klagomål eller värdefull information 
till organisationen om vad som bör åtgärdas. 
 
Öppna frågor innebär både för- och nackdelar vid en enkätundersökning. Öppna frågor ger 
respondenten möjligheten att komplettera sina svar med egna ord och lämna uppgifter som 
kan vara till användning i ett fortsatt arbete. Påståendena leder visserligen in respondentens 
tankar i en viss riktning men det går kanske att se hur viktiga vissa frågor är för respondenten 
likväl som mönster på dennes kunskapsnivå. 

Hur ska vi mäta  
När det förberedande arbetet är gjort och tillräckligt med information är framtagen för att 
konstruera själva mätverktyget, är det dags att bestämma vilken metod som ska använda för 
att samla in data. Detta steg består enligt modell ”Mätning av tjänstekvalitet i praktiken” av 
fem punkter, där det första är att bestämma om kvantitativ eller kvalitativ mätmetod ska 
användas, eller en mix av de två.  
 
Valet för denna studie var att genomföra undersökningen med en kvantitativ metod, vilket 
förklarats tidigare i detta kapitel. Därefter granskades befintliga metoder på området, och som 
jag tidigare har beskrivit användes Servqual som mätverktyg i denna undersökning. Efter det 
att bestämmandet av angreppssätt var klart bestämdes insamlingsmetoden, vilket resulterade i 
utlämnande av enkäter på två konferenser och via postutskick. Användandet av dessa insam-
lingsmetoder gjordes för att på bästa sätt nå så många som möjligt och på bästa sätt anpassa 
detta till de egna unika förutsättningarna vi stod inför. Därefter gjordes urvalet vilket finns 
beskrivet tidigare i detta kapitel. 
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Samla in data  
När undersökningsmetoden är framtagen är det så dags att samla in information från respon-
denterna. Även om en stor del av detta arbete här går efter de mallar som tidigare lagts upp, 
finns det några punkter att följa. Det viktiga är enligt Echeverri och Edvardsson (2002) att inte 
underskatta den tid insamlingen tar, följa etiska regler, observera fel och förändringar samt 
försäkra sig om hög svarsfrekvens. Med hänsyn till att de två konferenserna som enkäterna 
delades ut på var med en veckas mellanrum och att kompletterande postutskick gjordes efter 
dessa var tiden för insamlingen satt till fyra veckor. Etiska regler följdes och inga fel eller 
förändringar observerades. Svarsfrekvensen på konferenserna var heltäckande medan i postut-
skicken där risken är stor för bortfall bifogades ett frankerat svarskuvert för att förebygga 
eventuella bortfall. Problematiken med bortfall förklaras senare i detta kapitel. 

Sammanställ och analysera  
När all information från respondenterna är insamlat ska informationen bearbetas för att få svar 
på de frågor som vi inledningsvis har ställt oss. Sammanställningen av data kan enligt Eche-
verri och Edvardsson (2002) påbörjas medan ytterligare svar inväntas, men analysen måste 
vänta tills allt material är insamlat. Detta medförde att sammanställningen av undersökningen 
påbörjades genom att svaren från studien matades in allt eftersom de inkom och för detta 
användes mjukvaruprogrammet Excel. Inmatningen skedde i tabeller som sedan översattes till 
diverse diagram med hjälp av olika funktioner. Diagrammen finns i olika sammanställningar 
där fördelningen av resultatet på varje påstående finns i bilaga 1.  
 
Resultatet som presenteras i kapitel 4 är ett uträknat medelvärde på varje påstående fördelat 
på förening respektive förbund. Vidare återfinns en sammanställning då medelvärdet är uträk-
nat på de tre variablerna inom tjänster respektive de fyra variabler inom kvalitet som påståen-
dena i enkäten grundar sig på, fördelat på förening och förbund. Därefter finns i resultatet ett 
sammanställt medelvärde på tjänsteegenskaper och kvalitetsfaktorer, fördelat på förening och 
förbund. Slutligen presenteras ett medelvärde på alla variablerna, både de inom tjänster och de 
inom kvalitet, som representerar den totala uppfattningen av tjänstekvalitet.  
 
Därefter analyserades och tolkades inkommande data. Först analyserades vilka skillnader och 
likheter som enkätsvarens sammanställning gav om huruvida variablerna är relevanta och 
applicerbara i verkligheten, och därefter med analysinstrumentet Gapmodellen, som beskrivs i 
teoriavsnittet. Genom analysinstrumentet jämfördes förbundets egen uppfattning med före-
ningarnas om organisationens tjänstekvalitet och därefter presenterades slutsatser samt förslag 
till åtgärder. Avslutningsvis presenterades resultatet för organisationen och en sammanställ-
ning presenterades för de inblandade respondenterna.  

Åtgärda och kontrollera  
Efter presentationen av resultatet för berörda parter kan det enligt Echeverri och Edvardsson 
(2002) bli aktuellt med en revidering av kvalitetsmålen, och dags att bygga upp ett kontrollsy-
stem. Kontrollsystemet ska vara utformat så att det är möjligt att få fram information om hur 
förändringarna lyckats som ska återföras i processen. En jämförelse mellan förbundets tidi-
gare kvalitetsmål kommer att ske och förslag till åtgärder kommer föreslås. Däremot kommer 
jag inte i denna uppsats presentera några kontrollsystem, då det inte är relevant för uppsatsen, 
utan lämnar detta öppet för Värmlands Ishockeyförbund att arbeta vidare med. Echeverri och 
Edvardsson (2002) anser också att det är viktigt att projekt så som mätning av tjänstekvalitet 
följs upp, vilket möjliggörs genom att tillsätta en ny eller använda samma arbetsgrupp som 
med en ny mätning kan kontrollera hur tjänstekvaliteten har utvecklats sedan den senaste 
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mätningen. Efter genomförd presentation av resultatet kommer förbundet tillsätta en ny ar-
betsgrupp för att utveckla och förbättra organisationen. 

3.5 Metodproblem 
Vid undersökningen kan vissa problem uppstå och bör därför tas upp till beaktande. Eftersom 
vissa enkäter skickades via postutskick finns risken att ett visst bortfall uppstår. Vidare kan 
det finnas problem i hur enkäten är utformad för att mäta vad som avses att mäta och huruvida 
det går att göra om samma undersökning med samma enkät. 

3.5.1 Bortfall 
Ett bortfall är de enheter i undersökningen som inte besvarade enkäten. Det finns enligt 
Jacobsen (2002) generellt två typer, bortfall av uppgiftslämnare och bortfall på enskilda 
frågor. Bortfall av uppgiftslämnare innebär att en respondent som uppsökts inte kan eller vill 
svara på undersökningen i dess helhet. Bortfall på enskilda frågor innebär att en respondent 
finns med i undersökningen men inte vill eller kan svara på en eller fler frågor på en inlämnad 
enkät. Därmed måste vi enligt Jacobsen (2002) beräkna bortfall från både hela undersök-
ningen och vissa frågor, och det begrepp som då ofta används är svarsprocent. Vid 
postenkätsundersökningar är det enligt Ejlertsson (2005) inte ovanligt att bortfallet kan vara 
upp till 70 procent. Enligt Jacobsen (2002) kan följande tumregler användas vid bedömningen 
av svarsprocenten, över 50 procent anses tillfredsställande och över 60 procent är bra samt 
över 70 procent visar på mycket bra svarsprocent.  
 
Eftersom 32 av 52 enkäter i undersökningen distribuerades ut via postutskick är det av 
intresse att få fram svarsprocenten bland dessa. Det visade sig att 11 av 32 enkäter blev 
besvarade, vilket ger en svarsprocent på drygt 34 procent. Bortfallet bland postutskicken var 
nästan 66 procent vilket stödjer Ejlertssons tidigare resonemang om bortfall upp till 70 
procent. Tendensen idag är att bortfallet ökar i relation till att informationsflödet ökar och 
många har tröttnat på att besvara frågor från olika företag eller organisationer. Däremot om 
bortfallsanalysen görs på alla undersökningens enkäter, 52 stycken, och där antalet besvarade 
uppgick till 31 ger det en svarsprocent på nästan 60 procent, vilket enligt Jacobsen (2002) 
skulle vara en bra svarsprocent. 

3.5.2 Validitet och reliabilitet  
Beträffande säkerheten i studier av olika slag, så även enkätundersökningar, används begrep-
pen validitet och reliabilitet. Med validitet eller det som Jacobsen (2002) beskriver som intern 
giltighet i en enkätfråga menas frågans förmåga att mäta det den avser att mäta. En fråga med 
hög validitet ska ha ingen eller litet systematiskt fel. Med reliabilitet menas huruvida 
upprepade mätningar ger samma resultat och är enligt Jacobsen (2002) hur väl vi kan lita på 
dem, hur tillförlitlig undersökningen är. Har frågan hög reliabilitet skall det slupmässiga felet 
vara litet. Det finns ett antal olika sätt att gå tillväga för att analysera validitet och reliabilitet. 
Reliabiliteten påverkas således endast av slumpmässiga fel medan validiteten sänks av såväl 
slumpmässiga och systematiska fel. 

Validitet 
När det gäller validitet eller intern giltighet är det viktigt att ordentligt ha tänkt igenom alla 
påståendena i formuläret så att de verkligen mäter det som vi avser att mäta. De typer av vali-
ditet som är mest användbara i kvantitativa studier är enligt Ejlertsson (2005) kriterievaliditet, 
innehållsvaliditet och begreppsvaliditet. Den validitet som läggs mest fokus på att uppfylla i 
denna uppsats är innehållsvaliditet. En förklaring till innehållsvaliditet är enligt Ejlertsson 
(2005) att påståendet ska vara så konstruerad att den mäter ”korrekt” enligt samstämmiga 
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experters bedömning. Då jag i min studie vill klargöra upplevd tjänstekvalitet måste de påstå-
enden som ingår i enkäten spegla det vi kallar tjänstekvalitet. För att konstruera sådana påstå-
enden måste jag först ordentligt klargöra vad som menas med tjänstekvalitet och definiera alla 
de områden som jag anser ingår i begreppet, vilket återfinns i kapitel 2. Om det missas någon 
väsentlig del speglar inte måttet korrekt innehållet i det jag ska mäta, vilket följaktligen gör att 
innehållsvaliditeten blir låg. De andra två validiteterna, kriterievaliditet och begreppsvaliditet 
är svåra att uppfylla likt innehållsvaliditet i denna studie.  
 
Kriterievaliditet mäter sambandet mellan frågan och kriterium för det den mäter vilket utgår 
från beteenderelaterade kriterium. Begreppsvaliditet anses vara det mest komplicerade alter-
nativet vid en vanlig enkätundersökning. Den största svagheten med enkäter är det faktum att 
det inte finns någon möjlighet att under tidens gång ändra på frågorna om de skulle visa sig 
vara missvisande. 

Reliabilitet  
Även reliabilitet är beroende av att frågorna ställs på rätt sätt, vilket tydligt visas genom att 
om påståendena är dåligt konstruerade kan det göra att det blir stor variation på svaren. 
Därigenom får vi en låg reliabilitet och upprepade mätningar av samma verklighet kommer 
inte att ge samma resultat. Reliabilitet blir enligt Jacobsen (2002) oftast aktuell då det görs en 
kvalitativ undersökning, men även vid en enkätundersökning kan det finnas anledning att 
kontrollera reliabiliteten. Det som kan ha påverkat denna studie är om enkätens påståenden 
uppfattades som ledande, för svåra eller att respondenterna inte förstått innebörden i påståen-
dena.  
 
Två användbara metoder för att kontrollera reliabiliteten i enkätundersökningar är enligt Ja-
cobsen (2002) att låta respondenterna göra om enkäten efter en tid eller låta andra genomföra 
den innan enkäten används på respondenterna. Den första metoden får stöd av Ejlertsson 
(2005) där han menar att test-retest metoden går ut på att samma respondenter som besvarade 
enkäten ska reliabilitetstestas genom att de efter en tid får samma frågor att besvara igen. 
Därefter kan överensstämmelsen dem emellan studeras och reliabiliteten är hög om 
respondenten i huvudsak ger samma svar vid båda mättillfällena. Detta tillvägagångssätt var 
för denna studie alltför tidskrävande och kunde därför inte genomföras. Däremot användes 
den andra metoden för beräkning av reliabilitet i denna studie. Genom att låta oberoende 
personer prova att genomföra enkäten och därefter diskutera eventuella felformuleringar, 
oklarheter eller missförstånd med enkätens påståenden kunde giltigheten och tillförlitligheten 
stärkas. För att andra personer ska kunna kontrollera reliabiliteten måste det enligt Jacobsen 
(2002) vara möjligt att för dem att se vilka val som gjorts inför enkätens framtagande. Med 
detta som grund beskrevs de teorier och variabler som använts för de oberoende personerna.  
 
När det gäller enkäter kan nackdelen vara att respondenterna inte tar sig tid att svara ordentligt 
och genomtänkt på påståendena. Detta påverkar givetvis trovärdigheten negativt och kan ge 
en felaktig bild av det som undersöks. Dessutom bör det tas i beaktande huruvida den eller de 
personerna som för föreningarna svarat på enkäten kan anses som representativ för hela sin 
förening. Med tanke på att föreningarnas enkäter har besvarats av ordförande, sportchef, 
ungdomsansvarig eller liknade och jag i dialog med förbundets arbetsgrupp kommit fram till 
att det är dessa representanter som har mest kontakt med organisationens tjänster, finner jag 
det i denna studie som tillräckligt. En större och mer omfattande undersökning skulle vara 
alltför tidskrävande för att rymmas inom ramen för denna uppsats.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
Enkätens påståenden är uppbyggda utifrån tre variabler för tjänster och fyra variabler för 
kvalitet. Resultatet och analysen av enkätundersökningen ska ge en bild av föreningarnas 
uppfattning samt förbundets egen uppfattning om kvaliteten på de tjänster som förbundets 
organisation tillhandahåller. Enkätsvarens resultat visas som en sammanställning genom att 
medelvärdet på varje påstående har räknats fram och är fördelat på föreningarnas respektive 
förbundets uppfattning. Dessutom presenteras en sammanställning av varje variabel för tjäns-
ter och kvalitet, fördelat på förening och förbund. Därefter visas en sammanställning, utifrån 
medelvärde på förening respektive förbund, av begreppen tjänsteegenskaper och kvalitets-
faktorer. Avsnittet avslutas med en sammanslagning av dessa båda begrepp för att visa på den 
totala uppfattningen av tjänstekvalitet, fördelat på förening och förbund. Respondenterna hade 
även möjlighet i undersökningen att komplettera sina svar med egna ord, vilket ett urval 
presenteras i samband med respektive påstående. Det finns dessutom en fördelning av resul-
tatet på varje påstående i bilaga 2.  
 
Analysen av undersökningens material redovisas löpande vid varje tjänsteegenskap och 
kvalitetsfaktor samt vid sammanställningarna av respektive variabel. Vidare knyts de olika 
påståendena ihop utifrån variablerna inom begreppen och utmynnar i en analys av hela 
begreppen tjänsteegenskaper och kvalitetsfaktorer samt avslutningsvis görs en analys av det 
totala begreppet tjänstekvalitet. Utgångspunkten i avsnittet är att värden mellan 2,00 och 3,00 
är mindre bra, värden mellan 3,00 och 4,00 är bra samt värden mellan 4,00 och 5,00 är 
mycket bra. Avsnittet börjar dock med en analys på bortfallet av uppgiftslämnare, enstaka 
påståenden och postutskickade enkäter. 

4.1 Bortfallsanalys 
För att ge en mer överskådlig bild över resultatet av bortfallet utifrån vad som tidigare beskri-
vits i metodavsnittet görs här en kort bortfallsanalys. Som tabell 1 visar, distribuerades 52 

undersökningsenkäter varav 31 besvarades, 
vilket ger ett bortfall av uppgiftslämnare på 
40 procent. Svarsprocenten på alla enkäter 
blir 60 procent, vilket jag tolkar som en 
godkänd svarsprocent. Detta stöds av 
Jacobsen (2002), där han menar att mellan 
60 och 70 procent är en bra svarsprocent. 
 
Bortfallet på enskilda påståenden är enligt 
tabell 2 mycket lågt. Endast vid 11 av 465 
svar användes alternativet ”vet ej”. Detta 
ger ett bortfall på bara 2 procent, vilket är 
mycket bra. 
 
32 av de 52 enkäterna distribuerades via 
postutskick och av dessa besvarades bara 11 
stycken, vilket åskådliggörs i tabell 3. Detta 
ger en svarsprocent på drygt 34 procent, 

som resulterar i ett bortfall på cirka 66 procent bland postutskicken. Det är enligt min 
uppfattning ett förhållandevis högt bortfall som jag tycker borde vara lägre, men resultatet 
styrker tidigare resonemang av Ejlertsson (2005), där han menar att det idag är vanligt att 
utskickade enkäter har ett bortfall på upp till 70 procent. Eftersom tendensen enligt honom är 

 Besvarade Obesvarade Totalt 
Föreningar 16 9 25 
Förbundet 15 12 27 
Totalt 31 21 52 

Tabell 1: Bortfall av uppgiftslämnare 

 Besvarat ”Vet ej” Totalt 
Föreningar 234 6 240 
Förbundet 220 5 225 
Totalt 454 11 465 

 Tabell 2: Bortfall av enskilda påståenden 

 Besvarade Obesvarade Totalt 
Föreningar 5 9 14 
Förbundet 6 12 18 
Totalt 11 21 32 

 Tabell 3: Fördelning av enkäter via postutskick 
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att bortfallet idag ökar i relation till att informationsflödet ökar och många har tröttnat på att 
besvara frågor utskickade från olika företag eller organisationer, borde jag kanske tagit hän-
syn till detta och försökt nå alla respondenter fysiskt för att få en ännu högre svarsprocent. 

4.2 Tjänsteegenskaper 
Som jag tidigare beskrivit i teoriavsnittet, kapitel 2, finns det många olika uppfattningar hur 
tjänster kan definieras. Jag har valt att göra min studie med utgångspunkt från Echeverri och 
Edvardsson (2002). De menar att när forskare beskriver företeelsen av tjänst tar de ofta sin 
utgångspunkt inom tre tjänsteegenskaper, (1) Tjänsters immateriella och förgängliga egenska-
per, (2) Samproduktion och kunden som medproducent och (3) Heterogenitet. Påståendena i 
undersökningsenkäten som respondenterna besvarade var kopplade till dessa egenskaper som 
jag har valt att kalla variabler.  

4.2.1 Tjänsters immateriella och förgängliga egenskaper 
Enkätens första fyra påståenden kopplades ihop med tjänsters immateriella och förgängliga 
egenskaper, vilket enligt Echeverri och Edvardsson (2002) förklaras av att de är abstrakta och 
svårligen kan bedömas innan de köps. Utfallet presenteras i diagram 1 till 5. 

 
Diagram 1 visar vilka förväntningar före-
ningarna (4,63) och förbundet (4,67) har på 
att utbildningar anordnade av förbundet är 
genomarbetade. 
 
De förväntningar som finns på att förbundets 
utbildningar är genomarbetade är mycket 
höga, från både föreningarna och förbundet. 
Föreningarna kommenterar påståendet bl a 
med att ”det ska vara ett krav”, vilket tydlig-
gör deras uppfattning om utbildningar.  

Diagram 1: Förväntning på utbildningar 
 
Gapmodellen visar att ”Förväntad tjänst” är 
kopplad till flera bakomliggande faktorer, där 
föreningarnas Word-of-mouth kommunika-
tion, personliga behov och tidigare erfaren-
heter spelar en stor roll. Dessutom är den 
externa kommunikationen från förbundet en 
viktig del samt förbundets uppfattning av 
vilka förväntningar föreningarna har. De 
höga förväntningarna kan alltså ha sin grund i 
tidigare erfarenheter men också i information 
som erhållits genom marknadsföring eller 
vad andra som de har förtroende för har be-
rättat. Likheten i uppfattningen är stor och de 
högt ställda förväntningarna tyder på att fö-
reningarna och förbundet har genom olika faktorer en mycket positiv bild av förbundets 
utbildningar samt att de anser att detta är ett mycket viktigt område som bör prioriteras. 
Förbundet kommenterar påståendet bl a med att ”Svenska Ishockeyförbundets förändring i 
kursutbudet har skapat problem men det är vår strävan att genomgöra bra utbildningar”, 
vilket jag tycker åskådliggör deras inställning. Däremot kan de höga förväntningarna vara 

1. Förväntningar på att utbildningar är väl genomarbetade.
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svåra att uppnå vid varje utbildning och kanske kan då tyvärr detta skapa en något mer 
negativ bild vid enstaka tillfällen. 
 

Diagram 2 sammanställer hur de båda par-
terna bedömer utbildningar utifrån inne-
håll/ämnen. Resultatet visar att de båda har 
ungefär samma uppfattning om detta bedöm-
ningskriterium. Det är höga siffror och före-
ningarna har något högre resultat (4,06) än 
förbundet (3,93). 
 
 
 
 

Diagram 2: Bedömning utifrån innehåll/ämnen 
 
Diagram 3 åskådliggör liksom diagram 2 hur 
de båda bedömer en utbildning, här utifrån 
föreläsare. Resultatet visar på en lägre be-
dömningsgrund bland föreningarna (3,00) 
och förbundet (3,29), men visar dock på lik-
heter i uppfattning. 
 
 
 
 
 

Diagram 3: Bedömning utifrån föreläsare 
 
Diagram 4 visar ytterligare ett bedömnings-
kriterium om utbildningar och resultatet vi-
sar att föreningarna (3,44) och förbundet 
(3,47) har nästan samma uppfattning. 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4: Bedömning utifrån tidigare deltagares åsikter 
 
Genom diagram 2 till 4 åskådliggörs hur utbildningar bedöms utifrån innehåll/ämnen, förelä-
sare och tidigare deltagares åsikter, och även här är likheten i uppfattning mellan föreningarna 
och förbundet slående. Det bedömningskriterium som har högst värde av de tre är inne-
håll/ämnen, vilket jag tycker speglar vikten av att ha rätt utbildningsnivå för individen. Före-
ningarnas kommentar ”innehåll är viktigare än föreläsare”, tycker jag tydliggör deras 
uppfattning. Detta bedömningskriterium har värden inom och strax under intervallet mycket 
bra. De andra två kriterierna har också en relativt hög nivå men där föreningarnas uppfattning 
om att bedöma utbildning efter föreläsare är något överraskande. Värdet för detta hamnar 
precis på gränsen till bra och detta anser jag ger en signal om att föreningarna bedömer 

2. Bedömer utbildningar utifrån innehåll/ämnen.
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utbildningar mer utifrån innehåll än av vilken föreläsare som deltar. En förklaring till 
förbundets något högre nivå kan bl a vara kommentaren ”det har betydelse vem som föreläser, 
oavsett vad den säger eller lär ut”. Resultatet visar också att bedömningen görs i hög grad av 
vad andra som de har förtroende för har berättat, vilket exemplifieras genom en kommentar 
från föreningarna, ”Självklart lyssnar vi på tidigare deltagare”. Resultatet som presenteras för 
dessa två kriterierna har värden som ligger i intervallet bra, men detta tycker jag visar på att 
andra faktorer också har betydelse. 
 
Eftersom värdena inte når högre borde det finnas andra delar som också är viktiga i bedöm-
ningen av en utbildning. Utifrån gapmodellen kan tänkas att den externa kommunikationen 
och egna personliga erfarenheter kan ha betydelse, men även andra konkreta faktorer som 
kostnader, lokalisering, transporter etc. kan ha betydelse. 
 
Sammanställning av tjänsters immateriella och förgängliga egenskaper 

 
Diagram 5 visar en samman-
ställning av den första tjäns-
teegenskapen, tjänsters im-
materiella och förgängliga 
egenskaper, utifrån påstående 
1 till 4. Både föreningarna 
(3,78) och förbundet (3,84) 
har ett högt resultat och siff-
rorna påvisar en liknande 
uppfattning om denna egen-
skap. 
 
 

 
Diagram 5: Sammanställning tjänsters immateriella och förgängliga egenskaper 
 
Genom sammanställningen av de fyra påståendena visas ett resultat på den första av tre 
tjänsteegenskaper, tjänsters immateriella och förgängliga egenskaper. Denna variabel är som 
tidigare förklarats svår att bedöma innan den nyttjats p.g.a. att den är abstrakt. Men genom de 
höga värdena i diagram 5 kan konstateras att variabeln är användbar för att mäta det som 
efterfrågas. 
 
Uppfattningen från föreningarna och förbundet är likartade angående denna variabel och vär-
dena anser jag vara bra på gränsen till mycket bra. Detta tycker jag visar på att denna variabel 
från teorin för tjänster som ligger till grund för undersökningens påståenden 1 till 4 är relevant 
och applicerbar i verkligheten.  
 
Som Echeverri och Edvardsson (2002) påpekar söker kunder olika ledtrådar för att kunna 
bedöma tjänsters immateriella egenskaper. Detta tydliggörs genom att föreningarna t ex 
bedömer innehåll/ämnen och föreläsare eller lyssna på andra som genomgått utbildningen 
tidigare. Dessa ledtrådar används för att bedöma det som inte säkert kan värderas, och av detta 
följer att det blir väldigt viktigt för förbundet att konkretisera tjänsterna på ett sådant sätt att 
föreningarna skapar realistiska förväntningar. 
 

1. Tjänsters immateriella och förgängliga egenskaper.
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4.2.2 Samproduktion och kunden som medproducent 
Påstående 5 och 6 kopplades till samproduktion och kunden som medproducent, vilket be-
skrivs av Echeverri och Edvardsson (2002) som att eftersom tjänster produceras, levereras och 
konsumeras ofta till viss del samtidigt innebär det att tjänster vanligtvis inte kan lagras eller 
sparas. Resultatet presenteras i diagram 6 och 7. 

 
Diagram 6 visar hur föreningarna (3,36) och 
förbundet (3,00) anser att föreningarna bidrar 
med information till förbundets organisation. 
Resultatet visar att de båda är av ungefär 
samma uppfattning. 
 
 
 
 
 
 

Diagram 6: Föreningarnas bidragande med information till förbundets organisation 
 
Diagram 7 åskådliggör hur föreningarna 
(3,56) och förbundet (3,38) anser att före-
ningarna delger sina intryck och uppfatt-
ningar om förbundet till andra. Resultatet 
visar att de båda är av ungefär samma upp-
fattning. 
 
 
 
 
 

Diagram 7: Föreningarnas delgivande om förbundet till andra 
 
Uppfattningarna om föreningarnas roll i samproduktionen och som medproducent av förbun-
dets tjänster tydliggörs i resultatet. Uppfattningen mellan de båda parterna är återigen ganska 
lika, där föreningarna har en något högre siffra på båda påståendena. Att föreningarna har en 
högre nivå kan möjligtvis tyda på att de tycker de bidrar med information till förbundet och 
andra, medan förbundet å andra sidan skulle önska ett större informationsflöde från förening-
arna. Siffrorna indikerar på en värdering som hamnar 
på bra, men förbundets värden ligger på gränsen till 
mindre bra. Detta tolkar jag som att förbundet vill att 
föreningarna ska bidra med mer information, vara 
mer involverade i förbundets verksamhet och hjälpa 
till att marknadsföra förbundet. Självklart är det så att 
om inte föreningarna finns med i processen skulle 
flertalet av organisationens tjänster inte finnas eller 
uppstå. Detta är enligt Echeverri och Edvardsson 
(2002) en förutsättning som i detta sammanhang visar 
sig tydligt. För att ytterligare förtydliga detta har jag 
här valt att använda mig av Grönroos (2002) modell 
istället för gapmodellen, då jag tycker den modellen 
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är bättre lämpad än gapmodellen i detta sammanhang. Vad modellen beskriver är att funktio-
nell kvalitet innefattar hur tjänsten levereras. Genom detta tycker jag det är viktigt att 
poängtera att föreningarna får en möjlighet att delta i processen hur tjänsterna levereras. För-
bundet kanske mer borde betrakta föreningarna som en del av organisationen än som kunder, 
som ges större möjligheter att bidra med kunskap, information och agera marknadsförare. 
Detta skulle möjligen skapa den image Grönroos (2002) beskriver i sin modell. Alltså att 
image är den profil förbundet har i föreningarnas ögon och den påverkar föreningarnas 
förväntningar av tjänsterna organisationen erbjuder. 
 
Sammanställning av samproduktion och kunden som medproducent 

 
Diagram 8 visar en samman-
ställning av den andra tjäns-
teegenskapen, tjänsters sam-
produktion och kunden som 
medproducent, utifrån påstå-
ende 5 och 6. Både förening-
arna (3,46) och förbundet 
(3,19) har ett relativt högt 
resultat och siffrorna påvisar 
en liknande uppfattning om 
denna egenskap. 
 
 

 
Diagram 8: Sammanställning samproduktion och kunden som medproducent 
 
Sammanställningen av den andra variabeln inom tjänsteegenskaper, tjänsters samproduktion 
och kunden som medproducent visar att uppfattningen om denna variabel är ungefär lika och 
värdet hamnar i intervallet bra, men förbundets nivå är nära mindre bra. Trots förbundet något 
låga siffra är min uppfattning att resultatet i sammanställningen visar på att denna variabel 
från teorin för tjänster som ligger till grund för undersökningens påstående 5 och 6 är relevant 
och applicerbar i verkligheten.  
 
Kommentarer från föreningarna som ”Vi kan bli bättre, de kan bli bättre på att lyssna” och 
från förbundet ”Informationsflödet mellan föreningar och förbundet kan förbättras” gör att 
goda förutsättningar finns för att förbättra. Genom att förbundet skapar förutsättningar så att 
föreningarna blir mer delaktiga i både produktionen och som medproducent blir troligtvis 
föreningarnas bidrag med information bättre och tjänsterna utvecklas samt marknadsförs 
tillsammans. Förutsättningen för detta är begreppet sannings ögonblick som enligt Echeverri 
och Edvardsson (2002) är det centrala och att mötet kan ge upphov till starka känslor som 
sedan ger bestående intryck och präglar kvalitetsuppfattningar. Kopplingen i detta fall 
anspelar på samspelet mellan föreningarna och förbundet som det centrala och att mötet kan 
ge upphov till starka känslor som sedan ger bestående intryck och präglar det fortsatta 
samarbetet. En positiv handling från förbundet skapar en positiv respons från föreningarna 
vilket troligtvis leder till det positiva samarbetet. Vidare anser jag, vilket för stöd av Norrman 
(2000), att förbundets ledning inte kan vänta sig av sina representanter att de visar en attityd 
mot föreningarna som skiljer sig från den som ledningen visar gentemot förbundets egna 
representanter. 

2. Samproduktion och kunden som medproducent.
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4.2.3 Heterogenitet 
Påstående 7 och 8 var grunden till heterogenitet, vilket enligt Echeverri och Edvardsson 
(2002) menas hur kunden med sina delvis unika krav och sitt beteende medför en variation i 
både process och resultat. Resultatet åskådliggörs i diagram 9 till 11. 
 

Diagram 9 sammanställer hur föreningarnas 
individuella erfarenheter och krav påverkar 
deras bedömning av förbundet. Resultatet 
visar på höga siffror både hos föreningarna 
(3,81) och förbundet (3,80).  
Uppfattningen bland föreningar och förbun-
det hur föreningarnas individuella erfaren-
heter och krav påverkar deras bedömning av 
förbundet kan konstateras vara lika. 
 

 
Diagram 9: Föreningarnas påverkan utifrån individuella erfarenheter och krav 
 
Värdena ligger i intervallet bra, men är på gränsen till mycket 
bra. Det är tydligt att båda parter anser att de individuella fakto-
rerna spelar en stor roll. Genom att återigen koppla till gapmo-
dellen så är det tydligt att personliga behov är väsentliga. Då 
dessa värden representerar de bådas uppfattning bör förbundet ta 
ställning till i vilken utsträckning de ska standardisera eller 
anpassa och skräddarsy tjänsterna för varje enskild förening. Det 
skulle kanske vara möjligt att här ta hjälp av informationstekni-
ken via Internet och förbundets hemsida för att åstadkomma 
individualiserad föreningsmedverkan. Detta utan att förbundets 
representanter direkt medverkar eller integrerar med förening-
arna. 

 
Diagram 10 åskådliggör föreningarnas 
(2,69) och förbundets (2,86) uppfattning om 
hur väl utbildningar är anpassade efter indi-
viduella behov. Uppfattning är likartad me-
dan siffrorna är relativt låga.  
 
Föreningarnas och förbundets uppfattning i 
föregående påstående tydliggörs här då det 
efterfrågade är hur väl utbildningar anpassas 
efter individuella behov. 
 

Diagram 10: Utbildningars anpassning efter individuella behov 
 
Värdena på denna uppfattning är från båda parter inom intervallet mindre bra och uppfatt-
ningen är i stort sett lika. Detta visar på att det finns en önskan från båda håll att exempelvis 
utbildningar skulle vara mer individuellt anpassade. Däremot som beskrivits tidigare i uppsat-
sen ingår Värmlands Ishockeyförbund som en del i en större organisation, nämligen Svenska 
Ishockeyförbundet. Kommentarer från förbundet vittnar om att de säkert vill upprätthålla en 
likvärdig nivå på utbildningar över hela landet och detta är förmodligen anledningen till att 
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just utbildningar är standardiserade. Jag baserar detta på 
följande kommentarer, ”Toppstyrd verksamhet” och 
”Utbildningarnas upplägg medger inte detta”. Men 
möjligtvis kan kanske vissa delar av utbildningarnas 
innehåll anpassas utifrån föreningarnas behov för att få 
en bättre upplevd tjänst. Kopplingen till gapmodellen 
visar just detta samband. 
 
 
 
 
Sammanställning av heterogenitet 

 
Diagram 11 visar en sam-
manställning av den tredje 
tjänsteegenskapen, heteroge-
nitet, utifrån påstående 7 och 
8. Både föreningarna (3,25) 
och förbundet (3,33) har ett 
relativt högt resultat och siff-
rorna påvisar en lika uppfatt-
ning om denna egenskap. 
 
 
 
 
 
 

Diagram 11: Sammanställning heterogenitet 
 
Sammanställningen av den tredje variabeln inom tjänsteegenskaper, heterogenitet, visar på en 
liknande uppfattning mellan föreningarna och förbundet. Värdet hamnar inom intervallet bra, 
men eftersom anpassningen av utbildningar är lågt blir de totala värdena i underkant. Jag 
menar att både föreningar och förbund anser att heterogenitet är en viktig variabel och borde 
hamna på ett högre värde. 
 
Enkätundersökningens åttonde påstående påvisar en brist inom detta område men drar 
samtidigt ner det sammantagna värdet. Möjligtvis borde detta påstående formulerats på ett 
annat sätt för att bättre reflektera värdet av heterogeniteten. Kanske hade ordet ”inte”, med 
placering efter anpassar, skapat en mer rättvisare bild av det eftersökta. Trots de något låga 
siffrorna är min uppfattning att resultatet i sammanställningen visar på att denna variabel från 
teorin för tjänster som ligger till grund för undersökningens påstående 7 och 8 är relevant och 
applicerbar i verkligheten.  
 
Genom detta vill jag framhålla att eftersom föreningarna oftast är olika och föredrar att utföra 
tjänster på olika sätt är det ibland en nackdel att standardisera tjänster, vilket Echeverri och 
Edvardsson (2002) tydligt framhåller att ta i beaktande. Desto mindre standardisering ju större 
möjlighet till föreningsanpassning kan göras och föreningarna kan själv välja hur de vill delta. 
Med detta kanske förbundet kunde utgå från föreningarnas olikheter och utforma tjänsterna 
utifrån deras individuella krav och behov. 

3. Heterogenitet.

3,25 3,33

0

1

2

3

4

5

Föreningar

Förbundet

Personliga 
behov 

Förväntad tjänst 

Upplevd tjänst 

Delar av gapmodellen från 
teoriavsnittet, s. 9. 
(Källa: Zeithaml m.fl. 1990, s. 46, I 
Echeverri & Edvardsson 2002, s. 315). 



 25 
 

Sammanställning av tjänsteegenskaper 
Nedan presenteras de tre tjänsteegenskaper, (1) Tjänsters immateriella och förgängliga egen-
skaper, (2) Samproduktion och kunden som medproducent och (3) Heterogenitet som ett 
sammanslaget resultat, fördelat på föreningar och förbund. 
 

Diagram 12 visar en sam-
manställning av de tre tjäns-
teegenskaperna som använts i 
undersökningens enkät, ut-
ifrån påstående 1 till 8. Både 
föreningarna (3,50) och för-
bundet (3,45) har ett relativt 
högt resultat och siffrorna 
påvisar en liknande uppfatt-
ning om dessa tjänsteegen-
skaper. 
 
 
 
 

Diagram 12: Sammanställning tjänsteegenskaper 
 
Både föreningarna och förbundet har ett relativt högt värde som hamnar i intervallet bra. Som 
jag tidigare redogjort tycker jag att siffrorna speglar en påfallande lika uppfattning om dessa 
tjänsteegenskaper. Även om värdena är bra kunde de ha varit bättre genom att något enstaka 
påstående varit lite annorlunda formulerat. Detta skulle förmodligen givit ett resultat på 
gränsen till mycket bra. Jag anser dock att dessa värden som framkommit i resultatavsnittet 
borde vara till belåtenhet för förbundet men det yttersta målet för ett fortsatt arbete borde vara 
att nå så nära värdet 5,00 som möjligt. Efter granskandet av utfallet är min uppfattning att 
resultatet i sammanställningen visar på att detta begrepp och dess variabler från teorin för 
tjänster är relevanta och applicerbara i verkligheten. 

4.3 Kvalitetsfaktorer 
Det andra huvudområdet vilket påståendena i enkäten grundade sig på var de fyra kategorier 
av kvalitetsfaktorer som enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är de primära. Jag har i 
denna studie valt att med utgångspunkt från dessa fyra kategorier av generella faktorer, vari-
abler, formulera sju påståenden. De fyra variablerna är (1) Förtroende och pålitlighet, (2) 
Enkelhet och flexibilitet, (3) Återställningsförmåga och (4) Personalens kompetens, attityder 
och beteende. 

4.3.1 Förtroende och pålitlighet 
Genom påstående 9 och 10 eftersöktes föreningars och förbundets uppfattning om förtroende 
och pålitlighet, vilket Echeverri och Edvardsson (2002) anser som de mest centrala och 
viktigaste komponenterna i kvalitetsbegreppet. Resultatet presenteras i diagram 13 till 15. 
 
Diagram 13 visar hur väl föreningar kan lita på att överenskommelser med förbundet genom-
förs. Resultatet åskådliggör att föreningarna (3,60) har en väsentligt lägre siffra än förbundet 
(4,20), men att bådas uppfattning är relativt hög. Uppfattningen om huruvida föreningarna kan 
lita på att överenskommelser med förbundet genomförs skiljer sig väsentligt. 
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Föreningarna har ett värde som ligger i in-
tervallet bra medan förbundet påvisar ett 
värde som ligger väl uppe på mycket bra. 
 
Tydligt i detta avseende så går åsikterna isär 
även om föreningarnas värde ligger på en 
relativt hög nivå. Förbundet på ena sidan 
tycker sig i stort sett genomföra de överens-
kommelser som de åtagit sig medan före-
ningarna å andra sidan verkar vara av en 
annan åsikt. 
 

Diagram 13: Hur väl överenskommelser genomförs 
 
Kommentarer från förbundet som ”ibland kan överenskommelser brista pga. att beslut tas av 
fel person” gör att en möjlig förklaring till skillnaden i resultatet kan vara att föreningarna 
ibland får kontakt med en icke beslutsfattande representant eller att personen som tagit på sig 
ärendet inte pratar med berörda inom förbundet. Detta skulle i så fall för förbundet vara en 
intern kommunikationsmiss vilket givetvis påverkar utfallet. En kommentar från föreningarna 
som jag tycker förstärker detta antagande är ”tyvärr verkar det som om de inte pratar med 
varandra på förbundet”. Andra orsaker kan vara om en utbildning ställs in där en förening 
anmält deltagare, vilket också troligtvis påverkar utfallet. 
 

Diagram 14 förklarar hur väl föreningarnas 
förväntningar på förbundet infrias. Liknande 
uppfattning finns hos båda parter där både 
föreningarna (3,44) och förbundet (3,40) har 
en relativt hög siffra. 
 
Föreningarnas och förbundets värden ligger 
med god marginal inom intervallet bra. 
 
 

 
Diagram 14: Hur väl förväntningar infrias 
 
Att förbundets värde är väsentligt lägre vid detta påstående än vid det förra är enligt min me-
ning inte överraskande även om de båda påståendena behandlar liknande faktorer. Anled-
ningen tror jag är att förbundets representanter här väger in fler aktiviteter och tjänster. Dess-
utom finns anledning att fundera över vilka förväntningar föreningarna kan tänkas ha och om 
de är rimliga. Kommentarer från förbundet 
som ”det beror på om förväntningarna är 
rimliga” och ”olika föreningars förväntningar 
kan ibland vara oförenliga” vittnar om svårig-
heten att tillfredsställa allas förväntningar. Det 
finns troligen olika faktorer som ligger bakom 
respektive förenings förväntningar och med 
hjälp av gapmodellen tydliggörs några. Ex-
empelvis kan nämnas tidigare erfarenheter, 
personliga och individuella föreningsbehov, 
förbundets externa kommunikation etc. 
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Sammanställning av förtroende och pålitlighet 
 

Diagram 15 visar en sam-
manställning av den första 
kvalitetsfaktorn, förtroende 
och pålitlighet, utifrån påstå-
ende 9 och 10. Både före-
ningarna (3,52) och förbun-
det (3,80) har ett relativt högt 
resultat och siffrorna påvisar 
en liknande uppfattning om 
denna kvalitetsfaktor. 
 
 
 
 
 

Diagram 15: Sammanställning förtroende och pålitlighet 
 
Sammanställningen av den första variabeln inom kvalitetsfaktorerna, förtroende och 
pålitlighet, visar på relativt lika uppfattning och värden inom intervallet bra, men där 
förbundets värde är nära mycket bra. Skillnaden kan bero på det jag tidigare beskrivit men 
återigen tror jag kärnan för att få ett högre värde bland föreningarna är för förbundet att ta 
reda på vilka förväntningar föreningarna har. Genom detta föra en fortsatt dialog med respek-
tive förening om förväntningarna är rimliga eller inte. Utifrån resultatet i sammanställningen 
är min uppfattning att denna variabel från teorin för kvalitet som ligger till grund för 
undersökningens påstående 9 och 10, relevant och applicerbar i verkligheten. Föreningarna 
vill förlita sig på att leverans av tjänster sker enligt överenskommelse och att förväntningar 
infrias. Nyckelbegreppen för detta är enligt Echeverri och Edvardsson (2002) förtroende, tro-
värdighet, pålitlighet, kompetens och kapacitet, vilket resultatet i studien också visar. 

4.3.2 Enkelhet och flexibilitet 
Påstående 11 och 12 kopplades till enkelhet och flexibilitet, vilket enligt Echeverri och 
Edvardsson (2002) menas att det ska vara enkelt att ha med företaget eller organisationen att 
göra. Här innefattas skriftlig och muntlig information men även öppettider och lokalisering 
samt företagets eller organisationens tillgänglighet. Resultatet presenterat i diagram 16 till 18. 
 

Diagram 16 visar på hur väl föreningarna får 
kontakt med personer de söker inom för-
bundet, via e-post eller telefon. Resultatet är 
att de bådas uppfattning är likartad och att 
föreningarnas (4,69) och förbundets (4,33) 
siffror är mycket höga. 
 
 
 
 

 
Diagram 16: Kontaktbarhet av förbundet 

11. Föreningarna får kontakt med personer de söker inom 

förbundet via e-post eller telefon.

4,69

4,33

0

1

2

3

4

5

Föreningar

Förbundet

1. Fötroende och pålitlighet.

3,52

3,80

0

1

2

3

4

5

Föreningar

Förbundet



 28 
 

Genom det första av dessa påståenden fås en klar bild över hur föreningarna och förbundet 
uppfattar tillgängligheten, hur väl föreningarna får kontakt med förbundets representanter via 
telefon eller e-post. Uppfattningen hos de båda är likartade och visar på värden som hamnar i 
intervallet mycket bra. Föreningarna påvisar en mycket klar uppfattning och det gör även 
förbundet, även om nivån är något lägre. Jag vill påstå att dessa värden är svåra att överträffa 
och här bör förbundet vara till belåtenhet. Det som möjligtvis kan påverka resultatet är som 
tidigare varit uppe att föreningarna kanske inte alltid når den person med befogenhet att gå 
vidare. Orsaken till de höga siffrorna är förmodligen det kansli som förbundet besitter med 
öppettider alla vardagar i vecka på dagtid. Genom att förbundets representanter som arbetar 
där oftast är tillgängliga är det inte överraskande att värdena är så höga. 
 

Diagram 17 åskådliggör hur förbundets 
muntliga och skriftliga information är 
förstålig. Föreningarnas (4,33) och förbun-
dets (4,20) siffror är återigen mycket höga 
och det råder en samstämmig uppfattning. 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 17: Förståelse av muntlig och skriftlig information 
 
När det gäller uppfattningen om förbundets muntliga och skriftliga information är förstålig, så 
visar det återigen på höga värden och på i stort sett samma uppfattning hos föreningarna som 
hos förbundet. Värdena hamnar i intervallet mycket bra och föreningarna har en något högre 
nivå än förbundet. Genom gapmodellen kan ses att 
den externa kommunikationen är en viktig pussel-
bit för att påverka förväntningar, upplevd tjänst 
och hur tjänsterna produceras. Kommentarer från 
både föreningarna och förbundet som ”informatio-
nen kommer aldrig fram till behörig person” och 
”beroende på vart det landar i föreningen” 
återfinns förmodligen en av orsakerna till att 
siffrorna inte är ännu högre. Det kan vara så att 
informationen, skriftlig eller muntlig, inte kommer 
till rätt person inom föreningarna. Detta är dock en 
intern angelägenhet inom varje förening som de 
bör ta i beaktande. 
 
Sammanställning av enkelhet och flexibilitet 
Sammanställningen av denna variabel visar på höga värden som ligger inom intervallet 
mycket bra. Föreningarnas uppfattning är något högre än förbundets vilket påvisar förening-
arnas mycket positiva inställning till förbundet gällande denna variabel. Uppfattningen från 
föreningarna och förbundet är likartade angående denna variabel och detta tycker jag visar på 
att denna variabel från teorin för kvalitet som ligger till grund för undersökningens påståenden 
11 till 12 är relevant och applicerbar i verkligheten. 
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Diagram 18 visar en sam-
manställning av den andra 
kvalitetsfaktorn, enkelhet 
och flexibilitet, utifrån påstå-
ende 11 och 12. Både före-
ningarna (4,51) och förbun-
det (4,27) har ett mycket 
högt resultat och siffrorna 
påvisar en liknande uppfatt-
ning om denna kvalitetsfak-
tor. 
 
 
 
 

Diagram 18: Sammanställning enkelhet och flexibilitet 

4.3.3 Återställningsförmåga 
För återställningsförmåga låg påstående 13 till grund. Med denna faktor beskriver företagets 
eller organisationens förmåga att hantera situationer när något kritiskt uppstår. Här avses 
enligt Echeverri och Edvardsson (2002) förmågan att hantera kritiska händelser och kund-
missnöje genom att uppkomna situationer upptäcks och ordnas upp. Resultatet redovisas i 
diagram 19, som också är sammanställningen över denna faktor. 
 

Diagram 19 förklarar om förbundet hanterar 
kritiska händelser på ett tillfredsställande 
sätt. Siffrorna är relativt höga och påvisar 
att föreningarna (3,71) och förbundet (3,93) 
har en liknande uppfattning om återställ-
ningsförmågan. 
 
Eftersom denna faktor representerades av 
bara ett påstående blir analysen av värdena 
både på påståendet och på sammanställ-
ningen. 
 

Diagram 19: Hantering av kritiska händelser och klagomål 
 
Uppfattningen av om förbundet hanterar kritiska händelser tillfredställande var likartade bland 
föreningarna och förbundet. Båda värdena hamnar inom intervallet bra, men väldigt nära 
mycket bra. Att förbundet har förmågan att orda upp kritiska situationer eller klagomål på ett 
tillfredsställande sätt borgar för en ännu bättre relation mellan de båda parterna. Förbundet har 
i dessa situationer en bra möjlighet att kommunicera och demonstrera vad organisationen går 
för. En professionell hantering kan enligt Echeverri och Edvardsson (2002) stärka relationen 
och leder vidare till att föreningarnas kvalitetsuppfattning förbättras. Däremot om det inte 
sköts på rätt sätt skapar det förmodligen missnöje. Detta kan vara en faktor som någon 
förening har erfarenheter från som även påverkat uppfattningen vid andra påståenden i 
undersökningen. Återigen finns förklaringen till de höga värdena av att förbundet har ett 
kansli som finns tillgängligt för föreningarna. Vid flesta händelser kontaktas förmodligen 
kansliet som tar tag i frågan eller vidarebefordrar till behörig representant inom förbundet. 
Sammanställningen visar på att uppfattningen från föreningarna och förbundet är likartade 
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angående denna variabel och eftersom värdena är höga tycker jag detta visar på att även denna 
variabel från teorin för kvalitet som ligger till grund för undersökningens påståenden 13 är 
relevant och applicerbar i verkligheten. 

4.3.4 Personalens kompetens, attityder och beteende 
Påstående 14 och 15 kopplades till personalens kompetens, attityder och beteende, vilket 
enligt Echeverri och Edvardsson (2002) handlar om hur personalen bemöter, visar empati, 
spontanitet och problemslösningsförmåga. Resultatet åskådliggörs i diagram 20 till 22. 
 

Diagram 20 visar om förbundets bemötande 
är tillfredsställande. Siffrorna indikerar på 
höga värden och resultatet åskådliggör att 
föreningarna (3,94) och förbundet (4,07) har 
liknande uppfattning. 
 
 
 
 
 

 
Diagram 20: Förbundets bemötande 
 
Föreningarnas och förbundets värden är höga och likvärdiga även om föreningarnas hamnar 
på intervallet bra och förbundets på mycket bra. Föreningarnas nivå är så nära mycket bra att 
jag tycker det kan anses var det. Genom dessa resultat bekräftas återigen kanslipersonalens 
kompetens och stora vikt för organisationen. Genom deras förmåga, attityd och beteende ger 
det föreningarna all anledning att vara nöjda med förbundets bemötande. Här kan kanske 
orsaken till att nivån inte är ännu högre vara att förbundet har många representanter i sin 
organisation och alla kanske inte har samma serviceinställning till föreningarna som de som 
arbetar på kansliet. Detta kan vara något som vissa föreningar har erfarenhet ifrån som gör att 
uppfattningen skiljer sig från andra. 
 

Diagram 21 påvisar om förbundets pro-
blemlösningsförmåga är tillfredsställande. 
Föreningarnas (3,25) och förbundets (3,67) 
siffror är relativt höga och visar att de har 
en jämbördig uppfattning om påståendet.  
 
 
 
 

 
 

Diagram 21: Förbundets problemlösningsförmåga 
 
Nivån på värdena är inom intervallet bra där förbundet har en högre nivå än föreningarna. 
Detta påstående tycker jag är starkt kopplad till återställningsförmågan, och borde kanske ha 
varit en del av den variabeln. Jämförelsen av dessa påståenden visar på att resultatet är väldigt 
lika varandra, vilket i sig inte är överraskande med tanke på just detta.  
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Sammanställning av personalens kompetens, attityder och beteende 
 
Diagram 22 visar en sam-
manställning av den fjärde 
kvalitetsfaktorn, utifrån på-
stående 14 och 15. Både 
föreningarna (3,59) och för-
bundet (3,87) har ett relativt 
högt resultat och siffrorna 
påvisar en liknande uppfatt-
ning om denna kvalitetsfak-
tor. 
 
 
 
 
 

Diagram 22: Sammanställning personalens kompetens, attityder och beteende 
 
Resultatet visar på höga värden som hamnar inom intervallet bra, men där förbundets 
uppfattning är nära mycket bra. Uppfattningen från föreningarna och förbundet är likartade 
angående denna variabel och detta tycker jag visar på att denna variabel från teorin för 
kvalitet som ligger till grund för undersökningens påståenden 14 till 15 är relevant och 
applicerbar i verkligheten.  

Sammanställning av kvalitetsfaktorer 
Nedan presenteras de fyra kategorierna av generella faktorer som är (1) Förtroende och pålit-
lighet, (2) Enkelhet och flexibilitet, (3) Återställningsförmåga och (4) Personalens kompetens, 
attityder och beteende som ett sammanslaget resultat, fördelat på föreningar och förbund. 

 
Diagram 23 visar en sam-
manställning av de fyra ka-
tegorier av kvalitetsfaktorer 
som används i undersök-
ningens enkät, utifrån påstå-
ende 9 till 15. Både före-
ningarna (3,83) och förbun-
det (3,97) har ett relativt 
högt resultat och siffrorna 
påvisar en liknande uppfatt-
ning om dessa kvalitetsfakto-
rer. 
 
 
 

Diagram 23: Sammanställning kvalitetsfaktorer 
 
Både föreningarna och förbundet har ett högt värde som hamnar i intervallet bra, men väldigt 
nära mycket bra. Utfallet av resultatet tycker jag tydligt sammanfattar föreningarnas och för-
bundets uppfattning om kvalitetsfaktorerna. Efter granskandet av utfallet är min uppfattning 
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att resultatet i sammanställningen visar på att detta begrepp och dess variabler från teorin för 
kvalitet är relevanta och applicerbara i verkligheten. 

4.4 Tjänstekvalitet 
Här presenteras en sammanslagning av de båda begreppen tjänsteegenskaper och kvalitets-
faktorer till den totala uppfattningen om tjänstekvalitet på förbundets tjänster, fördelat på 
föreningar och förbundet. Eftersom tjänstekvalitet enligt Echeverri och Edvardsson (2002) 
handlar om kundens bedömning och upplevelse där många faktorer påverkar värdering av och 
uppfattning om kvaliteten tycker jag det finns anledning att redovisa den totala uppfattning 
där alla variabler vägs samman. 

 
Diagram 24 visar den totala 
uppfattningen av förbundets 
tjänster och dess kvalitet, alla 
påståendena sammanräk-
nade. Resultatet är relativt 
högt och påvisar en näst intill 
lika uppfattning från före-
ningarna (3,67) och förbun-
det (3,71). 
 
 
 
 
 
 

Diagram 24: Sammanställning tjänstekvalitet 
 
Både föreningarna och förbundet har ett högt värde som hamnar i intervallet bra, men med 
nära angränsning till mycket bra. Utfallet av resultatet tycker jag ger en tydlig och samman-
fattande bild över föreningarnas och förbundets uppfattning om tjänstekvaliteten. Efter 
granskandet av utfallet är min uppfattning att resultatet i sammanställningen visar på att även 
detta begrepp från teorin är relevant och applicerbart i verkligheten. 
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5. SLUTSATS 
I följande kapitel kommer de slutsatser som framkommit i resultat- och analysavsnittet att 
presenteras. Uppsatsens problemfrågor kommer att behandlas och knytas an till syftet med 
studien. Kapitlet avslutas med rekommendationer om vidare studier i ämnet. 
 
Utifrån problemformuleringen utvecklades tre frågeställningar som här var för sig visar vad 
studien kommit fram till. 
 

� Vilka variabler kan användas för att mäta tjänstekvalitet i en organisation? 
 
Uppsatsen syfte är att ge svar på om de variabler för tjänster och kvalitet som ligger till grund 
för undersökningens påståenden är relevanta och applicerbara för att mäta tjänstekvalitet. 
Genom litteraturstudier har jag i uppsatsen valt Echeverri och Edvardsson (2002), och deras 
teori som utgångspunkt. De menar att företeelsen av tjänstekvalitet delas upp i två begrepp. 
Tjänster som ofta tar sin utgångspunkt inom tre tjänsteegenskaper och kvalitet som ofta 
presenteras som fyra kategorier av generella faktorer. Dessa tre tjänsteegenskaper och fyra 
kvalitetsfaktorer har jag i studien valt att benämna variabler. Inom tjänsteegenskaper är det (1) 
Tjänsters immateriella och förgängliga egenskaper, (2) Samproduktion och kunden som 
medproducent och (3) Heterogenitet. De fyra kvalitetsfaktorerna består av (1) Förtroende och 
pålitlighet, (2) Enkelhet och flexibilitet, (3) Återställningsförmåga och (4) Personalens 
kompetens, attityder och beteende. Resultatet och analysen visar på att dessa variabler från 
teorin är relevanta och applicerbara i verkligheten för att mäta tjänstekvalitet. Både föreningar 
och förbund har värden som tydligt påvisar variablernas vikt vid bedömning av såväl tjänster 
som kvalitet. Utifrån variablernas värden kan jag dra slutsatsen att dessa variabler kan 
användas för att mäta tjänstekvalitet i en organisation. 
 

� Hur uppfattar föreningarna kvaliteten på de tjänster förbundet erbjuder och hur uppfattar 
förbundet själva kvaliteten på sin verksamhet? 

 
Uppsatsens övergripande syfte var att analysera och beskriva hur Värmlands Ishockeyförbund 
och dess föreningar upplever kvaliteten på organisationens tjänster och vilka uppfattningar 
som finns både inom förbundet och bland föreningarna. Detta framgår tydligt i resultat- och 
analysavsnittet vilket undersökningsenkäten ligger till grund för. Resultatet för påståendena 
baserat på tjänstevariablerna varierar från mindre bra värden (mellan 2,00 och 3,00) till 
mycket bra värden (mellan 4,00 och 5,00). Alla de tre tjänstevariablerna har dock värden 
inom intervallet bra (mellan 3,00 och 4,00), och även det sammanslagna värdet för de tre 
variablerna (föreningarna 3,50 och förbundet 3,45) hamnar inom intervallet bra. Utifrån 
resultatet kan jag dra slutsatsen att både föreningarna och förbundet inte är helt nöjda på vissa 
påståenden, även om värdena på variablerna hamnar inom intervallet bra.  
 
Alla påståenden baserade på kvalitetsvariablerna visar på bra eller mycket bra värden. Tre av 
de fyra variablerna har värden inom intervallet bra och ett värde på mycket bra. Sammantaget 
visar de fyra variablerna på ett värde som är väldigt nära intervallet mycket bra bland både 
föreningarna (3,83) och förbundet (3,97). Jag kan utifrån resultatet och analysen dra slutsatsen 
att både föreningarna och förbundet är nöjda, och på vissa variabler mycket nöjda med 
kvaliteten på de tjänster som förbundet erbjuder. 
 
Utifrån de sammanslagna värdena på tjänstekvalitet, som begreppen tjänsteegenskaper och 
kvalitetsfaktorer ligger till grund för, drar jag slutsatsen att både föreningarnas och förbundets 
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totala uppfattning är att de är nöjda med organisationens tjänstekvalitet, eftersom de totala 
värdena är höga. 
 

� Vilka likheter och skillnader kan urskiljas i föreningarnas respektive förbundets uppfatt-
ningar om kvaliteten på tjänsterna? 

 
Syftet med studien var att analysera fram vilka skillnader och likheter som finns mellan 
föreningarnas och förbundets egna uppfattningar för att generera kunskap inom området. 
Generellt för de tre variablerna inom tjänster och de fyra variablerna inom kvalitet är att båda 
parters uppfattning är väldigt lika varandra. Denna likhet i uppfattning är något överraskande 
då jag inför studien trodde att skillnaderna skulle vara större. Det finns dock några påståenden 
som tyder på olika uppfattningar. Inom tjänstebegreppet variabler är det påståendena huruvida 
utbildningar bedöms utifrån föreläsare och om föreningarna bidrar med information till 
organisationen, som skiljer sig åt. Kvalitetsbegreppets variabler har även de två påståenden 
som skiljer sig i uppfattning. Dessa är om föreningarna kan lita på att överenskommelser 
genomförs och om förbundets problemlösningsförmåga är tillfredställande. Inom dessa totalt 
fyra påståenden kunde jag urskilja en antydan till olika uppfattningar. Det ena påståendet 
handlade om förbundets problemlösningsförmåga, vilket jag i analysen menade är starkt 
kopplad till variabeln återställningsförmåga, och borde kanske ha varit en del av den istället. 
Sammantaget kan jag dra slutsatsen att uppfattningarna är till största delen likartade, med 
undantag för några enstaka påståenden som tyder på något olika uppfattningar. 
 
Syftet med uppsatsen var också att resultatet av studien skulle kunna fungera som underlag 
för Värmlands Ishockeyförbunds vidare utvecklings- och kvalitetsarbete. Efter genomförd 
presentation av resultatet kommer förbundet tillsätta en ny arbetsgrupp för att utveckla och 
förbättra organisationen. Resultat och analys genomförd i denna uppsats kommer att ligga till 
grund för det fortsatta arbetet inom förbundet. 
 
Generellt har jag med denna uppsats även strävat efter att bidra med en förståelse för ett antal 
modeller och ett mätverktyg som organisationer kan använda sig av då de ska mäta kvalitet på 
tjänster. Jag har genom studien kunnat konstatera att Edvardssons modell för kvalitetsmätning 
är användbar för att mäta tjänstekvalitet. Praktiskt har detta arbete bidragit med konkreta 
siffror och förståelse för hur Värmlands Ishockeyförbund och dess föreningar upplever och 
uppfattar kvaliteten på de tjänster som organisationen erbjuder. Vidare har jag genom denna 
studie givit förbundet ett underlag de kan använda i sitt fortsatta arbete, men också ett 
underlag för framtida mätningar. 
 
För vidare studier vore det i framtiden intressant att ta dela av vilka variabler och begrepp 
som föreningar inom idrottsrörelsen förknippar med kvalitet, för att därefter utforma en 
undersökningsenkät som kan användas för att mäta tjänstekvalitet. En annan intressant 
framtida studie på området tycker jag skulle vara hur idrottsorganisationer, likt företag, kan 
presentera kvalitetsposter i sina redovisningar. Värdet av detta anser jag vara stort då det ger 
en konkret bedömning av organisationens verksamhet. För en fortsatt utveckling utifrån denna 
studie vore det väldigt intressant att få ta del av en liknande undersökning gjord på Svenska 
Ishockeyförbundet och de 23 distriktsförbundens uppfattningar inom området tjänstekvalitet, 
för att på så vis kunna applicera det utifrån ett större perspektiv. 
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Bilaga 1 
Eftersom undersökningen vände sig till två parter, föreningarna och förbundet, var det 
nödvändigt att formulera påståendena något olika för de båda respondentgrupperna, men dock 
med samma innebörd. För att lättare hålla isär påståendena är här föreningarnas påståenden i 
normalt typsnitt medan förbundets påståenden är kursiva. 
 
Enkät 
Värmlands Ishockeyförbund är en organisation, nedan kallad förbundet, som är organiserad 
med en styrelse, olika utskott och kommittéer, arbetsgrupper, kansli etc.  
 
Du/ni besvarar enkäten utifrån perspektivet: representant för din/er förening eller som 
representant för förbundet. Enkäten är utformad med ett antal påståenden där du/ni svarar 
genom att ringa in den siffra som stämmer bäst överens med din/er förenings uppfattning, 
eller svarsalternativet ”vet ej”. Skalan är från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt) och 
du/ni har även möjlighet att kommentera svaren. 
 
Enkäten besvara anonymt och varje förening och förbundsrepresentant lämnar/skickar in en 
komplett ifylld enkät. 
 
 
1. Vår förening förväntar sig att utbildningar arrangerade av förbundet är väl 
genomarbetade. 
1. Förbundet förväntar sig att egenarrangerade utbildningar är väl genomarbetade. 

 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 

 

 

 
2. Vår förening bedömer förbundets utbildningar utifrån innehåll/ämnen. 
2. Förbundet bedömer utbildningar utifrån innehåll/ämnen. 

 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 

 

 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 
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3. Vår förening bedömer förbundets utbildningar utifrån föreläsare. 
3. Förbundet bedömer utbildningar utifrån föreläsare. 

 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 

 

 
4. Vår förening bedömer förbundets utbildningar utifrån tidigare deltagares åsikter. 
4. Förbundet bedömer utbildningar utifrån tidigare deltagares åsikter. 

 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 

 

 
5. Vår förening bidrar med information till förbundets organisation. 
5. Föreningarna bidrar med information till förbundets organisation. 

 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 

 

 
6. Vår förening delger våra intryck och uppfattningar om förbundet till andra. 
6. Föreningarna delger sina intryck och uppfattningar om förbundet till andra. 

 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 

 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 
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7. Vår förening har delvis individuella erfarenheter och krav som påverkar vår 
bedömning av förbundet. 
7. Delvis individuella erfarenheter och krav påverkar föreningarnas bedömning av 
förbundet. 

 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 

 

 

 
 
8. Vår förening anser att förbundet anpassar utbildningar efter individuella behov. 
8. Förbundet anpassar utbildningar efter individuella behov. 

 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 

 

 

 
 
9. Vår förening kan lita på att överenskommelser mellan oss och förbundet genomförs. 
9. Föreningarna kan lita på att överenskommelser med förbundet genomförs. 

 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 

 

 

 
 
 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 
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10. Vår förenings förväntningar på förbundet infrias. 
10. Föreningarnas förväntningar på förbundet infrias. 

 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 

 

 

 
 
11. Vår förening får kontakt med personer vi söker inom förbundet via e-post eller 
telefon. 
11. Föreningarna får kontakt med personer de söker inom förbundet via e-post eller 
telefon. 

 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 

 

 

 
 
12. Förbundets skriftliga och muntliga information till vår förening är förstålig. 
12. Förbundets skriftliga och muntliga information är för föreningarna förstålig. 

 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 

 

 

 
 
 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 
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13. Förbundet hanterar kritiska händelser och klagomål från vår förening på ett 
tillfredställande sätt. 
13. Förbundet hanterar kritiska händelser och klagomål från föreningarna på ett 
tillfredställande sätt. 

 
 
 
 
 

Kommentar: 
 

 

 

 
14. Vår förening anser att förbundets bemötande är tillfredställande. 
14. Förbundets bemötande av föreningarna är tillfredställande. 

 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 

 

 

 
15. Förbundets problemlösningsförmåga är tillfredställande. 
15. Förbundets problemlösningsförmåga är tillfredställande. 

 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 

 

 

 
 
 
 

Tack för din/er medverkan! 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 

Stämmer 
inte alls 

   Stämmer 
helt 

  

       
1 2 3 4 5  Vet ej 
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Bilaga 2 
Diagrammen i bilaga 2 visar fördelningen av utfallet på enkätundersökningens varje 
påstående, fördelat på föreningar och förbund. 
 

1. Förväntningar på att utbildningar är väl genomarbetade.

0

2

4

6

8

10

12

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet

 
 

2. Bedömer utbildningar utifrån innehåll/ämnen.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet

 
 

3. Bedömer utbildningar utifrån föreläsare.

0

1

2

3

4

5

6

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet
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4. Bedömer utbildningar utifrån tidigare deltagares åsikter.

0

1

2

3

4

5

6

7

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet

 
 

5. Föreningarna bidrar med information till förbundets 

organisation.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet

 
 

6. Föreningarna delger sina intryck och uppfattningar om 

förbundet till andra.

0

1

2

3

4

5

6

7

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet
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7. Delvis individuella erfarenheter och krav påverkar 

föreningarnas bedömning av förbundet.

0

2

4

6

8

10

12

14

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet

 
 

8. Förbundet anpassar utbildningar efter individuella behov.

0

1

2

3

4

5

6

7

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet

 
 

9. Föreningarna kan lita på att överenskommelser med 

förbundet genomförs.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet
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10. Föreningarnas förväntningar på förbundet infrias.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet

 
 

11. Föreningarna får kontakt med personer de söker inom 

förbundet via e-post eller telefon.

0

2

4

6

8

10

12

14

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet

 
 

12. Förbundets skriftliga och muntliga information är för 

föreningarna förstålig.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet
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13. Förbundet hanterar kritiska händelser och klagomål från 

föreningarna på ett tillfredsställande sätt.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet

 
 

14. Förbundets bemötande av föreningarna är 

tillfredsställande.

0

1

2

3

4

5

6

7

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet

 
 

15. Förbundets problemlösningsförmåga är tillfredställande.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Stämmer
inte alls

Stämmer
helt

1 2 3 4 5 Vet ej

Föreningar

Förbundet

 
 
 


