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SAMMANFATTNING 
 

Idag finns det ett stort utbud av olika utbildningsalternativ, antalet alternativ har ökat drama-

tiskt sedan 1990-talet. Alla högre utbildningar konkurrerar om att rekrytera nya studenter och 

att behålla sina nuvarande studenter (Broady, Börjesson & Palme, 2002). Företags intresse för 

kundtillfredsställelse ökar ständigt enligt Grönroos (2008), då det sägs att en nöjd kund är en 

lojal kund. Tillfredsställelse kan uppnås om en persons behov och förväntningar uppfylls. En 

undersökning av Svensk Kvalitets Index (SKI), (2009) har dock visat att de förväntningar 

studenten har på högskolan innan påbörjandet av studierna inte blir uppfyllda under högskole-

tiden. Av samtliga elever/studenter på förskolan, grundskolan, gymnasiet och högskolan, är 

studenter som studerar på högskolan minst nöjda med sin studiesituation SKI (2009). 

 

Vad är det då som karakteriserar en nöjd student? Frågan besvarades genom att ställa sig föl-

jande tre frågeställningar: Vilka faktorer påverkar om studenten är missnöjd eller nöjd med 

utbildningen/högskolan? Finns det skillnader mellan studentens förväntningar och upplevelser 

och i så fall vad har det för konsekvenser? Hur kan studentens förväntningar överträffas?  

 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som skapar missnöjdhet och nöjdhet hos stu-

denter med sin utbildning/högskola och hur väl studentens förväntningar överensstämmer 

med upplevelserna, samt hur förväntningarna kan överträffas. För att uppnå syftet har teorier 

rörande kundtillfredsställelse inom tjänsteföretag eller tjänsteorganisationer varit utgångs-

punkten, där studenten ses som kund till högskolan/universitetet. Studien utgick från sex 

aspekter eller determinanter; omgivning, tillförlitlighet, säkerhet, tjänstvillighet, empati samt 

kompetens. Undersökningen utfördes på Högskolan på Gotland där metodvalet var två olika 

enkätundersökningar; SERVQUAL samt Kanomodellen. SERVQUAL användes för att mäta 

skillnader mellan studentens förväntningar och upplevelser. Kanomodellen användes för att se 

vilka aspekter som påverkar missnöjdhet samt tillfredsställelse. 

 

De slutsatser som har framkommit är att faktorer som måste uppfyllas och skapar missnöjdhet 

om dessa inte uppfylls, är att personalen inger förtroende, har tillräcklig kunskap för att be-

svara studentens frågor, gör vad de lovat på utsatt tid, informerar om programinnehåll, ser till 

studentens bästa, visar ett ärligt intresse att hjälpa till samt att studenten får ändamålsenliga 

kunskaper och att lärarna behärskar sitt område.  

 

Undersökningen visar att 75,6 procent av respondenterna är relativt nöjda till helt nöjda med 

HGO, dock finns det skillnader mellan respondenternas förväntningar och upplevelser. Samt-

liga determinanter har inte uppnått respondenternas förväntningar. Konsekvenserna blir att 

alla respondenter inte känner sig fullt tillfredsställda med utbildningen/högskolan. Om studen-

ten känner ett missnöje kan ett negativt rykte spridas genom word of mouth. Även högskolans 

image påverkas negativt, vilket kan resultera i ett minskat antal studenter. 

 

För att överträffa förväntningar måste en tjänst utföras exceptionellt eller så kan lokaler för 

friskvård erbjudas eller, grupprum, visuellt tilltalande fysiska anläggningar, en elektronisk 

informationstavla, ett stort utbud av kurser, personligt stöd med studierna, pedagogiska lärare 

eller personal som aldrig är upptagen. 

 

Nyckelord: Företagsekonomi, kundtillfredsställelse, kvalitet, tjänsteorganisation, studenter, 

utbildning.



 

 

ABSTRACT 
 

This essay discusses student satisfaction and quality in higher education. Today there are a 

whole variety of educational options. All higher education competes to keep their students but 

also to recruit new ones. The purpose of this study was to investigate what creates dissatisfac-

tion and satisfaction of students with their education/college and if student expectations are in 

line with their experiences, but also how expectations can be surpassed. The objective has 

been theories on customer satisfaction in service organizations, where the student is seen as a 

customer of a college or university. The survey was carried out at Gotland University and the 

method was two different questionnaire surveys. The findings that have emerged are that fac-

tors that must be met and creates dissatisfaction if not met is; that the staff inspires confi-

dence, have sufficient knowledge to answer questions, do what they promised on time, pro-

vides information on program content, have the students best interest at heart, shows a sincere 

interest to help and that the student receives correct knowledge and that teachers' master their 

subject. The findings also show that there are differences between student expectations and 

experiences. All determinants that were included in the investigation have not reached the 

student's expectations. The implications are that students do not feel fully satisfied with the 

education / university. If students feel dissatisfaction a negative reputation by word of mouth 

may be spread. The University's image becomes affected, which can result in a reduced num-

ber of students. To go beyond student's expectations universities may offer fitness, group 

rooms covering students' needs, visually appealing physical facilities, an electronic informa-

tion board, a wide range of courses, personal assistance with studies, pedagogical teachers or 

staff that is never busy. 

 

Keywords: Business administration, customer satisfaction, quality, service organization, stu-

dents, education. 
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1. INLEDNING 

 
1.1 Bakgrund 
 

Vi människor handlar dagligen varor eller tjänster, eftersom vi har behov som vi vill tillfreds-

ställa. Vi åker tåg för att vi ska till jobbet, på semester eller möjligen för att få en lugn stund. 

Vi tränar för att hålla oss friska, få större muskler eller möjligen för att träffa nya människor. 

Våra behov och förväntningar, samt hur väl de tillgodoses är det som brukar kallas kundtill-

fredsställelse. Om varan eller tjänsten motsvarar våra förväntningar och behov, blir vi till-

fredsställda (Bergman & Klefsjö, 2007). Enligt Zeithaml och Bitner (2003:86) kan kundtill-

fredsställelse definieras på följande sätt: ”Tillfredsställelse är kundens utvärdering av en pro-

dukt eller tjänst när det gäller huruvida produkten eller tjänsten har uppfyllt deras behov och 

förväntningar". 

 

Att skapa en tjänst som uppfyller kundens önskemål är inte det enklaste. Bergman och Klefsjö 

(2007) förklarar att ordet tjänst är ett komplext begrepp, vilket gör det svårare för företag att 

identifiera vad som gör en tjänst attraktiv. Enligt Grönroos (1990) är en tjänst inte lika kon-

kret som en vara, av den anledningen är det svårare att mäta eller förklara en tjänst i detalj. 

Kunden kan inte pröva tjänsten innan köpet utan tjänsten ”konsumeras” ofta i samma stund 

som den skapas, vilket medför att den inte kan transporteras eller sparas för senare konsum-

tion. I många fall deltar kunden även aktivt i skapandeprocessen av tjänsten som ofta består 

av mindre deltjänster (Grönroos, 1990).  

 

Idag finns det flertalet tjänsteorganisationer som alla konkurrerar på marknaden. För att kunna 

konkurrera är det enligt Bergman och Klefsjö (2007) vanligt för företag att koncentrera sig på 

att öka antalet kunder eftersom lönsamheten tros växa. Vidare menar Bergman och Klefsjö 

(2007) att det på senare år visat sig vara mer lönsamt att behålla existerande kunder än att 

värva nya. Feurst (1999) skriver att det kostar fem gånger mer att vinna en ny kund än att be-

hålla en befintlig kund. Med denna kunskap ökar intresset för kundnöjdhet bland företagen 

eftersom det sägs att nöjda kunder är lojala mot företaget (Söderlund, 1997).  

 

Enligt Grönroos (2008) kan företag, i de flesta branscher och på flertalet marknader i dag, inte 

skapa kundtillfredsställelse genom att enbart erbjuda kunden en produkt eller tjänst. Grönroos 

(2008) fortsätter med att detta beror på att kunder blir allt mer kräsna och kräver ytterligare 

något mer av företagen. Att kunder blir kräsnare beror bland annat på att utbudet ökar, vilket 

gör att kunden får fler valmöjligheter. Detta leder i sin tur till att företagen måste konkurrera 

med varandra i större utsträckning för att hålla sig kvar på marknaden. Det gäller därför att 

skapa ”det lilla extra” och synas för att få konkurrensfördelar. Grönroos (2008) menar dock 

att det krävs att företag har en hög kvalitet på sina tjänster för att kunna ge ”det lilla extra”, 

eftersom en kund blir missnöjd om de grundläggande behoven inte uppfylls.  

 

Kvalitet kan enligt Anerup och Edvardsson (1992) ses utifrån vad företaget kan göra för kun-

den, men även hur processen har gått tillväga. Bergman och Klefsjö (2007) påstår att graden 

av kundtillfredsställelse är det avgörande måttet på kvalitet, eftersom det är kunden som be-

dömer kvalitetens värde av en tjänst.  
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Att tillfredsställa en kund betyder dock inte att företaget har lyckats. Människan upplever 

nämligen inte samma tjänster likvärdigt. Söderlund (2001) skriver att kundnöjdhet kan be-

skrivas som en attityd eller ett tillstånd som är individuellt och som uppstår i den enskilda 

individens huvud, vad som skapar kundtillfredsställelse är således subjektivt. Det som emel-

lertid är lika för alla människor är att det är helheten av en tjänst som värderas av kunden, inte 

deltjänsterna. Det är totalupplevelsen av en tjänst som avgör graden av kundtillfredsställelse 

(Söderlund, 2001). I slutändan avgör totalupplevelsen huruvida vi fortsätter med tjänsten eller 

inte (Grönroos, 1988). Bergman och Klefjö (2007) förklarar att det dock inte är att föredra att 

enbart fråga kunden hur denne upplevde totalupplevelsen av en tjänst, eftersom organisatio-

nen då inte kan fastställa vad som skapar tillfredsställelse eller missnöje. Bergman och Klef-

sjö (2007) anser att det är nödvändigt att identifiera enskilda faktorerna som är viktiga för 

kunden. Genom att urskilja faktorer som är viktiga kan kundtillfredsställelse mätas. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det finns både privata och offentliga tjänsteorganisationer. Grönroos och Monthelie (1988) 

skriver att offentliga tjänster kan indelas i fyra grupper utifrån vilken sorts verksamhet som 

bedrivs. Dessa är; traditionella offentliga uppgifter, administrativa uppgifter, strukturuppbyg-

gande uppgifter och erbjudanden om individuella tjänster. Enligt Grönroos och Monthelie 

(1988) tillhör universitet och högskolor området som erbjuder individuella tjänster, då den 

enskilda individen är kund i organisationen som erbjuder tjänsten. 

 

Enligt Broady, Börjesson och Palme (2002) har högre utbildningar förändrats under 1990-

talet, det finns fler utbildningsalternativ och flertalet högskolor och universitet har expanderat 

ansenligt. Detta har bidragit till en allt mer ökad konkurrens, lärosäten emellan, men även 

mellan de olika programmen. Alla högskolor och universitet är med och ”tävlar” om att rekry-

tera nya studenter samt att behålla existerande studenter. I dag finns det i Sverige 22 statliga 

högskolor och 14 statliga universitet. Utöver dessa finns det ett tiotal enskilda utbildningsan-

ordnare som ger akademisk utbildning (Regeringen, 2010). År 2009 fanns det cirka 300 000 

helårsstudenter i landet. Antalet sökande uppgick till 121 100 hösten 2009, det är en ökning 

med 29 procent från hösten 2008 (Statistiska centralbyrån, 2009). Enligt Högskoleverket 

(2008) hade 43 procent av de studerande som påbörjade ett program läsåret 1999/2000 inte 

tagit sin examen inom sju år, av olika skäl. Ett av dessa skäl kan vara att studenterna inte är 

nöjda med sin studiesituation, men det kan också bero på att studenterna får arbete under stu-

dietiden eller att de inte klarar av de krav som högre studier ställer på den enskilda studenten. 

 

För att en student ska bli nöjd med sin utbildning och högskola finns det vanligtvis flera fak-

torer som måste tillgodoses. Sörqvist (2000) talar om kundtillfredsställelse som grundar sig på 

tre olika behov; basbehov, uttalade behov och outtalade behov. Bergman och Klefsjö (2001) 

skriver att basbehoven är de primära behoven och de är anledningen till att företaget existerar 

på marknaden. Inom utbildning är föreläsningssalar och bibliotek enligt Petruzzellis, D'Ug-

gento och Romanazzi (2006) basbehov. Missnöje skapas om dessa behov inte tillgodoses. Att 

enbart uppfylla dessa behov skapar dock inte tillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2001).  

 

Bergman och Klefsjö (2001) talar vidare om uttalade behov som de vanligaste behoven vilka 

är viktiga för kunden. Dessa förväntas bli uppfyllda och behövs för att basbehoven ska under-

lättas och bli tillfredsställande. Tillgång till Internet och handledning kan ses som uttalade 

behov (Petruzzellis et al., 2006). Genom att vara bra på de uttalade behoven kan ett företag 

skapa konkurrensfördelar (Bergman & Klefsjö, 2001). De sistnämnda behoven, outtalade be-
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hov, är behov som kunden inte känner till. Outtalade behov gör tjänsten mera attraktiv efter-

som dessa behov inte är något som kunden förväntat sig. Dessa behov är således något utöver 

vad som önskas av kunden (Sörqvist, 2000). Exempel på outtalade behov kan enligt Petruz-

zellis et al. (2006) vara internationella relationer eller hjälp med boende för studenten. 

För att en högskola ska behålla nuvarande studenter gäller det att identifiera faktorer som är 

viktiga för studenten och som kan skapa ökad tillfredsställelse. Enligt en rapport från Svensk 

Kvalitets Index (SKI) 2009, uppfylls inte de förväntningar som studenter har på högskolan 

innan påbörjandet av studier. Av elever/studenter på förskolan, grundskolan, gymnasiet och 

högskolan är de som studerar på högskolan minst nöjda med sin studiesituation. Detta konsta-

terande leder fram till uppsatsens problemformulering. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Huvudfrågan i denna uppsats är vad som karakteriserar en nöjd student. Frågan besvaras ge-

nom att ställa följande tre underfrågor: 

- Vilka faktorer påverkar om studenten är missnöjd eller nöjd med utbildning-

en/högskolan? 

- Finns det en skillnad mellan studentens förväntningar och upplevelser och i så fall vad 

har det för konsekvenser? 

- Hur kan studentens förväntningar överträffas?  

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som skapar missnöjdhet och nöjdhet hos studen-

ter med sin utbildning/högskola och hur väl studentens förväntningar överensstämmer med 

upplevelserna, samt hur förväntningarna kan överträffas. Undersökningen kommer att mynna 

ut i rekommendationer till hur en högskola kan få fler nöjda studenter. 

 

1.5 Avgränsning 
 

Undersökningen avgränsas geografiskt till Högskolan på Gotland (HGO) och till nuvarande 

campusstudenter på HGO.  

 

1.6 Begreppsdefinitioner 
 

I detta stycke definieras begrepp som är ständigt återkommande och som utgör basen av den-

na uppsats.  

 
1.6.1 Kund 
 

Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är kunden den aktör tjänsten är avsedd för. Det är 

utifrån detta synsätt som begreppet kund används i denna studie. 

 
1.6.2 Kundtillfredsställelse och kundnöjdhet 
 

Zeithaml och Bitner (2003:86) definierar det engelska begreppet satisfaction på följande 

sätt:”Satisfaction is the customers’ evaluation of a product or service in terms of whether that 

product or service has met their needs and expectations". Det engelska begreppet satisfied 

översätts enligt Nationalencyklopedin (2010) till svenskans nöjd eller tillfredsställd. Begrep-

pen kundtillfredsställelse och kundnöjdhet är således två begrepp med liknande innebörd. 

Dessa två begrepp kommer fortsättningsvis användas synonymt i denna uppsats. 
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1.6.3 Kvalitet 
 

Kvalitet är enligt Grönroos (1990) vad kunden anser vara kvalitet. Kvalitet definieras som 

”förmåga att uppfylla kundens behov och förväntningar” (Sörqvist, 2000:11). 

 
1.6.4 Tjänsteorganisation och tjänsteföretag 
 

Nationalencyklopedin (2010) definierar begreppet företag som: ”Organisation, en eller flera 

fysiska personer eller en juridisk person som samordnar bland annat arbetskraft, kapital och 

teknik för att producera varor och tjänster”. Ett företag och en organisation ses enligt Natio-

nalencyklopedin (2010) således som synonymer, vilket även denna uppsats gör. 
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2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 
2.1 Metodologiskt angreppssätt 
 

Inom företagsekonomisk forskning finns två huvudsakliga angreppssätt; kvantitativa - och 

kvalitativa metoder (Holme & Solvang, 1997). Andersen (1994) skriver att kvantitativa meto-

der används vid studier med mätbar data där resultatet presenteras numeriskt. Tonvikten läggs 

på förutsägelser. I den kvalitativa metoden läggs tonvikten på förståelse och tolkning där in-

samling och analys av data oftare består av ord än av siffror (Bryman & Bell, 2005). Vad som 

styr om undersökningen kommer att vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär är enligt 

Holme och Solvang (1997) forskningsfrågan. Då syftet inte var att tolka eller få en djupare 

förståelse för ämnet utan istället mäta nöjdhet utifrån välbeprövade metoder samt söka utläsa 

vad en nöjd student är, lämpade sig den mer kvantitativa metoden bäst för att uppnå uppsat-

sens syfte. 

 

2.2 Teknik för datainsamling 
 

Flertalet tekniker för datainsamling kan användas, såsom intervjuer, enkäter, observationer, 

experiment, litteraturstudier eller källanalyser. En studie består ofta av åtskilliga tekniker 

(Holme & Solvang, 1997). De tekniker som användes i denna uppsats är litteraturstudier och 

enkätundersökningar.  

 
2.2.1 Litteraturstudier  
 

För att få kunskap kring valda ämnesvalet är litteraturstudier, som Malhotra och Birks (2007) 

förklarar, ett bra sätt att med enkla medel och relativt små resurser snabbt få tillgång till öns-

kade uppgifter. Litteraturstudier kan enligt Malhotra och Birks (2007) ses som en bas eller 

stomme för den egna studien. Litteratur i forskningssammanhang består av allt tryckt material 

samt information från Internet. Det material som erhålls genom litteraturstudier kallas sekun-

dära källor eller sekundärdata, det vill säga data som samlats in för annat ändamål än den ak-

tuella studien (Ejvegård, 2009). Malhotra och Birks (2007) skriver att utforskning av de se-

kundära källorna bör ske innan studien fortsätter till de primära källorna, vilket är den insam-

lade data författaren själv erhåller. Litteratur från sekundära källor till denna studie hämtades 

genom böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och webbplatser. Litteraturen rör främst be-

greppen kundnöjdhet och kundtillfredsställelse, tjänster samt kvalitet för att få en inblick i det 

valda ämnet. 

 
2.2.2 Enkätundersökningar 
 

Primärdatainsamlingen bestod av två olika självadministrerade besöksenkäter, vilket är enkä-

ter som distribueras av forskaren till en eller flera respondenter samtidigt (Christensen, An-

dersson, Carlsson, & Haglund, 2001). Enligt Christensen et al., (2001) är enkäter en lämplig 

teknik då forskaren vill nå ut till ett stort antal respondenter eller om respondenterna är geo-

grafiskt utspridda. Christensen et al., (2001) skriver fortsättningsvis att fördelar med självad-

ministrerade besöksenkäter är att svarsfrekvensen vanligtvis är väldigt hög och eftersom fors-

karen har direktkontakt med respondenterna kan eventuella oklarheter redas ut på plats. Enligt 

Holme och Solvang (1997) tillåts respondenten full anonymitet vid användning av enkäter, 

vilket medför att respondenten kan svara fritt utan att känna sig hämmad. Eftersom undersök-
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ningen avsåg att inkludera ett relativt stort antal respondenter lämpade sig enkäter väl, re-

spondenterna tilläts även full anonymitet vilket är att föredra då respondenternas personliga 

åsikter uttrycks i enkätformuläret.  

 

För att besvara en av problemformuleringarna, det vill säga om det finns en skillnad mellan 

studentens förväntningar och upplevelser, genomfördes en enkät utefter modellen SERVQUAL 

som introducerades av Parasuraman, Zeithaml och Berry, 1988. SERVQUAL är ett välkänt 

verktyg som används för att mäta skillnader mellan kundens förväntningar av en tjänst med 

kundens upplevelse av den aktuella tjänsten (Grönroos, 2008). Instrumentet lämpar sig av den 

anledningen väl till att besvara en av uppsatsens problemformuleringar.  

 

Det attitydbaserade mätinstrumentet SERVQUAL som består av fem determinanter med 22 

tillhörande attribut (bilaga 1), kan enligt Zeithaml, Parasuraman, och Berry (1990) användas 

för att mäta ett företags tjänstekvalitet. SERVQUAL mäter kundens perception av de fem de-

terminanterna; omgivning, tillförlitlighet, säkerhet, empati och tjänstvillighet. Säkerhet är nära 

sammanlänkad med imagen, resterande fyra innefattar sättet tjänsten har levererats på, det vill 

säga servicen. Bergman och Klefsjö (2007) menar dock att det även är nödvändigt att inklude-

ra kvaliteten på innehållet i en tjänst för att kunna göra en rättvis bedömning av en organisa-

tions tjänstekvalitet. Clewes (2003) ger liknande kritik av SERVQUAL och menar att verkty-

get främst mäter processen för leverans och inte resultatet av tjänsten. Enligt Ahrnell och Ni-

cou, (2008) lever högskolor och universitet på att ”sälja” kunskap. Eftersom lärarnas kompe-

tens är en förutsättning för att studenten ska kunna erhålla nya kunskaper, inkluderades de-

terminanten kompetens till studien. Kompetens rör nämligen den tekniska kvaliteten, eller 

resultatet av tjänsten (Grönroos, 2008). 

 

SERVQUAL har enligt Grönroos (2008) använts inom både akademisk forskning och praktisk 

affärs- verksamhet. SERVQUAL instrumentet har tillämpats i ett antal sektorer som finansiella 

tjänster, turism, sjukvård, allmännyttiga företag, snabbmatskedjor, bibliotek, och högre ut-

bildningar (Clewes, 2003). 

 

Enligt Chen, (2009) kan företag lägga onödiga resurser på att försöka förbättra aspekter där 

resultatet från SERVQUAL visat att kunden inte är tillfredsställd. Chen, (2009) menar att alla 

faktorer som används för att mäta en kunds tillfredsställelse inte nödvändigtvis påverkar kun-

dens upplevda kvalitet och därmed kundens nöjdhet. För att undersöka vilka aspekter som 

påverkar nöjdhet genomfördes en andra enkät utefter en modell vid namnet Kanomodellen, 

grundad av Noriaki Kano, 1984. Kanomodellen har använts för att utvärdera kundtillfredsstäl-

lelse i flertalet områden som i banker, städföretag, restauranger, matvaruhus och förskolor 

(Yang, 2005). En mer ingående beskrivning av SERVQUAL samt Kanomodellen kan läsas 

under teorikapitlet i denna studie. 

 

2.3 Enkäternas struktur 
 

SERVQUAL är en strukturerad enkät med slutna svarsalternativ där respondenten skriftligt 

fyller i svaren i frågeformuläret. Enkäten bestod av två delar där respondenten fick ange två 

olika graderingar av varje attribut på en sjugradig skala (bilaga 2). I första delen graderade 

respondenten hur viktigt de ansåg att ett antal påståenden var, från inte viktigt till mycket vik-

tigt. I andra delen graderade respondenten hur väl de ansåg att påståendena stämde överens 

med hur de upplever HGO, från instämmer inte till instämmer helt. Frågeenkäten innehöll 

förutom påståenden relaterade till SERVQUAL även ett antal frågor kring studentens nöjdhet. 
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Kanomodellen, som var den andra enkäten, användes för att kategorisera de olika påståendena 

från SERVQUAL in i fem olika typer av kvalitéer, baskvalitet, förväntad kvalitet, attraktiv 

kvalitet, obetydlig kvalitet och omvänd kvalitet. Dessa kvalitéer påverkar kundtillfredsställel-

se på olika nivåer (Sörqvist, 2000). I frågeformuläret (bilaga 3) fick respondenten gradera i en 

femgradig skala vad hans/hennes ställning var till att ett påstående fanns, från uppskattar, till 

accepterar inte. Exempelvis: ”Om HGO har visuellt tilltalande fysiska anläggningar” (bilaga 

3)” I nästa fråga angavs samma påstående igen och respondenten fick i en femgradig skala 

gradera vad hans/hennes ställning var till att detta påstående inte fanns, från uppskattar, till 

accepterar inte. Exempelvis: ”Om HGO inte har visuellt tilltalande fysiska anläggningar” (bi-

laga 3)” Genom detta kan påståenden kategoriseras efter de fem kvalitéerna i Kanomodellen. 

 

2.4 Graden av missnöjdhet och nöjdhet 
 

För att undersöka i hur stor utsträckning en students nöjdhet ökar genom att högskolan till-

handahåller en funktion, samt i hur stor utsträckning nöjdheten minskar genom att inte till-

handahålla funktionen, kan en enkel beräkning till Kanomodellen genomföras (Berger, Bla-

uth, Boger, Bolster, Burchill, DuMouchel, Pouliot, Richter, Rubinoff, Shen, Timko & Wal-

den, 1993). 

 

Enligt Berger et al (1993) kan man avgöra huruvida tillfredsställelse kan ökas genom att upp-

fylla ett påstående, eller om att uppfylla egenskapen enbart förhindrar kunden från att vara 

missnöjd. För att beräkna den genomsnittliga påverkan på tillfredsställelse adderades förvän-

tad kvalitet och baskvalitet och dividerades med det totala antalet kvalitéernas svar. Vid be-

räkning av den genomsnittliga påverkan på missnöje adderas attraktiv kvalitet och förväntad 

kvalitet och divideras även här med det totala antalet kvalitéernas svar.  

 

Grad av tillfredsställelse:   Grad av missnöje: 

     F+B   “Bättre”          A+F             “Sämre” 

A+F+B+O = ex: 0, 08    (A+F+B+O) x (-1) = ex: -0, 93 

 

De positiva ”bättre” siffrorna är tecken på en situation där kundnöjdhet ökas genom att påstå-

enden uppfylls. De negativa ”sämre” siffrorna är tecken på en situation där kundnöjdhet 

minskas om dessa element inte ingår i företaget. Desto närmare siffran 1 desto högre grad av 

tillfredsställelse. Desto närmare siffran -1 desto högre grad av missnöje (Berger et al., 1993). 

 

2.5 Utformning av påståenden och frågor 
 

Vid utformning av påståenden utgick enkäten från de 22 attributen eller påståendena som till-

hör mätinstrumentet. Eftersom determinanten kompetens lades till SERVQUAL modellen for-

mulerades ytterligare tre påståenden gällande kompetens nämligen: ”Att lärarna vid HGO be-

härskar sitt område”, ”Att lärarna vid HGO är pedagogiska” samt ”Att studenterna vid HGO 

får ändamålsenliga kunskaper” (bilaga 2). 

 

Enkäten omfattades till 25 påståenden, vilket totalt bildar 50 frågor. Enligt Holme och Sol-

vang (1997) är konstruktionen av en enkät avgörande för undersökningen. Om enkäten är för 

omfattande, har ett otydligt språk eller en oklar struktur minskar sannolikheten att mottagaren 

väljer att besvara enkäten. På grund av att enkäten var för omfattande reducerades antal påstå-

enden till 18, totalt 36 frågor. 
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Påståendena justerades i möjligaste mån till en högskola utefter Grönroos (2008) utlåtanden 

om att de 22 attributen inte behöver gälla för samtliga företag utan varje företag bör individu-

ellt anpassa påståendena. Påståenden som inte ansågs lika relevanta som andra uteslöts, ex-

empelvis: ”Materials associated with the service (such as pamphlets or statements) are visual-

ly appealing at XYZ Co. ” (Zeithaml et al., 1990:185) och “You feel safe in your transactions 

with XYZ Co.” (:186). Då påståenden var väldigt lika varandra uteslöts ett av påståendena, 

exempelvis:”When XYZ Co. promises to do something at a certain time, it does so” (:185) 

och”XYZ Co. provides its services at the time it promises to do so” (:185). Utöver de 18 på-

ståendena ställdes även ytterligare fyra frågor gällande studentens nöjdhet, en av dessa fyra 

frågor var en öppen fråga, det vill säga en fråga där respondenten inte är begränsad till att 

svara på förutbestämt vis (Christensen et al., 2001). Anledningen till den öppna frågan var att 

få förslag till förbättringar på HGO. 

 

För att undvika svagt konstruerade enkäter testades enkäterna på en mindre grupp studenter 

innan genomförandet. Genom att göra detta menar Holme och Solvang (1997) att eventuella 

problem eller felaktigheter som uppstått kan uteslutas. Efter att ha provat enkäterna upptäck-

tes ett påstående som respondenterna hade svårt att förstå, nämligen: ”HGO ser till studentens 

speciella behov”. Efter att ha talat med Åke Hultsten
5
 uteslöts den frågan vilket resulterade i 

17 påståenden och fyra frågor kring studentens nöjdhet. Samtliga frågor granskades av Hults-

ten innan den slutliga versionen av enkäten trycktes med totalt 40 påståenden och frågor. 

 

Till Kanomodellen användes samma påståenden som i SERVQUAL för att avgöra vilka av 

Kanomodellens fem olika kvalitetskategorier de 17 påståendena överensstämde med. Svaren 

som genererats från den öppna frågan i SERVQUAL enkäten sammanställdes (bilaga 4). Sva-

ren blev totalt sju frågor om önskade förbättringar på HGO som lades till Kanomodellen. An-

talet påståenden i Kanomodellen uppgick till 24, vilket totalt sätt blir 48 frågor.  

 

2.6 Urval 
 

Antalet campusstudenter som läste fristående kurser eller program på HGO uppgick 2009 till 

813 studenter. Av dessa studenter var antalet programstudenter 627 stycken vilka ingick i 

något av de 13 program på HGO (Högskolan på Gotland, 2009). SERVQUAL enkäten delades 

ut till 102 campusstudenterna mellan perioden 15-31 mars 2010, varav 99 enkäter var fullstän-

diga. Kanoenkäten delades ut till 53 campusstudenter, mellan perioden 6-13 april, varav 48 

var fullständiga. Målet var att dela ut minst 100 enkäter av SERVQUAL, samt 50 enkäter av 

Kanomodellen då det ansågs vara ett relativt representativt resultat.  

 

Största delen av enkäterna delades ut till studenter under lektionstid inom nio olika program, 

eftersom tanken var att studenterna då skulle lägga ner mer tid på att besvara enkäten. Ett an-

tal enkäter distribuerades dock även till studenter i studentcentrum, på gameavdelningen, os-

teologiavdelningen, Björkanderska samt i cafeterian.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det inget rätt och fel vid urval av deltagare utan alla som 

finner temat relevant kan utgöra lämpliga deltagare. Respondenterna till denna studie valdes 

ut genom två olika urval; klusterurval samt bekvämlighetsurval. Majoriteten av enkäterna 

delades ut till studenter genom ett klusterurval, vilket är kluster eller grupper av populationen 

(Christensen et al., 2001). Holme och Solvang (1997) förklarar att en förutsättning att välja 

                                                 
5
 Huvudregistrator vid Högskolan på Gotland. 
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kluster är att en förteckning över grupperna finns. Grupperna, eller i detta fall klasserna, val-

des ut efter en lista över samtliga program på HGO. Vid ett klusterurval kan mindre enheter ur 

gruppen väljas ut eller så kan hela gruppen delta i undersökningen (Christensen et al., 2001). 

Till denna studie deltog samtliga enheter i gruppen, och samtliga program, förutom det inter-

nationella arkeologiprogrammet eftersom endast enkäter på svenska distribuerades. 

 

Enkäterna till resterande respondenter delades ut genom ett bekvämlighetsurval, det vill säga 

ett val där endast de personer som är tillgängliga efter att ha blivit tillfrågade deltar (Christen-

sen et al., 2001). Eftersom enkätantalet inte hade uppgått till önskvärd siffra ansågs bekväm-

lighetsurvalet som ett enkelt och effektivt alternativ att tillhandahålla resterande enkäter. Be-

kvämlighetsurval är enligt Holme och Solvang (1997) dock inte en bra metod om studien vill 

uppnå ett representativt resultat, vilket kan ha påverkat denna studiens resultat. 

 

2.7 Metodkritik 
 

Till denna studie har faktorer som visat sig påverka kundupplevd tjänstekvalitet valts ut, som 

förklarats under kapitel 2.2.2. Dessa faktorer är dock inte de enda som kan påverka om stu-

denten är tillfredsställd eller inte med sin utbildning/högskola. Andra författare har visat på 

många olika aspekter relaterade till studentens sociala klimat, allmänna tillstånd, karriärmöj-

lighet med mera, men som skulle innebära ett alldeles för omfattande arbete om samtliga 

aspekter togs in i beräkningen. 
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

 
3.1 Studenten. Kund eller partner? 
 

Det råder delade åsikter om vad studenten ska betraktas som. Bay och Daniel (2001) anser att 

studenten ska ses som en partner, inte som en kund som föreslås av andra författare (Browne, 

Kaldenberg, Browne & Brown, 1998). Bay och Daniel menar att genom att se på studenten 

som kund finns det risk för att organisationen endast hittar kortsiktiga lösningar till att skapa 

nöjdhet hos studenterna. Detta beror på att organisationen då ger studenten vad hon eller han 

vill, istället för vad hon eller han behöver, enbart för att tillfredsställa studenten, vilket inte 

gynnar någon av parterna i längden.  

 

Bay och Daniel (2001) anser att genom att se studenten som partner, skapas en ömsesidig 

relation mellan student och lärare, klasserna på högskolor består då av små grupper av studen-

ter istället för stora och studenterna får mer vägledning och personliga handledartider. Shar-

rock (2000) instämmer med Bay och Daniels åsikter om att studenten inte är en kund eftersom 

studenter inte passivt kan konsumera utbildning på samma sätt som en kund förbrukar mat på 

McDonalds. Sharrock skriver att studenter engagerar sig aktivt vid universiteten i idéer och 

diskussioner som lagts fram av deras föreläsare, vilket Sharrock inte anser att en kund gör. 

Echeverri och Edvardsson (2002) samt Grönroos och Monthelie (1988) delar inte samma syn 

som föregående författare om begreppet kund. Grönroos och Monthelie (1988:37) menar att 

kunden till tjänsteorganisationer är ”en person som använder sig av organisationens tjänster”. 

Echeverri och Edvardsson anser att en kund inte är en passiv aktör utan kunden är en medpro-

ducent som samverkar under skapandet av tjänsten, vilket även Bergman och Klefjö (2007) 

poängterar. Echeverri och Edvardsson menar att begreppet kund enbart är den aktör tjänsten 

är avsedd för, oavsett hur aktören förhåller sig till den utförda tjänsten. Echeverri och Ed-

vardsson anser, utifrån deras synsätt, att studenten är en kund till en utbildning. Det är även 

utifrån Echeverri och Edvardsson synsätt som denna uppsats utgår ifrån. 

 

3.2 Tjänsteorganisationer 
 

Tjänsteorganisationer eller tjänsteföretag strävar efter att tillfredsställa kundens behov inom 

ramen för en verksamhetsidé utefter en målgrupp på marknaden. Tjänsteorganisationer eller 

tjänsteföretag skiljer sig åt från de varuproducerande företagen eftersom tjänsteföretag ofta 

erbjuder mer situations- samt personspecifik kunskap. Kunderna är vanligtvis involverade i 

tjänsteprocessen och kunderna kan därmed ses som en del av tjänsteorganisationen (Edvards-

son, Edvinsson & Nyström, 1992). Medan varuproducerade företag i hög grad koncentrerar 

sig på grundprestationen, det vill säga en kunds grundläggande behov, fokuserar tjänsteföre-

tag till stor del på sekundärprestationerna, vilket är det sätt som grundprestationen levererats 

på (Lund, Thomsen & Broby, 1990). Gränsdragningen mellan tjänsteorganisationer och varu-

producerande företag är dock enligt Echeverri och Edvardsson (2002) glidande. Många gång-

er tillhandahåller nämligen även varuproducerande företag tjänster. 

 
Begreppet tjänst är ett invecklat fenomen med många olika betydelser (Grönroos, 1990). I 

litteraturen finns det en rad olika definitioner på tjänster. Enligt Grönroos beskrivs tjänster 

ofta med ord som upplevelse, trygghet, känsla, förtroende och ogripbarhet. En mer utförlig 
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förklaring till begreppet skildras av Bergman och Klefsjö (2007) som förklarar ordet genom 

att illustrera skillnaderna mellan varor och tjänster: 

 

 Tjänster är inte konkreta som varor vilket medför att det inte är lika enkelt att mäta, 

förklara eller att ange innehållet i en tjänst i detalj 

 Tjänsten ”konsumeras” ofta i samma stund som den skapas, vilket medför att den inte 

kan transporteras eller förvaras 

 Tjänsten får inte en ägare efter att den blivit utförd 

 Tjänster är aktiviteter och processer, kunden kan således inte pröva tjänsten innan kö-

pet 

 Kunden deltar i många fall aktivt i skapandeprocessen av tjänsten 

 Tjänster består i många fall av mindre deltjänster eller händelser som tillsammans 

skapar en helhet för kunden. Det är helheten som värderas, inte deltjänsterna  

 

Enligt Grönroos och Monthelie (1988) kan tjänster kan delas in i både privata och offentliga 

tjänster. Offentliga tjänster kan kategoriseras in i fyra grupper utifrån vilken typ av verksam-

het som bedrivs. Traditionella offentliga uppgifter, administrativa uppgifter, strukturuppbyg-

gande uppgifter och erbjudanden om individuella tjänster. Universitet och högskolor tillhör 

området som erbjuder individuella tjänster, då den enskilda individen är kund i organisationen 

som erbjuder tjänsten. Enligt Grönroos och Monthelie finns det inga direkta skillnader mellan 

offentliga och privata tjänster. Med detta menar Grönroos och Monthelie inte att alla tjänste-

organisationer är lika, varje enskild tjänsteorganisation skiljer sig på något sätt från en annan.  

 

3.3 Tjänstekvalitet 
 

För att tjänsteföretag ska klara av att konkurrera på marknaden är det essentiellt att företag 

erbjuder hög kvalitet på sina tjänster (Grönroos, 2008). Kvalitet kan enligt Sörqvist (2000:11) 

definieras som ”förmåga att uppfylla kundens behov och förväntningar”. Grönroos förklarar 

att kvalitet är vad kunderna anser vara kvalitet, graden av kvalitet kan endast bedömas av hur 

kunden upplever att den är. Kvalitet hos ett tjänsteföretag delas enligt Grönroos (2008:82) 

modell in i två dimensioner. Dessa dimensioner betecknas som teknisk kvalitet på resultatet 

och funktionell kvalitet på processen. Ytterligare ett tredje begrepp som kallas image ingår i 

modellen tjänstekvalitet (se Figur 1:11). 

 

 
Figur 1: Tjänstekvalitetens två dimensioner egenillustrerad modell baserad på Grönroos (2008:82) 
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I Figur 1:11 kan Vad och hur enligt Anerup och Edvardsson (1992) ses som en grundförut-

sättning till att skapa konkurrensfördelar. Grönroos (1990) skriver att kunden värderar vad 

han/hon får ut av tjänsten samt sättet tjänsten har levererats på. Till detta tillhör exempelvis 

kvaliteten på interaktionen mellan kund och säljare och var tjänsten utförts, det vill säga om-

givningen. Därav påverkar både den tekniska kvaliteten på resultatet och den funktionella 

kvaliteten på processen, kundens upplevda totalkvalitet.  

 

Grönroos (2008) menar dock att för mycket fokus på resultatets tekniska kvalitet, inte lönar 

sig i längden. Ett företag som erbjuder hög teknisk kvalitet kan relativt enkelt kopieras av ett 

annat företag, genom att leverera samma tjänster. Det är däremot svårare att kopiera processen 

eller den funktionella kvaliteten. Genom att erbjuda kunder hög funktionell kvalitet kan såle-

des stora konkurrensfördelar uppnås (Grönroos, 1990). Slutligen används begreppet image 

som kan betraktas som ett filter vilket kan påverka kundens upplevelse av kvaliteten. Enligt 

Grönroos har företag med en positivt laddad image större rum för misstag eftersom de enklare 

blir förlåtna. Om ett företag däremot har en negativ image blir kundens missnöje förstärkt. 

 

3.4 Kundtillfredsställelse 
 

I takt med att konkurrensen mellan tjänsteföretagen växer, fortsätter intresset för kundtill-

fredsställelse att öka (Grönroos, 2008). Söderlund (1997) skriver att det ökade intresset beror 

på att företag förväntar sig att en nöjd kund är lojal, det vill säga att kunden fortsätter åter-

komma till företaget, vilket ökar företagets lönsamhet. Söderlund fortsätter med att företag 

även förväntar sig att en nöjd kund rekommenderar företaget till andra. Detta ger företaget 

gratis marknadsföring, som kan vara mer trovärdig än företagets egen marknadsföring.  

 

Kundnöjdhet förklaras enligt Kotler (1999) som skillnaden mellan en tjänsts presterande och 

vad kunden förväntade sig innan utförandet av tjänsten. Kundtillfredsställelse är en känsla 

som grundar sig i ett behov som kunden vill tillfredsställa. Kundens behov förväntas bli till-

fredsställda genom ett köp av en viss produkt eller tjänst. Tillfredsställelse skapas således 

genom att kundens behov och förväntningar uppfylls (Zeithaml & Bitner, 2003; Bergman & 

Klefsjö, 2007). Enligt Söderlund (2001) kan kundnöjdhet beskrivas som en attityd eller ett 

tillstånd som är individuellt och som uppstår i den enskilda kundens huvud. Två olika indivi-

der kan uppleva samma tjänst helt annorlunda. Att uppfatta samma sak på helt skilda sätt har 

att göra med personens förväntningar och tolkning av tjänsten samt tidigare erfarenheter. 

Grönroos (2008) instämmer med Söderlund men tillägger att kundens förväntningar även på-

verkas av organisationens marknadskommunikation, försäljning, image, word of mouth (in-

formation som sprids från en person till en annan) och Public Relations (PR).  

 

 
Figur 2: Total upplevd kvalitet, egenillustrerad modell baserad på Grönroos (2008:85) 
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Grönroos (2008) modell över total upplevd kvalitet demonstrerar att den totala upplevda kva-

liteten styrs av hur väl kundens erfarenhet av kvaliteten motsvarar kundens förväntningar på 

kvaliteten (se Figur 2:12). Marknadskommunikation som är en del av förväntad kvalitet inne-

fattar bland annat reklam, kampanjer, internetkommunikation och webbsidor, som påverkar 

vilka förväntningar som uppstår hos kunden. Grönroos skriver att organisationer som lovar för 

mycket i sin marknadskommunikation riskerar att skapa höga förväntningar hos kunden som 

organisationen sedan har svårt att uppfylla. Detta betyder att trots hög kvalitet inom en orga-

nisation kan kvaliteten upplevas som dålig på grund av att annonser eller kampanjer utlovar 

mer än vad som är möjligt att leverera. Försäljning, image, word of mouth och PR är faktorer 

som företaget endast indirekt kan styra över, dessa faktorer är ofta relaterade till tidigare erfa-

renheter hos kunden, vilka påverkar kundens förväntningar. 

 
3.4.1 Mätning av kundtillfredsställelse 
 

Vid mätning av kundnöjdhet är utgångspunkten kundens perspektiv. Kundnöjdhet är vad kun-

den uttrycker är viktigt och tillfredsställande (Barsky, 1996). Kundtillfredsställelse kan enligt 

Bergman och Klefsjö (2007) mätas genom att identifiera enskilda faktorer som är viktiga för 

kunden. García-Aracil (2009) delar åsikt med Bergman och Klefsjö och förklarar att för att 

förstå komplexiteten inom utbildningar, är det inte tillräckligt att bara få veta i vilken ut-

sträckning studenterna är nöjda, det är även angeläget att förstå vilka faktorer som bidrar till 

studenters tillfredsställelse. Bergman och Klefsjö skriver dock även att det är viktigt att ta 

reda på kundens totala upplevelse, eftersom upplevelsen i slutändan är avgörande för om kun-

den fortsätter med tjänsten. Söderlund (1997) påpekar även detta och menar att det totala om-

dömet av en produkt eller tjänst avgör graden av nöjdhet.  

 

3.5 Kanomodellen 
 

Eftersom kundtillfredsställelse påverkas av kundens behov och förväntningar, är förutom 

medvetenhet om kundens förväntningar på tjänsten, även medvetenhet om kundens behov 

nödvändigt att förstå (Zeithaml & Bitner, 2003). Noriaki Kano skapade en modell vid namnet 

Kanomodellen som introducerades 1984. Som kan ses i Figur 3:13 illustrerar modellen behov 

som skapar kundtillfredssällelse på olika nivåer (Sörqvist, 2000). 

 

 
Figur 3: Kanomodellen, egenillustrerad modell hämtad ur Gustafsson (1998:29) 
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Basbehov: Basbehoven är de primära behoven som är självklara för kunden. Så självklara att 

dessa oftast inte tas upp av kunden som viktiga behov vid kundundersökningar. Om behoven 

inte blir uppfyllda blir kunden missnöjd och går någon annanstans för att få dem tillfredställ-

da. Att enbart uppfylla basbehoven gör dock inte kunden tillfredsställd (Bergman & Klefsjö, 

2001). Vilka egenskaper som är basbehov framkommer genom att genomföra attitydunder-

sökningar. Så kallad baskvalitet skapas genom att uppfylla basbehoven (Sörqvist, 2000).   

 

Uttalade behov: Uttalade behov är faktorer som är viktiga för kunden och dessa förväntas bli 

uppfyllda (Bergman & Klefsjö, 2001). Graden av kundtillfredsställelse avgörs av hur väl de 

uttalade behoven blir uppfyllda. Desto bättre behoven uppfylls desto nöjdare blir kunderna 

(Sörqvist, 2000). Så kallad förväntad kvalitet åstadkommes genom att tillfredsställa de uttala-

de behoven. Förväntad kvalitet är den kvalitet företagen konkurrerar med (Gustafsson, 1998).  

 

Outtalade behov: Outtalade behov är behov leder till en positiv överraskning hos kunden 

(Sörqvist, 2000). Genom att finna dessa behov, skapas stora fördelar gentemot konkurrenter-

na. Kunden blir i många fall även lojal till företaget genom att outtalade behov tillgodoses 

(Bergman & Klefsjö, 2001). Så kallad attraktiv kvalitet skapas genom att hitta och tillgodose 

de outtalade behoven. Kunden blir mycket nöjd om en tjänst levererar attraktiv kvalitet, men 

inget missnöje skapas om attraktiv kvalitet inte erbjuds (Gustafsson, 1998). Bergman och 

Klefsjö (2001) skriver att attraktiv kvalitet kan uppfyllas genom att skapa nya eller väl utförda 

tjänster anslutna till grundtjänsten. 

 

Obetydlig kvalitet: Obetydlig kvalitet är kvalitéer som varken anses vara bra eller dåliga av 

kunden (Gustafsson, 1998). Att egenskapen finns eller inte finns skapar varken tillfredsställel-

se eller missnöje, egenskapen har således ingen stor betydelse (Yang, 2005). 

 

Omvänd kvalitet: Omvänd kvalitet visar på att kunder har skilda åsikter gällande vissa egen-

skaper. Somliga kunder vill att vissa egenskaper ska finnas medan andra kunder inte vill det 

(Gustafsson, 1998). Om egenskaperna finns blir kunden missnöjd, om de inte finns blir emel-

lertid inte kunden tillfredsställd (Yang, 2005). 

 

3.6 Gapmodellen 
 

Gapmodellen som utvecklades av Zeithaml et al. (1990) förklarar fem gap inom ett företag 

som kan skapa kundmissnöje. Om företag inte lyckats implementera kundönskemål uppfylls 

eller överträffas inte förväntningar, vilket leder till missnöje. Modellen hjälper företag att 

identifiera orsaker till varför god service inte har levererats enligt kunden.  

 

Gap 1: Skillnaden mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om kundens för-

väntningar. Att veta vad kunden förväntar sig är det första och mest kritiska steget för att leve-

rera god kvalitet. (Zeithaml & Bitner, 2003). Om företaget inte förstår vad kunden förväntar 

sig kan företaget heller inte prestera det kunden vill ha, vilket leder till missnöje (Bergman & 

Klefsjö, 2007). 

 

Gap 2: Skillnaden mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och den utforma-

de tjänsten (Zeithaml & Bitner, 2003). Trots att företag vet vilka förväntningar kunden har 

lyckas inte leverantören uppfylla kvalitetsstandarden till dessa förväntningar, vilket kan bero 

på olika faktorer. Bristande insikt hos ledningen, tron att tjänstekvalitet inte har stor betydelse 

för företagets lönsamhet eller bristfälliga målformuleringar (Bergman & Klefsjö, 2007). 
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Gap 3: Skillnaden mellan den utformade tjänsten och den utförda tjänsten. Trots att tjänsten 

är utformad utefter vad företaget tror kunden förväntar sig, lyckas inte tjänsten utföras på 

önskvärt sätt. Personalens roll är avgörande i detta gap, och brister relaterade till personalen 

påverkar den utförda tjänsten; bristande kompetens, bristande samarbete eller otydlig rollför-

delning (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 

Gap 4: Skillnaden mellan den utförda tjänsten och företagets externa kommunikation ut till 

kunderna. Enligt Bergman och Klefsjö (2007) uppstår gapet när företaget utlovat något genom 

marknadsföring som inte uppfylls. Utlovandet överensstämmer således inte med utförandet 

vilket leder till missnöje. Skäl till detta gap kan vara dålig kommunikation mellan marknads-

avdelningen och andra medarbetare eller tendenser att inge för stora förhoppningar för att 

locka kunder. 

 

Gap 5: Skillnaden mellan kundens förväntningar och kundens uppfattning om den utförda 

tjänsten. När förväntningar inte överensstämmer med utförd tjänst uppstår detta sista gap, som 

är resultatet av ovantstående fyra gap. Om företaget misslyckats med någon del av tjänstepro-

cessen, kan kundens förväntningar varken uppfyllas eller överträffas (Bergman & Klefsjö, 

2007). Gap fem resulterar enligt Grönroos (2008) i upplevd negativ kvalitet och dåligt rykte 

genom negativ word of mouth. Företagets image får även negativa effekter vilket resulterar i 

färre kunder. Bergman och Klefsjö (2007) förklarar att gap fem enbart kan elimineras genom 

att stänga de fyra första gapen. Genom att undersöka storleken hos gap fem i ett företag kan 

processen för kvalitetsförbättringar påbörjas. 

 

3.7 SERVQUAL 
 

SERVQUAL används för att mäta om det existerar några skillnader mellan kundens förvänt-

ningar och upplevelser, det vill säga det femte gapet i gapmodellen. Modellen introducerades 

av Parasuraman et al. (1988) och mäter kundupplevd tjänstekvalitet. En jämförelse görs mel-

lan kundens förväntningar och kundens uppfattning om den utförda tjänsten utefter determi-

nanterna; omgivning, tillförlitlighet, säkerhet, empati, tjänstvillighet och kompetens. 

 

Av dessa sex determinanter är säkerhet delvis kopplat till företagets image, kompetens kopp-

lad till resultatets tekniska kvalitet, de övriga fyra är sammanhängande med processens funk-

tionella kvalitet (Grönroos, 2008). Det är dock viktigt att poängtera att dessa dimensioner har 

olika vikt beroende på företag samt på kundens behov och förväntningar. Bergman och Klef-

sjö (2007) menar exempelvis att tillförlitlighet väger mer vid en operation medan omgivning-

en väger mer vid ett restaurangbesök.  

 

3.7.1 Undersökningsdeterminanter 
 

Omgivning innebär hur tilltalande kunderna anser att företagets fysiska miljö är. Till deter-

minanten kopplas företagets anläggningar, bruksmaterial, tekniska utrustning samt persona-

lens fysiska uppenbarelse (Grönroos, 2008). Zeithaml och Bitner (2003) förklarar att nya 

kunder vanligtvis utvärderar företagets kvalitet utefter omgivningen. Alla faktorer rörande 

omgivningen ger dock både gamla som nya kunder fysiska bevis på företagets övergripande 

kvalitet. Av det skälet bör investeringar läggas på omgivningen, då företag som för övrigt har 

hög kvalitet kan uppfattas sämre på grund av att omgivningen inte möter upp kundens för-

väntningar (Zeithaml & Bitner, 2003). 
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Tillförlitlighet innebär att företagets tjänster levereras korrekt vid första tillfället, att inga 

misstag begås samt att företaget håller vad de lovat (Zeithaml & Bitner, 2003). Av samtliga 

determinanter har tillförlitlighet visat sig vara den determinant som kunden anser vara vikti-

gast i flertalet undersökningar i USA. Enligt Zeithaml och Bitner beror detta på att kunder vill 

göra affärer med företag de kan lita på och som håller vad de lovar. Om kunderna inte har 

tillförlit för ett företag är det svårt att fortsätta relationen då tillförlitlighet oftast ses som ett 

basbehov.  

 

Säkerhet innebär att företagets personal känns betryggande och förtroendeingivande, att per-

sonalen är artig och vänlig samt innehar kunskapen till att besvara kundens frågor (Zeithaml 

& Bitner, 2003). Enligt Zeithaml och Bitner är determinanten sammanlänkat med personalen 

som representerar företaget, och som har direktkontakt med kunden. Detta betyder att perso-

nalen måste vara kapabel till att bygga upp kundrelationer. För att kunden ska känna sig säker 

på företaget vill kunden även gärna se fysiska bevis såsom diplom, certifikat eller utmärkel-

ser, speciellt vid början av en ny relation. 

 

Empati definieras som omhändertagande och individuell uppmärksamhet riktad mot kunden. 

Med empati menas även att företaget ser till kundens bästa och har bekväma öppettider. För 

kunden är det även viktigt att det erbjuds personlig hjälp som får kunden att känna sig unik 

och speciell. Empati är vanligtvis enklare att förmedla till kunden i mindre företag, då perso-

nalen många gånger känner kunder genom tilltalsnamnet. Mindre företag kan även enklare 

anpassa sig efter individen, vilket signalerar empatisk förmåga. När ett litet företag sedan för-

söker konkurrera med ett större, kan förmågan att vara empatisk ge tydliga fördelar gentemot 

det större företaget (Zeithaml & Bitner, 2003). 

 

Tjänstvillighet innebär uppmärksamhet och punktlighet gentemot kunden, att ta emot öns-

kemål och klagomål samt att kunden informeras och att företaget levererar snabb service. Per-

sonalen bör vilja hjälpa kunden i alla lägen, och samtlig personal bör vara lyhörd för att före-

taget ska utmärka sig. Om kunden har svårt att ta kontakt med företaget, hamnar i telefonkö 

eller har problem att använda företagets hemsida uppstår missnöje och negativa uppfattningar 

om företaget (Zeithaml & Bitner, 2003). 

 

Kompetens innebär att företagets personal innehar tillräckliga kunskaper och färdigheter till 

att kunna utföra sitt arbete (Grönroos, 2008). Kompetens innebär även att personalen vet vad 

de gör, är säkra på sin sak samt uppdaterad om händelser som berör personalens dagliga syss-

lor (Zeithaml et al., 1990). 

  

3.8 Tidigare forskning om studentens tillfredsställelse 
 

Även om det finns flertal studier som identifierat determinanter vilka påverkar en kunds upp-

levda tjänstekvalitet, har dock ingen forskare ”hittat det rätta svaret” till vad som skapar till-

fredsställelse hos studenten. Olika studier har identifierat olika faktorer.  

 

Enligt Li-Wei (2005) är lärarnas kompetens en stor del av studentens utvärdering av kvalite-

ten. Elliott och Shin (2002) konstaterade i sin undersökning att kompetensen är den mest es-

sentiella aspekten. Kompetensen ska finnas hos samtliga medarbetare men speciellt hos hand-

ledare och lärare. Både Li-Wei (2005) och Maringe och Gibbs (2009) påpekar dock att det 

inte räcker med att en lärare är kompetent. Lärarens intresse och entusiasm för ämnet är även 

påverkande faktorer, likaså att studenten introduceras för en mängd olika undervisningsmeto-
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der. Lärarna ska även agera rättvist och opartiskt (Elliott & Shin, 2002) samt utföra tjänsten 

ändamålsenligt och effektivt (Maringe & Gibbs, 2009).  

 

Clewes (2003) talar även om lärarnas roll när studenten bedömer värdet av utbildningens kva-

litet. Clewes (2003) framhåller lärarnas erfarenhet i förhållande till att leverera hög tjänste-

kvalitet som en viktig aspekt för att uppnå högkvalitativa tjänster. Detta anser även Elliott och 

Shin (2002) samt Aldridge och Rowley (1998) som betonar vikten av att kontinuerligt förbätt-

ra utbildningens kvalitet. Det är dock inte enbart kvaliteten på utbildningen eller högskolan 

som påverkar studentens nöjdhet. Clewes (2003) talar även om studentens personliga utveck-

ling genom åren. Studenter som erhållit nya kunskaper, utökat sitt sociala nätverk eller ge-

nomgått någon form av personlig förändring känner sig i regel mer tillfredsställda än någon 

som inte upplevt ovanstående förändringar.  

 

Undersökningar av Wiers-Jenssen, Stensaker och Grøgaard (2002) och García-Aracil (2009) 

pekar även på att det sociala klimatet är väl sammanlänkad med studentens nöjdhet. Enligt 

Wiers-Jenssen et al. (2002) påverkar aspekter som antalet aktiviteter studenten är involverad i 

på campus, studentens allmänna tillstånd samt om han eller hon är en positiv eller negativ 

person till sin natur, studentens nöjdhet. Vidare menar Wiers-Jenssen et al. (2002) att studen-

ter vars tro att framtida arbetsgivare kommer att erbjuda intressanta och välbetalda jobb efter 

examen, känner sig mer tillfredsställda under studietiden. Li-Wei (2005) instämmer med 

Wiers-Jenssen et al. (2002) och menar att studentens karriärmöjligheter efter studierna påver-

kar motivationen och tillfredssällelsen under utbildningens gång. 

 

Enligt Petruzzellis et al. (2006), Aldridge och Rowley (1998) samt García-Aracil (2009) är 

studentens upplevelser starkt påverkade av dess omgivning såsom bibliotek, lokaler och före-

läsningssalar. Li-Wei (2005); García-Aracil (2009): Aldridge och Rowley (1998) samt Elliott 

och Shin (2002) har konstaterat att den tekniska utrustningen är en viktig aspekt att tillgodose. 

Li-Wei Mai (2005) anser till och med att den tekniska utrustningen är en av de viktigaste de-

larna av tjänsten i en högre utbildning. Högskolor bör av det skälet lägga stora investeringar 

på den tekniska utrustningen (Li-Wei Mai, 2005). 

 

García-Aracil (2009) har konstaterat i sin undersökning att studenten bedömer studiesituatio-

nen utifrån objekt som kursinnehåll, möjligheten att välja mellan kurser och specialiserings-

områden, att det finns en stor variation av kurser, tillgänglighet av akademisk rådgivning samt 

rådgivning i samband med examen. Petruzzellis et al. (2006) har studerat och upptäckt lik-

nande faktorer som påverkar nöjdheten såsom; handledning, administrativa tjänster, e-post 

kontakt med lärare och personal, laboratorier och undervisnings material. Petruzzellis et al. 

(2006) menar att dessa behov är grundläggande och måste tillgodoses för att studenten ska 

vilja fortsätta sina studier på högskolan/universitetet.  

 

Vidare menar Petruzzellis et al. (2006) att studenten har så kallade förväntade behov som ska-

par tillfredsställelse. Förväntade behov enligt Petruzzellis et al. (2006) är vägledning, tillgång 

till internet, stipendier, matsal och praktikplatser. García-Aracil (2009) har i sin internationel-

la studie kommit fram till att studenter i Sverige anser att det är extra viktigt med praktiskt 

lärande och att lära sig av egen erfarenhet. Med detta menar García-Aracil (2009) att praktik-

platser, praktisk inriktning på undervisning och lärande, samt arbetslivserfarenhet ökar stu-

dentens tillfredsställelse. För att överträffa studentens förväntningar anser Petruzzellis et al. 

(2006) att högskolor/universitet bör tillhandahålla fritidsaktiviteter, boende, internationella 

relationer, gratis språkkurser samt tentamensbokning online till studenterna. 
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4. UNDERSÖKNINGSRESULTAT 

 
4.1 Företagsbeskrivning, Högskolan på Gotland 
 

Året 1986 etablerades Utvecklingscentrum Gotland där högskoleutbildningar i arkeologi, fö-

retagsekonomi och konstvetenskap gavs. Högskolan på Gotland (HGO), som den ser ut nu, 

formades dock inte förrän 1998. Högskolan erbjuder i nuläget både nätbaserade distansutbild-

ningar och utbildningar på campus som är lokaliserad i Visby mellan Almedalen och små-

båtshamnen. Störst antal studenter läser dock via den nätburna utbildningen.  
 

HGO är en statlig myndighet och direkt underställd regeringen. Högskolans organisation har 

en matrisstruktur och bygger på samverkan med nämnderna personalansvars-, disciplin-, 

forsknings-, stipendie- och utbildningsnämnden samt enheter för verksamhetsstöd och kärn-

verksamheten, det vill säga ämnesavdelningar för utbildning och forskning (Lanestedt, 2009). 

På HGO står dock forskningen endast för en liten del av högskolans verksamhet, det vill säga 

för ungefär 15 procent av den totala omslutningen (Årsredovisningen, 2009). 

 

År 2009 startade 13 utbildningsprogram, varav två var nätbaserade och en internationell. Hel-

årsstudenter på högskolan uppgick 2009 till 2 550. Av dessa läste 1737 studenter nätbaserat, 

813 studenter läste på campus och av dessa läste 627 studenter något program på campus. På 

HGO utfärdades 2009, 126 kandidatexamina och 43 magisterexamina. Antalet anställda upp-

gick till 217, antalet lärare till 131 och antalet professorer 8 (Årsredovisningen, 2009). 83 pro-

cent av studenterna vid HGO upplever sig ha mindre än 15 timmar lärarkontakt per vecka 

enligt en undersökning av HGO, 2009. Enligt Sveriges förenade studentkårer (Borgert, 2008) 

kan antalet timmar gå ner till endast sex till sju i veckan. 

 

4.2 Resultatet från SERVQUAL 
 

Resultatet från SERVQUAL enkäten presenteras i detta avsnitt och påståendena är indelade 

efter de sex determinanterna omgivning, tillförlitlighet, säkerhet, empati, tjänstvillighet och 

kompetens. Varje påstående presenteras individuellt och summeringen av varje determinants 

påståenden visas. Av 99 fullständiga enkäter var 32,7 procent av respondenterna kvinnor och 

67,3 procent män. 

 

 
Diagram 1: Summering av samtliga determinanter 

I Diagram1:18 visas samtliga sex determinanter som inkluderades i undersökningen. Skillna-

den mellan studentens förväntningar och upplevelser illustreras, där gapet är minst inom de-

terminanten omgivning samt störst inom determinanten tillförlitlighet. 
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4.2.1 Omgivning 
 

1. Hgo har modern utrustning (datorer, annan teknisk utrustning etc.) 

2. Hgo har visuellt tilltalande fysiska anläggningar (lokaler, möbler etc.) 

3. Personalen på Hgo är prydliga och välvårdade 

Påståenden Förväntan Upplevelse Gap Gap % 

Påstående 1. 6.2 5.3 -0,9 -15,7 % 

Påstående 2. 5.5 5.1 -0,4 -7,5 % 

Påstående 3. 4.3 5.1   0,8   17 % 

Totalt 5.33 5.17 -0,17 -3,2 % 

Tabell 1: Summering av determinanten omgivning 

Tabell 1 visar att determinanten omgivnings totala gap hamnar på -0,17 vilket tyder på att 

studenternas förväntningar inte fullt nådde upp till deras totala upplevelse av omgivningen. 

Påstående ett och två uppfyllde inte förväntningarna helt medan påstående tre överträffade 

förväntningarna något.  

 

4.2.2 Tillförlitlighet 
 

4. Hgo gör vad de har lovat på utsatt tid 

5. Inga misstag begås på Hgo (rättning av tentor, betyg etc.) 

6. Hgo informerar studenten om programinnehåll 

Påståenden Förväntan Upplevelse Gap Gap % 

Påstående 4. 6.3 4.1 -2,2 -42,3 % 

Påstående 5. 6.0 4.5 -1,5 -28,6 % 

Påstående 6. 6.3 4.4 -1,9 -35,5 % 

Totalt 6.2 4.33 -1,87 -35,5 % 

Tabell 2: Summering av determinanten tillförlitlighet 

Tabell 2 visar att determinanten tillförlitlighet påvisar ett gap på -1,87 vilket tyder på att stu-

denternas förväntningar inte har uppfyllts. Ingen av de tre påståenden har lyckats möta upp 

förväntningarna, vilket ger determinanten tillförlitlighet det största gapet av samtliga sex de-

terminanter. Påståendena har enskilt även de största gapen av alla påståenden i undersökning-

en. 

 
4.2.3 Säkerhet 

 

7. Personalens beteende på Hgo inger förtroende hos studenten 

8. Personalen på Hgo är alltid vänliga/artiga mot studenten 

9. Personalen på Hgo har tillräcklig kunskap för att besvara studentens frågor 

Påståenden Förväntan Upplevelse Gap Gap % 

Påstående 7. 6.1 4.9 -1,2 -21,8 % 

Påstående 8. 5.7 5.5 -0,2 -3,6 % 

Påstående 9. 6.2 5.1 -1,1 -19,5 % 

Totalt 6.0 5.17 -0,83 -14,9 % 

Tabell 3: Summering av determinanten säkerhet 

Tabell 3 visar att determinanten säkerhet ger ett gap på -0,83, vilket visar att studenternas för-

väntningar inte uppfylldes helt. Påstående åtta ger dock det minsta negativa gapet på enbart -

0.2, medan de andra två påståendena påvisar ett lite större gap. 
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4.2.4 Empati 
 

10. Hgo ser till studentens bästa 

11. Hgo ger studenten personligt stöd med studierna 

12. Hgo har lektioner på lämpliga tider 

Påståenden Förväntan Upplevelse Gap Gap % 

Påstående 10. 6.2 5.1 -1,1 -19,5 % 

Påstående 11. 5.5 4.9 -0,6 -11,5 % 

Påstående 12. 5.9 5.6 -0,3 -5,2 % 

Totalt 5.87 5.2 -0,67 -12,1 % 

Tabell 4: Summering av determinanten empati 

Tabell 4 visar att determinanten empati resulterar i ett gap på -0,67, vilket tyder på att för-

väntningarna är högre än den upplevda upplevelsen. Påstående tolv ger endast ett litet gap på -

0,3 medan de andra två påståendena påvisar en något högre skillnad mellan förväntningar och 

upplevelser. 

 

4.2.5 Tjänstvillighet 
 

13. Personalen på Hgo är aldrig för upptagna föra att besvara studentens frågor 

14. När en student behöver hjälp visar personalen på Hgo ett ärligt intresse att hjälpa studenten 

Påståenden Förväntan Upplevelse Gap Gap % 

Påstående 13. 5.7 4.9 -0,8 -14,3 % 

Påstående 14. 6.6 5.3 -1,3 -21,8 % 

Totalt 6.15 5.1 -1,05 -18,7 % 

Tabell 5: Summering av determinanten tjänstvillighet 

Tabell 5 visar att determinanten tjänstvillighet påvisar ett gap på -1.05, vilket tyder på att för-

väntningarna hos studenterna inte nådde upp till deras upplevelser. Båda påståendena visar ett 

negativt gap. 

 

4.2.6 Kompetens 
 

15. Lärarna på Hgo behärskar sitt område 

16. Lärarna på Hgo är pedagogiska 

17. Studenten vid Hgo får ändamålsenliga kunskaper 

Påståenden Förväntan Upplevelse Gap Gap % 

Påstående 15. 6.7 5.4 -1,3 -21,5 % 

Påstående 16. 6.2 4.7 -1,5 -27,5 % 

Påstående 17. 6.5 5.2 -1,3 -22,2 % 

Totalt 6.47 5.1 -1,37 -23,7 % 

Tabell 6: Summering av determinanten kompetens 

Tabell 6 visar att determinanten kompetens ger ett negativt gap på -1.37, upplevelserna hos 

studenterna har således inte uppfyllt deras förväntningar. Samtliga tre påståenden har ett gap 

på över -1. 
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4.3 Resultat från frågor om nöjdhet 
 
Fråga: Jag är nöjd med HGO i sin helhet 

 
Tabell 7: Studentens nöjdhet i sin helhet hos HGO 

Tabell 7 visar att den största andelen respondenter det vill säga 32,5 procent, angav en sexa i 

frågan om nöjdhet. Den näst största andelen respondenter, 27,5 procent angav en femma. En-

dast 2 procent var helt missnöja med HGO till skillnad från 15,7 procent som var helt nöjda 

med högskolan. Resultatet gav ett medelvärde på 5,2. 

 

Fråga: Jag skulle kunna rekommendera HGO till andra (vänner etc.) 

 
Tabell 8: Studentens vilja att rekommendera HGO 

Tabell 8 visar att den största andelen respondenter det vill säga 31,4 procent gav en sjua och 

skulle rekommendera HGO till andra. Den näst största gruppen, 24,5 procent gav en sexa och 

skulle förmodligen rekommendera skolan till andra. 3,9 procent skulle inte rekommendera 

högskolan. Resultatet gav ett medelvärde på 5,3.  

 

Fråga: Jag skulle kunna tänka mig fortsätta studierna på HGO efter examen 
(master, fördjupning etc. om det erbjöds) 
 

 
Tabell 9: Om fortsatta studier vid HGO 

Tabell 9 visar att den största andelen respondenter det vill säga 19,6 procent gav en sjua och 

skulle kunna tänka sig att fortsätta studierna efter examen på HGO. Den näst största gruppen 

18,6 procent gav en etta och skulle inte kunna tänka sig att fortsätta studierna efter examen på 

högskolan. Frågan resulterade i en splittrad syn bland studenterna. Resultatets medelvärde var 

4,3. 
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Fråga: Nämn något som du saknar vid HGO 
 

Detta var den enda öppna frågan, där respondenten fick uttala sig fritt om vad han/hon sakna-

de vid HGO. Svaren resulterade i sex kategorier innehållande respondenternas svar. Dessa 

kategorier är: allmän information, fortsatta studier/fler kurser, organisation/administration, 

salar/grupprum, kompetens och friskvård (bilaga 5). 

 

4.4 Resultatet från Kanomodellen 
 

Resultatet från Kanomodellen presenteras i detta stycke och påståendena i A, F, B, O kolum-

nerna är indelade efter fyra av fem kvalitéerna utefter Kanomodellen; baskvalitet (B), förvän-

tad kvalitet (F), attraktiv kvalitet (A), obetydlig kvalitet (O) och omvänd kvalitet (OV) men 

eftersom inget påstående visade sig vara omvänd kvalitet, har denna uteslutits. Resultatet pre-

senteras i procent, majoriteten är markerat med fetare stil. I ”bättre” och ”sämre” kolumnerna 

presenteras resultatet enligt Berger et al (1993) där ”bättre” är den genomsnittliga påverkan på 

tillfredsställelse och ”sämre” är den genomsnittliga påverkan på missnöje. 

 

Determinant Påståenden A F B O ”Bättre ”Sämre” Kategori 
Omgivning 1. Att Hgo har modern utrustning 

(datorer, annan teknisk utrust-

ning etc.) 

37 13 6 44 0,50 -0,19 Obetydlig 

Omgivning 2. Att Hgo har visuellt tilltalande 

fysiska anläggningar (lokaler, 

möbler etc.) 

64 2 3 31 0,66 -0,05 Attraktiv 

Omgivning 3. Att personalen på Hgo är 

prydliga och välvårdade 

39 12 12 37 0,51 -0,24 Attraktiv 

Totalt      0,56 -0,16  

Tabell 10: Determinanten omgivning kategoriserad efter Kanomodellen 

Tabell 10 visar att determinanten omgivning kan skapa nöjdhet om påståendena uppfyller 

studenternas upplevelser. Nästan inget missnöje skapas dock om påståendena inte uppfyller 

studenternas upplevelser. Påstående två och tre kategoriseras som attraktiv kvalitet, det vill 

säga, nöje skapas genom att uppfylla dessa påståenden och nästan inget missnöje skapas om 

påståendena inte blir uppfyllda. Påstående ett kategoriseras som obetydlig kvalitet, att påstå-

endet finns skapar varken nöje eller missnöje. 

 

Determinant Påståenden A F B O ”Bättre ”Sämre” Kategori 
Tillförlitlighet 4. Att Hgo gör vad de har lovat 

på utsatt tid 

2 10 65 23 0,12 -0,75 Bas 

Tillförlitlighet 5. Att inga misstag begås på Hgo 

(rättning av tentor, betyg) 

32 34 23 11 0,66 -0,57 Förväntad 

Tillförlitlighet 6. Att Hgo informerar studenten 

om programinnehåll  

11 5 81 3 0,16 -0,86 Bas 

Totalt      0,31 -0,73  

Tabell 11: Determinanten tillförlitlighet kategoriserad efter Kanomodellen 

Tabell 11 visar att determinanten tillförlitlighet skapar en låg grad av nöjdhet om påståendena 

uppfyller studenternas upplevelser. En hög grad missnöje skapas dock om påståendena inte 

uppfyller upplevelserna. Påstående fyra och sex kategoriseras som baskvalitet och påstående 

fem som förväntad kvalitet. 
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Determinant Påståenden A F B O ”Bättre ”Sämre” Kategori 
Säkerhet 7. Att personalens beteende på 

Hgo inger förtroende hos studen-

ten 

18 22 43 17 0,40 -0,65 Bas 

Säkerhet 8. Att personalen på Hgo alltid 

är vänliga/artiga mot studenten 

13 47 27 13 0,60 -0,74 Förväntad 

Säkerhet 9. Att personalen på Hgo har 

tillräcklig kunskap för att besva-

ra studentens frågor 

5 18 50 27 0,23 -0,68 Bas 

Totalt      0,41 -0,69  

Tabell 12: Determinanten säkerhet kategoriserad efter Kanomodellen 

Tabell 12 visar att determinanten säkerhet kan skapa nöjdhet om påståendena uppfyller stu-

denternas upplevelser. En hög grad missnöje skapas dock om påståendena inte uppfyller upp-

levelserna. Påstående sju och nio kategoriseras som baskvalitet och påstående åtta som för-

väntad kvalitet, vilket skiljer sig något från de andra två påståendena då en högre grad av 

nöjdhet kan skapas om påståendet uppfyller förväntningarna. 

 

Determinant Påståenden A F B O ”Bättre ”Sämre” Kategori 
Empati 10. Att Hgo ser till studentens 

bästa 

8 6 86 0 0,14 -0,92 Bas 

Empati 11. Att Hgo ger studenten per-

sonligt stöd med studierna 

46 22 6 26 0,68 -0,28 Attraktiv 

Empati 12. Att Hgo har lektioner på 

lämpliga tider (ink. tentamen,  

seminarier) 

28 11 17 44 0,39 -0,28 Obetydlig 

Totalt      0,41 -0,53  

Tabell 13: Determinanten empati kategoriserad efter Kanomodellen 

Tabell 13 visar att determinanten empati kan skapa både nöjdhet och missnöje. Påstående tio 

kategoriseras som baskvalitet och skapar nästan ingen nöjdhet om påståendet uppfylls. Väl-

digt hög grad av missnöje skapas dock om påståendet inte uppfylls. Påstående 11 kategorise-

ras som attraktiv kvalitet, hög grad av nöjdhet skapas om påståendet uppfylls, liten grad av 

missnöje skapas om påståendet inte uppfylls. Påstående 12 kategoriseras som obetydlig kvali-

tet, att påståendet finns skapas varken nöjdhet eller missnöje. 

 

Determinant Påståenden A F B O ”Bättre ”Sämre” Kategori 
Tjänstvillighet 13. Att personalen på Hgo aldrig 

är för upptagna att besvara 

studentens frågor  

36 25 19 20 0,61 -0,44 Attraktiv 

Tjänstvillighet 

 

14. Att personalen på Hgo visar 

ett ärligt intresse att hjälpa till 

när en student behöver hjälp 

0 24 76 0 0,24 -1,0 Bas 

Totalt      0,43 -0,72  

Tabell 14: Determinanten tjänstvillighet kategoriserad efter Kanomodellen 

Tabell 14 visar att determinanten tjänstvillighet kan skapa både nöjdhet och missnöje. Påstå-

ende 13 kategoriseras som attraktiv kvalitet och skapar nöjdhet om påståendet uppfyller upp-

levelsen. Missnöje skapas dock om påståendet inte uppfyller upplevelsen. Påstående 14 kate-

goriseras som baskvalitet, låg grad av nöjdhet skapas om påståendet uppfylls, den högsta gra-

den av missnöje skapas om påståendet inte uppfylls. 
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Determinant Påståenden A F B O ”Bättre ”Sämre” Kategori 
Kompetens 15. Att lärarna på Hgo behärs-

kar sitt område 

4 10 77 9 0,14 -0,87 Bas 

Kompetens 16. Att lärarna på Hgo är peda-

gogiska  

52 12 2 34 0,64 -0,14 Attraktiv 

Kompetens 17. Att studenten vid Hgo får 

ändamålsenliga kunskaper 

2 8 79 11 0,10 -0,87 Bas 

Totalt      0,29 -0,63  

Tabell 15: Determinanten kompetens kategoriserad efter Kanomodellen 

Tabell 15 visar att determinanten kompetens kan skapa låg grad av nöjdhet om påståendena 

uppfyller studenternas upplevelser. Missnöje skapas dock om påståendena inte uppfyller stu-

denternas upplevelser. Påstående 15 och 17 kategoriseras som baskvalitet, i princip ingen 

nöjdhet skapas genom att uppfylla påståendena, däremot skapas väldigt hög grad av miss-

nöjdhet om påståendena inte uppfylls. Påstående 16 skapar nöjdhet om påståendet uppfylls, 

nästan inget missnöje skapas om påståendet inte uppfylls. 

 

Determinant Påståenden A F B O ”Bättre ”Sämre” Kategori 
Öppen fråga 

 

 

18. Att Hgo har en elektronisk 

informationstavla med info. om 

vad som händer på skolan, bibli-

oteket, Rindi och annat som 

uppdateras varje vecka. 

53 2 4 41 0,55 -0,06 Attraktiv 

Öppen fråga 19. Att Hgo har ett stort utbud av 

kurser inom ditt område 

74 3 0 23 0,77 -0,03 Attraktiv 

Öppen fråga 20. Att Hgo har en väl fungeran-

de administration 

8 17 32 40 0,25 -0,49 Obetydlig 

Öppen fråga 21. Att Hgo har grupp-

rum/projektrum som täcker stu-

denternas behov 

41 12 12 35 0,53 -0,24 Attraktiv 

Öppen fråga 22. Att Hgo’s lärare/föreläsare 

har arbetslivserfarenhet inom sitt 

område 

28 18 24 30 0,46 -0,42 Obetydlig 

Öppen fråga 23. Att Hgo’s lärare har minst en 

magisterexamen i sitt ämne 

20 12 30 38 0,32 -0,42 Obetydlig 

Öppen fråga 24. Att Hgo har lokaler för frisk-

vård, (t.ex. gym och andra trä-

ningslokaler) 

50 5 8 37 0,55 -0,13 Attraktiv 

Totalt      0,52 -0,25  

Tabell 16: Den öppna frågan kategoriserad efter Kanomodellen 

Tabell 16 visar att sammantaget från den öppna frågan kan nöjdhet skapas om påståendena 

uppfyller studenternas upplevelser. En låg grad av missnöje skapas dock om påståendena inte 

uppfyller studenternas upplevelser. Påstående 18, 19, 21 och 24 kategoriseras som attraktiv 

kvalitet, nöjdhet skapas genom att uppfylla påståendena, väldigt låg grad av missnöje skapas 

om påståendena inte uppfylls. Påstående 20, 22 och 23 kategoriseras som obetydlig kvalitet, 

att påståendet finns skapas varken nöjdhet eller missnöje. 
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5. ANALYS/DISKUSSION 

 
Huvudfrågan i denna uppsats är vad som karakteriserar en nöjd student. Frågan besvaras ge-

nom att ställa följande tre underfrågor: 

- Vilka faktorer påverkar om studenten är missnöjd eller nöjd med utbildning-

en/högskolan? 

- Finns det en skillnad mellan studentens förväntningar och upplevelser och i så fall vad 

har det för konsekvenser? 

- Hur kan studentens förväntningar överträffas?  

 

5.1 Kundtillfredsställelse 
 

Kundnöjdhet kan enligt Söderlund (2001) beskrivas som något individuellt, kopplat till den 

enskilda personens uppfattning av en tjänst. Kundnöjdhet är en attityd eller ett tillstånd som 

uppstår i den enskilda individens huvud, upplevd kundtillfredsställelse är således subjektivt. 

Subjektiviteten resulterar i att olika personer kan uppfatta samma tjänst på helt skilda sätt. Att 

kundnöjdhet är subjektivt har visat sig i resultatet då respondenterna påvisat spridda åsikter. 

Antalet helt nöjda respondenter, det vill säga respondenter som angav en sjua på en sjugradig 

skala var 15,7 procent, 12,7 procent angav sig vara neutrala, medan 2 procent var helt miss-

nöjda, resultatet gav ett medelvärde på 5,2 på en sjugradig skala. 

 

Anledningar till att respondenternas uppfattning om tjänsterna skiljer sig åt kan bero på flerta-

let faktorer. Enligt Wiers-Jenssen et al. (2002) och Clewes (2003) påverkas studentens till-

fredsställelse av studentens sociala klimat. Wiers-Jenssen et al. menar att antalet aktiviteter 

studenten är engagerad i samt studentens generella syn på tillvaron även är påverkande fakto-

rer, vilket kan förklara att respondenterna har olika uppfattningar.  

 

Tillfredsställda kunder är enligt Söderlund (1997) lojala mot företaget, vilket betyder att kun-

den fortsätter att återkomma till företaget. Undersökningen visar att 75,6 procent av respon-

denterna är relativt nöjda till helt nöjda med HGO. 60 procent av respondenterna skulle kunna 

tänka sig, att studera vidare på HGO, vilket åskådliggör att nöjda studenter inte nödvändigtvis 

är lojala mot företaget. Antalet studenter som tagit magisterexamen är 24 procent av totala 

antalet examinerade vid HGO (Årsredovisningen, 2009). En anledning till detta kan vara att 

alla studenter inte har behovet att fortsätta sina studier efter examen. 

 

Vidare menar Söderlund (1997) att nöjda kunder ofta rekommenderar företaget till andra. Det-

ta uppfattas som positivt då företaget marknadsförs gratis av kunderna. Söderlund skriver att 

marknadsföringen i mångas ögon kan uppfattas som mer trovärdig än företagets egen mark-

nadsföring. Resultatet visade att de respondenter som är nöjda med HGO skulle rekommende-

ra HGO till andra, vilket överensstämmer med vad Söderlund konstaterat. Av samtliga re-

spondenter angav 31,4 procent att de definitivt skulle rekommendera HGO till andra. Endast 

3,9 procent skulle inte rekommendera HGO, dessa var heller inte nöjda med HGO i sin helhet. 

 

5.2 Förväntningar och upplevelser 
 

Enligt Zeithaml och Bitner (2003) är det första och mest kritiska steget att veta vilka förvänt-

ningar kunderna har på företaget. Om företaget misslyckats med någon del av tjänsteproces-

sen, kan kundens förväntningar varken uppfyllas eller överträffas (Bergman & Klefsjö, 2007). 
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Enligt en rapport från SKI (2009), uppfylls inte de förväntningar som studenter har på hög-

skolan innan studierna påbörjas. Detta stämmer även med resultatet från denna undersökning, 

då samtliga undersökningsobjekt eller determinanter resulterat i ett negativt gap. 

 

Anledning till att respondenternas förväntningar inte uppfylls, kan enligt Grönroos (2008) 

bero på att kunderna blir allt mer kräsna i takt med att utbudet och valmöjligheterna ökar, vil-

ket kan göra det svårt för företag att leva upp till kundens förväntningar. En annan anledning 

till att förväntningarna inte blivit uppfyllda, kan enligt Zeithaml och Bitner (2003) bero på 

brister i företaget, som slutligen påverkar kundens upplevelse av tjänsten. Zeithaml och Bitner 

menar att det finns fyra olika gap eller orsaker som kan resultera i att kundens förväntningar 

och upplevelser inte överensstämmer. 

  

Zeithaml och Bitner (2003) förklarar att de fyra gap som resulterar till att kundens förvänt-

ningar på tjänsten och upplevelser av den faktiska tjänsten inte överensstämmer kan bero på 

att det förekommer skillnader mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om 

kundens förväntningar. Genom att veta vad kunden förväntar sig kan detta första gap elimine-

ras. Andra gapet beror på skillnader mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar 

och den utformade tjänsten. Bristande insikt eller målformuleringar orsakar gapet (Bergman 

& Klefsjö, 2007). Det tredje gapet uppstår om skillnader mellan den utformade tjänsten och 

den utförda tjänsten existerar. Bergman och Klefsjö menar att företagets personal är direkt 

sammanlänkad med detta gap. Bristande kompetens eller samarbete samt en otydlig rollför-

delning mellan personalen orsakar gapet. Det sista gapet resulterar enligt Zeithaml och Bitner 

i skillnader mellan den utförda tjänsten och företagets externa kommunikation till kunderna. 

Gapet uppstår på grund av kommunikationsproblem mellan ledningen och marknadsavdel-

ningen eller på grund av alltför stora löften i marknadskommunikationen gentemot kunderna.  

 

5.3 Kundupplevd tjänstekvalitet 
 

Zeithaml et al. (1988) har identifierat determinanter som påverkar kundupplevd tjänstekvalitet 

och därmed tillfredsställelse hos kunden; omgivning, tillförlitlighet, säkerhet, empati, tjänst-

villighet och kompetens. Dessa determinanter berör den funktionella kvaliteten på processen, 

den tekniska kvaliteten på resultatet samt till viss del företagets image. Enligt Grönroos 

(2008) har samtliga ovanstående delar en påverkan på kundens upplevda kvalitet. Resultatet 

bekräftar teorin, då både den tekniska samt funktionella kvaliteten visat sig påverka respon-

denternas upplevda totalkvalitet. 

 

Till de fem determinanter identifierat av Zeithaml et al. (1990) finns 22 tillhörande attribut 

eller faktorer. Dessa bör enligt Bergman och Klefsjö (2007) anpassas utefter företaget. Trots 

anpassningar visar resultatet att samtliga påståenden inte påverkar den kundupplevda kvalite-

ten, som teorin menar att de gör. Av 24 faktorer påverkar 19 faktorer respondentens tillfreds-

ställelse och missnöje, resterande faktorer anses vara obetydliga för respondenterna. Attribu-

ten med dess determinanter förklaras mer ingående under nästkommande kapitel. 

 
5.3.1 Omgivning 
 

Petruzzellis et al. (2006), Aldridge och Rowley (1998) samt García-Aracil (2009) påpekar att 

studentens upplevelser är starkt påverkade av dess omgivning. Enligt Zeithaml och Bitner 

(2003) innefattar ett företags omgivning dess fysiska anläggningar, tekniska utrustning och 

personalens framträdande, det vill säga kundens visuella upplevelse. Zeithaml och Bitner me-

nar att determinanten omgivning oftast används för att förstärka företagets image och signale-
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ra kvalitet ut till kunderna, men kombineras gärna med andra determinanter för att skapa en 

strategi för företaget. Ett företag som inte lägger ner energi på omgivningen och därmed inte 

uppfyller kundens förväntningar kan förvirra och förstöra ett annars bra koncept. Omgivning-

en har på HGO nästan uppfyllt respondenternas förväntningar, vilket leder till ett minimalt 

negativt gap på -3,2 procent som kan ses i Tabell 1:19. 

 

Inom determinanten omgivning finns det flera aspekter som påverkar studentens nöjdhet. 

García-Aracil (2009) och Elliott och Shin (2002) understryker att kvaliteten på den tekniska 

utrustningen är en viktig del av studentens bedömning av studiesituationen, vilket även Ald-

ridge och Rowley (1998) gör. Li- Wei Mai (2005) anser till och med att den tekniska utrust-

ningen är en av de viktigaste aspekterna inom högre utbildningar. Resultatet visar att respon-

denterna upplever ett negativt gap på -15,7 procent vid förfrågan om HGO har modern teknisk 

utrustning. Det som dock även framkom var att teknisk utrustning kategoriseras som obetyd-

lig kvalitet. Om egenskapen finns eller inte finns skapas varken tillfredsställelse eller missnö-

je, egenskapen har således ingen stor betydelse (Yang, 2005), vilket motsäger teorin. Anled-

ningar till detta resultat kan vara att många av respondenterna i undersökningen, har egna bär-

bara datorer samt att respondenter som studerar på programmen föremålsantikvariat, bygg-

nadsvård, ekologi och ekonomi möjligtvis inte anser att teknisk utrustning är av stor vikt. Det 

vill säga, om undersökningen endast inkluderat respondenter från datorgrafik och animering, 

datorgrafik och programmering, animation och grafik kanske resultatet sett annorlunda ut. 

 

En andra aspekt inom omgivning som nämndes tidigare i detta kapitel, är företagets fysiska 

anläggningar. Petruzzellis et al. (2006), Aldridge och Rowley (1998) samt García-Aracil 

(2009) skriver att skolans fysiska anläggningar är en påverkande faktor för studentens nöjd-

het, bland annat bibliotek och föreläsningssalar. Denna uppsats empiriska undersökning be-

kräftar ovanstående författares teorier, då resultatet visar att HGOs fysiska anläggningar kan 

skapa en hög grad av nöjdhet om förväntningar uppnås. Resultatet visar däremot även att ing-

et missnöje skapas om förväntningarna inte uppnås. Det som dock måste komma in i beräk-

ningen enligt Zeithaml och Bitner (2003) är att företagets image och signaler om att företaget 

levererar högkvalitativa tjänster kan påverkas negativt om dess fysiska anläggningar inte är 

visuellt tilltalande. Med detta menas att trots att respondenterna i denna studie anser att visu-

ellt tilltalande fysiska anläggningar enbart är en bonus, bör företag måna om dess omgivning. 

 

En sista aspekt som enligt Zeithaml och Bitner (2003) påverkar tjänstekvaliteten inom omgiv-

ningen, är personalens fysiska uppenbarelse, vilket resulterade i ett positivt gap på 17 procent 

i denna studie. Respondenternas förväntningar överträffades således, vilket leder till en rela-

tivt hög grad av tillfredsställelse. Personalens fysiska uppenbarelse var dock det påstående där 

respondenerna hade lägst förväntningar, vilket kan betyda att påståendet inte anses vara av 

stor vikt. 

 

Respondenterna i denna studie har även visat att friskvård anses vara attraktiv kvalitet vilket 

skapar en överraskningseffekt. Detta har även Petruzzellis et al. (2006) visat i sin undersök-

ning. Petruzzellis et al. menar att aktiviteter tillhandahållna av skolan leder till studenter vars 

förväntningar överträffas. Detta skulle resultera i en hög grad av nöjdhet som kan leda till 

stora konkurrensfördelar (Bergman & Klefsjö, 2001). Andra faktorer som respondenterna 

anser skulle överträffa förväntningar är en elektronisk informationstavla med information om 

vad som händer på skolan, biblioteket, Rindi, samt om ett stort kursutbud erbjöds. Kursutbu-

det har även visat sig påverka studentens tillfredsställelse i en underökning av García-Aracil 

(2009). 
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5.3.2 Tillförlitlighet 
 

Determinanten tillförlitlighet innebär att företaget levererar tjänsten korrekt redan vid första 

tillfället, att företaget inte begår misstag samt att företaget håller det som lovats mot kunden 

(Zeithaml & Bitner, 2003). Bergman och Klefsjö (2007) menar att determinanterna är av olika 

vikt för kunden beroende på typen av företag. Av determinanterna har dock tillförlitlighet 

enligt Zeithaml och Bitner konsekvent visat sig vara den viktigaste determinanten för kunder i 

USA. Även resultatet från denna studie visade att determinanten tillförlitlighet är av störst 

vikt enligt respondenterna, det vill säga missnöje på -0,73 skapas om HGO inte uppfattas som 

tillförlitlig (se Tabell 11:22).  

 

Resultatet visar i Tabell 2:19 att determinanten tillförlitlighet påvisar ett gap på -35,5 procent 

vilket tyder på att respondenternas förväntningar inte har uppfyllts. Ingen av de tre påståenden 

har lyckats möta upp respondenternas förväntningar, vilket ger determinanten tillförlitlighet 

det största gapet av samtliga sex determinanter som inkluderats i undersökningen. Enligt Ze-

ithaml och Bitner (2003) måste alla företag vara medvetna om kundens förväntningar på till-

förlitligheten eftersom determinanten ofta anses vara ett basbehov hos kunden. Genom att inte 

klara av att leva upp till kundens förväntningar på tillförlitligheten, sviks kunderna omedel-

bart. 

 

Att HGO gör vad de lovat på utsatt tid resulterade i det största negativa gapet på -42,3 procent, 

och att HGO informerar studenten om programinnehåll gav det näst största gapet på -35,5 pro-

cent. Ovanstående påståenden kategoriseras som basbehov, det vill säga de primära behoven 

hos kunden som är essentiella att tillfredsställa, annars går kunden någon annanstans för att få 

behoven tillfredsställda (Bergman & Klefsjö, 2001). Att inga misstag begås på HGO orsakade 

ett negativt gap på -28,6 procent vilket även här skapar missnöje hos respondenterna, dock 

inte i lika stor utsträckning som ovanstående två påståenden eftersom påståendet kategoriseras 

som uttalade behov, det vill säga behov som kunden uttrycker är viktiga att tillgodose (Berg-

man & Klefsjö, 2001).  

 

5.3.3 Säkerhet 
 

Determinanten säkerhet innebär att företagets personal känns betryggande och att kunderna 

har förtroende för personalen. Säkerhet betyder även att personalen är artig, vänlig och tillmö-

tesgående samt innehar kunskapen till att besvara kundens frågor (Zeithaml & Bitner, 2003). 

Totalt visade determinanten säkerhet (se Tabell 3:19) ett negativt gap på -14,9 procent, för-

väntningarna hos respondenterna har därmed inte blivit helt uppfyllda. Delar av determinan-

ten säkerhet är dock nära sammanhängande med imagen av företaget och ett företags image 

kan enligt Zeithaml och Bitner (2003) påverka hur kunden upplever säkerheten.  

 

Grönroos (1990) förklarar att ett företag med positiv image har ett större spelrum för misstag. 

Om företaget dock har en negativ image kan kundens missnöje bli förstärkt. Vilket delvis kan 

vara en anledning till respondenternas negativa upplevelse av determinanten säkerhet. En 

annan anledning till det negativa gapet kan ha uppstått på grund av personalen som represen-

terar företaget, inte alltid lyckats bygga upp en relation som får studenten att känna sig säker 

(Zeithaml & Bitner, 2003). 

 

Att personalen inger förtroende och har tillräcklig kunskap för att besvara studentens frågor, 

resulterade i ett negativt gap på -21,8 procent respektive -19,5 procent. Dessa två påståenden 

kategoriseras som basbehov och skapar därmed missnöje (Bergman & Klefsjö, 2001). Re-
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spondenterna ansåg att personalens artighet och vänlighet nästan överensstämde med deras 

förväntningar och resulterade endast i ett litet negativt gap på -3,6 procent. Påståendet katego-

riseras som förväntad kvalitet vilket leder till ett minimalt missnöje hos respondenterna. 

 

5.3.4 Empati 
 

Determinanten empati innebär att företaget kan sätta sig in i kundens problem och situation, 

har bekväma öppettider, att företaget alltid ser till kundens bästa och att personalen är kapabel 

till att inte enbart förstå kundens situation utan även leva sig in i den (Zeithaml & Bitner, 

2003). Ett litet negativt gap på -12,1 procent påvisas totalt på determinanten, vilket är det näst 

minsta gapet av samtliga determinanter (se Tabell 4:20). Endast determinanten omgivningen 

resulterade i ett mindre gap. Att determinanten enbart visat ett litet gap kan vara tack vare att 

HGO är en liten organisation. Zeithaml och Bitner förklarar nämligen att den empatiska för-

mågan ofta är en fördel för små företag gentemot de stora, eftersom personalen många gånger 

känner kunderna genom tilltalsnamnet och kan anpassa sig efter individen, vilket kunden upp-

skattar. 

 

Inom determinanten empati finns det ett flertal aspekter att se på. Att HGO ser till studentens 

bästa är dock det enda påståendet som kategoriseras som baskvalitet och leder till missnöje 

hos respondenterna på -19,5 procent. Att HGO ger personligt stöd med studierna anses vara 

attraktiv kvalitet. Detta leder därmed inte till något missnöje hos respondenterna, men kan 

skapa hög grad av nöjdhet och därmed stora konkurrensfördelar om påståendet uppfylls 

(Bergman & Klefsjö, 2001). Att lektioner ges på lämpliga tider gav ett negativt gap på -5,2 

procent men kategoriseras som obetydlig kvalitet, att påståendet finns leder varken till nöjdhet 

eller missnöje (Yang, 2005). 

 

5.3.5 Tjänstvillighet 
 

Determinanten tjänstvillighet innefattar personalens vilja att hjälpa kunden, personalens lust 

att ta emot kundens önskemål, att kunden informeras och att företaget levererar snabb service. 

Tjänstvillighet innebär även hur lång tid det tar att behandla ett ärende och svara på frågor 

(Zeithaml & Bitner, 2003). Determinanten ger ett negativt gap på -18,7 procent som kan ses i 

Tabell 5:20.  

 

Enligt Zeithaml och Bitner (2003) uppstår negativa uppfattningar och missnöje om kunden får 

vänta i telefonkö eller har svårt att ta kontakt med företaget. Resultatet visar motsatsen till vad 

Zeithaml & Bitner förklarat eftersom inget missnöje skapas om personalen är för upptagna att 

besvara studentens frågor. Respondenterna blir dock relativt nöjda om personalen aldrig är för 

upptagna att besvara deras frågor. En anledning till detta kan dock vara formuleringen av frå-

gan. Att aldrig vara för upptagen att besvara frågor kan anses vara orealistiskt, emellertid väl-

digt uppskattat. Att personalen visar ett ärligt intresse att hjälpa till när en student behöver 

hjälp kategoriseras som baskvalitet och ger ett negativt gap på -21,8 procent, vilket leder till 

missnöje då förväntningarna inte uppfyllts. 

 
5.3.6 Kompetens 
 

Determinanten kompetens innebär att företagets anställda innehar nödvändig kunskap och 

färdighet för att kunna arbeta i företaget (Grönroos, 2008). Kompetens är enligt Elliot och 

Shin (2002) en av de viktigaste aspekterna när det rör högre utbildningar. En undersökning av 

Elliot och Shin visade att kompetens hos vägledare och hos lärarna på skolan påverkar graden 



30 

 

av nöjdhet. Li- Wei Mai (2005) har även visat i sin undersökning att lärarnas kompetens spe-

lar en avgörande roll för studentens fortsatta studier.  

 

Resultatet visar att respondenterna har högst förväntningar på determinanten kompetens med 

ett medelvärde på 6,47 (se Tabell 6:20). Anledningen till uppkomsten av respondenternas 

höga förväntningar kan bero på flertalet olika anledningar. Exempelvis; positiv word of 

mouth, tidigare erfarenheter av samma eller liknande tjänster, den externa kommunikationen 

av HGO eller de egna behoven (Grönroos, 2008). På grund av allt för höga förväntningarna 

alternativt den bristande kompetensen, uppstår dock ett negativt gap på -23,7 procent för de-

terminanten kompetens.  

 

Att studenten får ändamålsenliga kunskaper är en del av determinanten kompetens, vilket en-

ligt Maringe och Gibbs (2009) kan skapa tillfredsställelse hos studenten. Resultatet visar att 

ändamålsenliga kunskaper är av stor vikt för respondenterna. Dock kategoriseras påståendet 

som baskvalitet och tillfredsställelse kan därav inte uppnås, vilket på ett vis motsäger teorin.  

 

Clewes (2003) skriver att lärarnas erfarenhet är en viktig del för att vara kapabel att leverera 

högkvalitativa tjänster. Resultatet visar att respondenterna anser att lärarnas arbetslivserfaren-

het inom sitt område är obetydligt för respondenterna, även att lärarna har en magisterexamen 

anses vara obetydligt. Samtidigt anser inte respondenterna att lärarna vid HGO behärskar sitt 

område fullt ut, vilket resulterar i ett negativt gap på -21,5 procent och missnöje.   

 

Att lärarna är pedagogiska anses vara attraktiv kvalitet vilket inte skapar missnöje hos respon-

denterna trots att förväntningarna inte nådde upp till upplevelserna, men skulle leda till en 

relativt hög grad av nöjdhet om den pedagogiska förmågan förbättrades. En anledning kan 

vara att studenter vid högskolor i Sverige har ett fåtal lärarledda timmar i veckan. Pedagogik 

är då möjligtvis inte av lika stor vikt eftersom studenten under större delen av utbildningen 

studerar på egen hand. 

 



31 

 

6. SLUTSATS 

 
Som framgått i studien spelar flertalet faktorer in vid påverkan om en student ser sig som nöjd 

eller missnöjd med utbildningen/högskolan. Andra författare har nämnt faktorer relaterade till 

utbildningens kvalitet men även personliga faktorer relaterade till den enskilda studenten. 

Denna studie har enbart undersökt attribut rörande processens funktionella kvalitet, det vill 

säga hur tjänsten har levererats samt den tekniska kvaliteten, vilket är resultatet av processen.  

 

Både den funktionella och den tekniska kvaliteten har visat sig påverka respondenternas till-

fredsställelse på olika nivåer. Nöjdhet kan nämligen ses utifrån att kunden har tre olika behov 

att tillfredsställa; basbehov, uttalade behov och outtalade behov. Basbehoven skapar missnöje 

om dessa inte blir uppfyllda, ingen nöjdhet kan dock uppnås om behoven blir tillfredsställda. 

De uttalade behoven kan skapa både nöjdhet och missnöje, desto bättre företaget är på de utta-

lade behoven, desto nöjdare blir studenten. De outtalade behoven skapar en överraskningsef-

fekt hos studenten. Att tillfredsställa de outtalade behoven medför att studentens förväntning-

ar kan överträffas. Förväntningar kan även överträffas genom att utföra en tjänst utomordent-

ligt. 

 

De faktorer som visat sig vara basbehov och essentiella för respondenterna, är att personalen 

inger förtroende, har tillräcklig kunskap för att besvara frågor, gör vad de lovat på utsatt tid, 

informerar om programinnehåll, ser till studentens bästa, visar ett ärligt intresse att hjälpa till 

samt att studenten får ändamålsenliga kunskaper och att lärarna behärskar sitt område. Om 

dessa faktorer inte tillfredsställs blir respondenterna missnöjda. 

 

Att det finns skillnader mellan förväntningar och upplevelser har visat sig i resultatet. Samtli-

ga determinanter som inkluderades i undersökningen påvisade ett negativt gap, dock i olika 

utsträckning. Av determinanterna omgivning, tillförlitlighet, säkerhet, empati, tjänstvillighet 

och kompetens var det endast omgivningen som inte skapar något missnöje hos respondenter-

na. Den determinanten som resulterade i det största negativa gapet var tillförlitlighet, vilket 

leder till hög grad av missnöje. Konsekvenserna blir att ett negativt rykte genom word of 

mouth sprids, men även en negativ image, vilket kan resultera i färre antalet studenter. 

 

För att överträffa förväntningar måste, som tidigare påpekats, en tjänst genomföras exceptio-

nellt, alternativt måste skolan erbjuda någonting som studenten inte förväntat sig. Denna stu-

die har visat att förväntningar kan överträffas genom att erbjuda flertalet faktorer som rör om-

givningen, det vill säga att erbjuda lokaler för friskvård, grupprum som täcker studenternas 

behov, visuellt tilltalande fysiska anläggningar, eller en elektronisk informationstavla. Även 

andra faktorer kan överträffa studentens förväntningar såsom att erbjuda ett stort utbud av 

kurser, personligt stöd med studierna, pedagogiska lärare eller personal som aldrig är uppta-

gen. 

 

6.1 Rekommendationer 
 

För att en högskola ska få fler nöjda studenter är det viktigast att fokusera på de punkter där 

skillnaden mellan studentens förväntningar och upplevelser är som störst och på faktorer som 

är basbehov. Samtliga faktorer som kategoriserats som basbehov kan förbättras. De två fakto-

rer vilka HGO bör lägga ner mest resurser på är dock att informera om programinnehåll samt 
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att göra vad de lovat på utsatt tid, eftersom dessa faktorer är essentiella och skapar hög grad 

av missnöje enligt respondenterna. Det är viktigt att samtliga basbehov uppfylls innan resurser 

på andra behov ges.  

 

När basbehoven dock har blivit uppfyllda kan medel för att stärka nöjdhet tillämpas, vilket ger 

en positiv upplevelse. Att erbjuda fler kurser, ge studenten personligt stöd med studierna samt 

att ha pedagogiska lärare är de tre områden som enligt respondenterna skapar den högsta gra-

den av nöjdhet. Att även erbjuda grupprum som täcker studenternas behov, ha en elektronisk 

informationstavla samt lokaler för friskvård skapar mycket nöjdhet. 

 

6.2 Kritisk granskning 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vad som skapar missnöje och nöjdhet hos studen-

ten under sin utbildning/högskola, vilket jag anser att uppsatsen har uppnått. Valet av metoder 

bedöms som goda nu i efterhand. Det finns dock ett antal områden med rum för förbättring. 

Varken SERVQUAL eller Kanomodellen innefattade bakgrundsfrågor om respondenterna, 

vilket skulle kunnat ge uppsatsen ett djup, som jag anser saknas nu. Bakgrundsfrågorna skulle 

ha möjliggjort en djupare analys, och skillnader mellan respondenter från olika program, års-

kurser samt åldersgrupper kunde ha undersökts. Det finns även påståenden i undersökningen 

som borde omformuleras som till exempel; Att inga misstag begås, att personalen alltid är 

vänlig/artig samt ett stort utbud av kurser. Orden inga, alltid och stort uppfattas på skilda sätt 

av respondenterna, och bör av det skälet inte användas i enkätundersökningar. Tidsramen för 

uppsatsen har inneburit att endast studenter från Högskolan på Gotland har deltagit i underök-

ningen. Om fler högskolor/universitet deltagit i undersökningen kanske resultatet skulle sett 

annorlunda ut. På grund av att endast en organisation har undersökts kan generella slutsatser 

inte dras från denna studie. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

 Eftersom relativt stora skillnader mellan studentens förväntningar och upplevelser fö-

rekommit vore det av intresse att genomföra en likartad underökning utefter nå-

gon/några av de fyra olika gapen i gapmodellen för att upptäcka vart problemet hos 

HGO ligger. 

 Det vore även av intresse att se utanför utbildningen och högskolan och undersöka vil-

ka sociala faktorer och/eller personliga faktorer som påverkar studentens tillfredsstäl-

lelse, som tidigare studier visat. 
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Bilaga 1 SERVQUAL (Zeithaml et al., 1990) 
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Bilaga 2 Enkät enligt SERVQUAL 
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Bilaga 3 Enkät enligt Kanomodellen 
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Bilaga 4 Nämn något som du saknar vid HGO 
 

Allmän information 
1. Skolan är inget vidare på att gå ut med information till studenterna om lektioner eller 

andra saker. 

2. Också ett utskick med kurser inom programmet vid antagning. Jag hade ingen aning 

om hur upplägget skulle bli när jag började… 

3. Information om kåraktiviteter och liknande. 

4. Konsekvent information på portalen 

5. Bättre information. 

6. Tydligare information från lärare och skola. 

7. Bättre information, så att man får en ”framförsikt. 

 
Fortsatta studier/fler kurser 

1. Just möjligheten att läsa vidare på avancerad nivå för att få en masterexamen 

2. Game kurser. 

3. Kurser utöver program. 

4. Större kursutbud. 

5. Mer kurser. 

6. Större utbud på kurser speciellt design relaterade kurser. 

7. Större utbud på design relaterade kurser. 

8. Större utbud inom design. Större utbud överhuvudtaget. 

9. Master i industriell design. 

10. Master i industriell design. 

 
Organisation/Administration 

1. Bättre planering av scheman. 

2. Organiseringen kan bli bättre. 

3. Schema. 

4. Organisation. 

5. Större samarbete mellan utbildningarna. 

6. En fungerande administration för game. 

7. Korrekt schema. 

8. Vissa lärare saknar helt struktur/planering och informerar om saker i sista stund, vilket 

leder till stress. 

9. Seriös utbildning. 

10. Professionalitet. 

11. Kulturvårdsavdelningen har väldigt oklar ledning och mycket flum. 

12. Ett strukturerat lärosäte. Ordning och reda i planering. 

 
Salar/grupprum 

1. Lediga salar. 

2. Lokaler. 

3. Fler projektrum. 

4. Grupprum. 

5. Större eller/och fler lokaler, t.ex. Grupprum 

6. Grupprum som man kan boka. 
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7. Skaffa en lässal! 

8. Saknar grupprum. 

9. Mer lokaler för större projektarbete. 

10. Mer grupprum. 

11. Mer lokaler. 

12. Ett studentrum. 

13. Bra ställe att plugga på, bättre datasalar. 

14. Tysta rum att plugga i som är öppna tills skolan stänger. 

 
Kompetens 

1. Erfarenhet hos lärare. Arbetslivserfarenhet hos föreläsare och lärare. Presentationstek-

nik hos föreläsare, pedagogik. 

2. Grammatiskt korrekt skrivna instruktioner till uppgifter. 

3. Mer kunskap hos lärarna. 

4. Bättre föreläsare, ej gamla studenter utan kunskap i utlärning. 

5. Föreläsningar, inspirerande lärare osv. 

6. Lärare som varit ute i branschen, ej före detta elever. Fler föreläsare inom de områden 

som skolan lär ut i t.ex. spelföreläsare istället för Human rights föreläsare inom game. 

7. Samtliga lärare borde vara utbildade i sitt ämne. 

 
Friskvård 

1. Lokaler för studenthälsa och friskvård t.ex. massage, gympapass, idrotter. 

2. Lokaler för friskvård, ex. gym. 

3. Tillträde till gymmet! 

4. Jag skulle vilja ha ett bra gym. 
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Bilaga 5 Undersökningsresultat 
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