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Abstract 

Purpose - The purpose of this paper is to measure expectations and needs of participants at a 

upcoming triathlon sporting event in Sweden called Öppna Svenska Mästerskapen Triathlon – 

långdistans (SM).  

Design/methodology/approach – The measurement was made with the help of two 

measuring instruments, SERVQUAL for measuring the participants expectations and Kano 

for measuring the participants needs. An online survey was utilized with a total of 103 

respondents. 

Findings – Results showed an overall high value of service quality at earlier triathlon events 

but also high expectations on the upcoming event (SM). Results showed that the determinants 

tangibles, responsiveness and empathy could be seen as summing unspoken needs and thereby 

as attractive qualities. The determinants reliability and assurance could be seen as spoken 

needs and which the organizer of the sporting event could use to compete against other 

organizers. 

Originality/value – The paper’s importance is demonstrated by how companies and 

organizers could obtain information and knowledge of the customers regarding measuring 

expectations and needs in order to create value-added services in the future. 

Keywords – Measure, expectations, needs, SERVQUAL, Kano 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med denna studie är att mäta förväntningar och behov hos deltagare vid ett 

kommande idrottsevent i Sverige, Öppna Svenska Mästerskapen Triathlon – långdistans 

(SM). 

Design/metod/tillvägagångssätt – Mätningen utfördes med hjälp utav två mätinstrument, 

SERVQUAL för att mäta deltagarnas förväntningar och Kano för att mäta deltagarnas behov. 

En webbenkät utformades där 103 respondenter svarade. 

Resultat – Studiens resultat påvisar ett övervägande högt värde av servicekvalitet vid tidigare 

triathlonevenemang men även höga förväntningar på det kommande tävlingsevenemanget 

(SM). Resultatet visar därtill att determinanterna materiella ting, tjänstvillighet och empati 

summerande kan ses som outtalade behov och därav som attraktiva kvaliteter. 

Determinanterna tillförlitlighet och försäkran kan ses som uttalade behov och kan därav 

fungera som konkurrensfördelar mot andra tävlingsevenemang. 

Originalitet/värde – Studiens värde visar sig i hur företag och andra organisationer kan 

erhålla information och kunskap om sina kunder gällande mätandet av förväntningar och 

behov för att i framtiden använda detta till att skapa mervärde till sina tjänster. 

Nyckelord – Mätning, förväntningar, behov, SERVQUAL, Kano 
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Förord 

Dagarna har varit långa och timmarna många men när vi nu summerar är det bara att 

konstatera att det har varit värt det! Efter hårt jobb är det nästan en konstig känsla som 

infinner sig när kandidatuppsatsen nu är färdigställd. På vägen har vi fått mer kunskap om 

ämnet men även om oss själva.  

Vi vill sända ett stort tack till de människor som under arbetet korsat våra vägar och på ett 

eller annat sätt bidragit och gjort denna studie möjlig.  

Först vill vi tacka alla de respondenter som fyllt i våran enkät, tagit sig tid att hjälpa oss och 

försett oss med värdefull information, vi är er evigt tacksamma! 

Vi vill också passa på att tacka vår handledare Viktor Magnusson för ditt stöd och för alla 

goda råd vi fått, stort tack! 

Slutligen vill vi tacka vår uppdragsgivare Vätterntriathlon för att ni tog emot oss med öppna 

armar och för ett gott samarbete. Under tidens gång har vi haft en fin kontakt, framförallt med 

Anna Öhrström och Eva-Lena Frick. Ni har gjort denna studie möjlig, tack!  

Växjö den 6 maj 2013 

Daniel Lundstedt & Samuel Plith
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1. Bakgrund 

Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund till det studien ämnar att kartlägga vilket är att 

mäta förväntningar samt identifiera och särskilja olika behov hos deltagarna på Öppna 

Svenska Mästerskapen i triathlon – långdistans. Kapitlet inleds med en diskussion rörande 

marknadsföring, relationsmarknadsföring, upplevelseekonomi och upplevelsetjänster vilket 

följs av en kort introduktion av idrotten triathlon och Öppna Svenska Mästerskapen i 

triathlon – långdistans. Kapitlet avslutas sedan med en problemdiskussion tillsammans med 

studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Marknadsföring 

Professor Christian Grönroos förklarar att redan på 1970-talet handlade marknadsföring 

centralt om utbyte av värde, det vill säga fysiska produkter mot pengar. Enligt perspektivet 

blir således målet för marknadsföring att underlätta själva transaktionen av varor och pengar 

vilket resulterat i att modeller och begrepp fokuserats mot att skapa utbyten. Inriktning på 

marknadsföringsprogram har därav kommit att handla om att få kunder att köpa, utan att ta i 

beaktning om det är en ny eller gammal kund (Grönroos 2008, s. 36). 

Idrottsindustrin kan ses som en växande trend där bland annat tekniska utvecklingen i 

samhället, utformningen av nya konsumtionsmöjligheter, nya samarbetsstrategier 

organisationer emellan samt nya marknadsmöjligheter bidrar till att populariteten för idrott 

och evenemang bara ökar (Milne & McDonald 1999, s. 1). Den kanske svåraste utmaningen 

inom marknadsföring och idrott är hur man hanterar kärntjänsten, exempelvis en match eller 

ett lopp, eftersom man inte kan kontrollera utfallet huruvida någon vinner eller ej. Detta 

medför att servicekvalitet blir än mer viktig att ta i beaktning när man ser idrott som en tjänst 

(Milne & McDonald 1999, s. 2-3). 
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Eftersom konsumenten är i behov av att kommunicera med tjänsteproducenten vid en tjänst 

etablerar organisationen som står för produktionen och leveransen alltid en kundkontakt. 

Nätverkande, interaktion och relationer är signifikativt för alla typer av tjänster mellan kund 

och företag, vilket ligger till grund för hur begreppet relationsmarknadsföring definieras. 

Relationsmarknadsföring handlar även om att genom att använda organisationens resurser på 

ett strategiskt tillvägagångssätt för att utveckla och behålla nära, långvariga relationer till sina 

kunder genom att möta kundernas behov och önskemål på bästa sätt (Godson 2009, s. 4-5). 

En betydande byggsten inom fenomenet marknadsföring är den så kallade 

upplevelseekonomin. Upplevelseekonomi i sig innebär att kunder söker sig till varor och 

tjänster utöver det traditionella utbudet som i sin tur genererar en upplevelse vilket kunderna 

är benägna att betala avsevärt mer för. När en befintlig produkt utvecklas till en 

serviceaktivitet ökar kundernas förväntning av tillfredsställelse och vilja att betala ett högre 

pris (Pine & Gilmore 1998, s. 97-99). Valarie A. Zeithaml och Mary Jo Bitner definierar 

kundtillfredsställelse som ”kundens utvärdering av en produkt eller tjänst när det gäller 

huruvida produkten eller tjänsten har uppfyllt deras behov och förväntningar" (Zeithaml & 

Bitner 2000, s. 75).   

En upplevelse kan uppfattas antingen som positiv, negativ eller neutral beroende på det 

särskilda sammanhanget och hur den levereras, i denna bemärkelse är alla tjänster att betrakta 

som upplevelsetjänster. Grönroos menar vidare att man inom marknadsföring av tjänster 

behöver skilja på funktionella och upplevelseorienterade tjänster för att kunna utarbeta 

passande strategier (Grönroos 2008, s. 26). Funktionella tjänster är fokuserade på resultatet 

medan upplevelseorienterade tjänster framförallt är fokuserade runt konsumtion (Mossberg, 

2003, s. 13). Genom att använda sig av information och kunskap gällande kunden kan 

organisationer utarbeta strategier som levererar värdeskapande tjänster åt kunderna och i 

förlängningen skapa totala tjänsteerbjudanden ur fysiska produkter eller tjänster (Kotler, 

Armstrong & Parment 2011, s. 10-11). 
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1.2 Öppna Svenska Mästerskapen i Triathlon - långdistans 

Triathlon är en uthållighetsidrott där simning, cykel och löpning är de moment som ingår 

vilka utförs alla i en följd.  Motionsformen ger möjlighet till variation och allsidig träning och 

passar både den elitsatsande tävlingsidrottaren men även den motionerande deltagaren. 

Tävlingarna varierar i tid och längd där vissa distanser tar under timmen att slutföra medan 

vissa tävlingar kan vara i över åtta timmar. Triathlon är en växande trend och har på senare år 

gjort en snabb utveckling från marginalidrott till en olympisk internationell idrott (Svenska 

Triathlonförbundet, 2012). Vätterntriathlon står år 2013 samt även 2014 som arrangör för 

Öppna Svenska Mästerskapen i triathlon – långdistans. Dessa två mästerskap ligger till grund 

för ett stundande världsmästerskap (VM) i triathlon 2015 i Motala. Sammanlagt har 

evenemanget Öppna Svenska Mästerskapen i triathlon - långdistans plats för 500 deltagare 

som består av både motionärer och elittriathleter. Deltagarna ska vid detta lopp inom en 

elvatimmars-period genomföra distanser bestående av 4 km simning, 12 mil cykling och 3 mil 

löpning i närheten av Motala. (Vätterntriathlon, 2012). Arrangörsstaden Motala ligger beläget 

vid Vättern, i närheten av Linköping och Norrköping. Invånarantalet i kommunen uppgår till 

42000 medan det i tätorten bor cirka 30000 människor (Motala.se). 

1.3 Problemdiskussion 

Som det togs upp i inledande bakgrund är det av stor vikt att inskaffa information och 

kunskap gällande deltagarna för att i detta fall kunna utforma värdeskapande tjänster på 

triathlon-SM. I dagsläget finns ett empiriskt problem där Vätterntriathlon inte har någon 

information gällande vad en triathlet förväntar sig på ett tävlingsevenemang eller vad en 

typisk triathlet har för bakgrund. Studiens resultat kan vara av intresse inte minst för 

Vätterntriathlon tillsammans med Svenska Triathlonförbundet (STF) medan studiens 

tillvägagångssätt med den utformade enkäten kan vara intressant även för andra aktörer som 

verkar inom evenemangssektorn eller andra områden där mätning av förväntningar och 

identifierande av behov kan ligga till grund för strategisk planering. 
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Tidigare studier inom området servicekvalitet med avseende att mäta förväntningar på 

evenemang har visat på flera svårigheter att ta i beaktning (Grönroos 2008, s. 95). Bland annat 

har man kunnat se att det inte är helt säkert att man som evenemang kan påverka 

nyckelfaktorn som avgör om evenemanget blir lyckat eller inte (Kelley, S.W & Turley, L.W 

2001). Vidare har man i vissa studier kunnat se att det också i de olika segmenten kan finnas 

olikheter i vad man finner viktigt vilket medför att det därmed är viktigt att göra en 

segmentering av respondenterna (Wicker, Hallmann, Prinz & Weimars 2012). Går det att 

urskilja en skillnad beroende på en deltagares bakgrund och vad man sedan förväntar sig på 

ett evenemang? 

Att mäta förväntningar och erfarenheter är inte helt problemfritt och det har framförts kritik 

mot mätinstrumenten och metoderna där man menar att dessa är för generella och där dessa 

ofta undgås att anpassas efter sammanhanget där servicekvaliteten avses att mätas. Vidare 

menar man att kvalitet är en prestationsbaserad konstruktion som bättre mäts genom att bara 

mäta erfarenheten istället för att mäta gapet mellan kundens förväntningar och erfarenheter 

(Schembri & Sandberg, 2002 s. 190-192). Dock menar man att om förväntningarna mäts efter 

att evenemanget ägt rum finns det risk att dessa blivit påverkade av utfallet av tjänsten. Dock 

förekommer det även tankar om att förväntningar hela tiden förändras och där 

serviceprocessen är en stor påverkande faktor till detta vilket ytterligare försvårar hur man ska 

mäta förväntningar och erfarenheter av servicekvalitet  (Swartz, Bowen & Brown 1993).  

1.4 Syfte & Frågeställning 

Studien syftar till att mäta förväntningar och behov hos deltagare på Vätterntriathlons Öppna 

Svenska Mästerskap i triathlon – långdistans. Studien vill besvara följande frågeställningar: 

- Vad förväntar sig en deltagare av triathlon-SM? 

- Vilka behov har deltagarna på triathlon-SM? 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi behandla tidigare forskning inom området servicekvalitet och hur 

man mäter förväntningar vid evenemang. Studierna som presenteras undersöker upplevd 

tjänstekvalitet bland kunder, servicekvalitet och kundtillfredställelse inom idrottsturism, hur 

man utvärderar servicekvalitet vid idrottsevenemang, hur man utvärderar 

kundtillfredsställelse samt konsumentens uppfattning av servicekvalitet. Kapitlet avslutas med 

en summerande text gällande tidigare forskning. 

2.1 Upplevd tjänstekvalitet 

Det brittiska flygföretaget British Airways genomförde under 1980-talet en undersökning 

gällande den upplevda tjänstekvaliteten hos sina kunder. Undersökningen redovisades först i 

Albrecht, K och Zemke R, Service America (1985) men återges i stora drag av Grönroos.  

Grundtanken i studien var att ta reda på vad kunderna ansåg vara viktigt för en god 

flygupplevelse samt undersöka vilka kvalitetsattribut som var avgörande för om kunden skulle 

bli tillfredsställd eller inte. Genom undersökningen kom man fram till fyra aspekter, enligt 

följande: Omtanke och hänsyn, spontanitet, problemlösning och service recovery. Omtanke 

och hänsyn: kundens uppfattning att personalen i företaget är villiga att hjälpa kunden vid 

eventuella problem. Spontanitet: att personalen som bemöter kunden visar på förmågan att 

lösa problem av egen tanke och kraft. Problemlösning: att personalen på ett professionellt sätt 

tar sig an uppgifter och hjälper kunderna samt ger dessa en god service. Service recovery: att 

personalen vid problem är angelägna om att rädda situationen genom att erbjuda något extra i 

gengäld. Även om det är många år sedan undersökningen genomfördes visar dessa faktorer på 

vad upplevd tjänstekvalitet kan innebära (Grönroos 2009, s.91). 
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Scott W Kelley och L.W Turley undersöker i sin studie Consumer perceptions of service 

quality attributes at sporting events vilka serviceattribut en idrottspublik finner viktiga i 

utvärderingen av ett idrottsevenemang. Totalt deltog 316 respondenter i studien varav 60% 

var män och 40% var kvinnor. Med hjälp av aktuell litteratur inom servicemarknadsföring 

kom man fram till 35 parametrar för att utvärdera tjänsten som sedan grupperades till nio 

faktorer: (1) personal, (2) pris, (3) lokaler, (4) medgivande, (5) komfort, (6) matchupplevelse, 

(7) halvtidsunderhållning, (8) bekvämlighet, (9) rökning. Resultatet visade att den faktor som 

publiken upplevde som viktigast var själva matchupplevelsen. Studien visar även att det i de 

olika segmenten kan finnas olikheter i vad man finner viktigt och att det därmed är av vikt att 

göra en segmentering av respondenterna. Författarna till studien belyser problemet att det inte 

är säkert att man alltid kan kontrollera den faktor som kan vara viktigast och avgörande för en 

god upplevelse. Dock påvisar man att det därmed är extra viktigt att de faktorer man faktiskt 

kan påverka blir riktigt bra (Kelley, S.W & Turley, L.W 2001). 

2.2 Servicekvalitet och kundtillfredställelse 

Charilaos Kouthouris och Konstantinos Alexandris undersöker i sin studie från 2005 Can 

service quality predict customer satisfaction and behavioral intentions in the sport tourism 

industry? - An application of the SERVQUAL model in an outdoors setting applicerbarheten 

av mätinstrumentet SERVQUAL, vilket mäter servicekvalitet (se 3.1.2 för förklaring av 

modellen), på utomhusaktiviteter som till exempel kajakpaddling och orientering. Studien 

syftade även till att ta reda på kundernas beteende och tillfredsställelse. Sammanlagt deltog 

287 i studien som genomfördes i Grekland. Resultatet från studien visade på låga värden av 

kundtillfredställelse och beteende i de olika aktiviteterna. Författarna menar att studien 

belyser problematiken med SERVQUAL kopplat till utomhusaktiviteter och fastslår att det 

också krävs mer forskning gällande servicekvalitet och kundtillfredställelse i samband med 

utomhusaktiviteter (Kouthouris & Alexandris 2005). 

 

 

 

 



Daniel Lundstedt & Samuel Plith  Coaching & Sport Management 
 
 
 

13 
 

En studie från Sydafrika med syfte att utvärdera och mäta tillfredställelse hos rugbyspelare på 

ett universitet lyckades med hjälp av mätinstrumenten SERVQUAL och Kano (se 3.2.1 för 

förklaring av Kano-modellen) identifiera flera nyckelfaktorer som därmed kunde hjälpa till att 

höja kvaliteten på tjänsten. Innan studien genomfördes hade universitetet ingen empirisk 

information eller kunskap om hur de skulle gå till väga för att höja kvaliteten på sin tjänst 

vilket studien efter sitt genomförande hjälpte till med. Studien stärker tidigare påstående att 

mätinstrumenten behövs anpassas efter sammanhang och syfte för att nå ett bättre resultat. 

Studiens resultat visade även på att det i segmenten kan finnas olikheter i hur man upplever 

servicekvalitet (Bisschoff & Lotriet 2009). 

En studie från USA påvisar hur man genom att använda Kano som mätinstrument och modell 

för att utveckla sin tjänst därigenom kan nå högre ett högre värde av kundtillfredsställelse. 

Genom att visa på samhörigheten mellan kundernas förväntningar och nivå på 

tillfredsställelse kunde man urskilja flertalet komponenter för hur tjänsten kunde utvecklas för 

att passa kundernas behov (Dominici & Palumbo 2013). 

I studien Evaluation of service quality at events: the 1998 Coca-Cola Masters Surfing event at 

Margaret River, Western Australia (1999) undersöker Martin O’Neill, Donald Getz och Jack 

Carlsen utformningen och mätningen av servicekvalitet samt därtill även förhållandet mellan 

servicekvalitet, kundtillfredställelse och hur detta påverkar deltagarens vilja att återkomma till 

evenemanget. I undersökningen deltog 239 respondenter som svarade på en enkät i samband 

med evenemanget. Forskarna genomförde även en diskret observation för att få ett mer 

gediget utvärderingsmaterial. Studiens resultat visade på ett lyckat evenemang för både 

besökare och deltagare där inga större problem kunde identifieras. Genom undersökningen 

kunde man dock ta fram ett flertal punkter som genom förbättring kunde höja evenemanget 

ytterligare och i förlängningen även inbringa mer pengar. För att få ytterligare en dimension i 

utvärderingen menar forskarna till studien att man bör involvera deltagare, ledning och 

personal i dels själva utformningen men även genomförandet av enkäten, under förutsättning 

att dessa kan göra det objektivt (O’Neill, Getz & Carlsen 1999). 
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Vid en närmare titt på vad som tas upp i denna studies tidigare forsknings-kapitel är det lätt att 

urskilja att det finns få studier gällande servicekvalitet på evenemang, inte minst med 

inriktning mot triathlon. Det finns även en generell avsaknad i avseende inriktning på 

deltagarna och deras förväntningar. Studier har däremot tagit upp vilka ämnen eller kategorier 

som kan tänkas intressanta för olika evenemang inom olika områden där vissa paralleller går 

att dra till denna studie. Man tar bland annat upp att det kan vara gynnsamt att involvera 

deltagare, ledning och personal i både utformningen och genomförandet av enkäten (O’Neill, 

Getz & Carlsen 1999). Studierna visar även att det i de olika segmenten kan råda delade 

uppfattningar i vad man som deltagare finner viktigt och att det därmed kan vara värt att dela 

in respondenterna i olika segment (Wicker, Hallmann, Prinz & Weimars 2012 & Bisschoff & 

Lotriet 2009). Segmentering kan även tjäna ett syfte för andra aktörer då det visar hur man 

som organisation kan nå de olika grupperna av triathlondeltagare vilket kan vara värt att 

beakta då de kan vara intressanta ur ett ekonomiskt perspektiv för dessa aktörer (Wicker et al 

2012).  Det går även att utläsa ur studierna att det är väsentligt att SERVQUAL-modellen och 

dess frågor anpassas utefter studiens syfte och evenemangets särskilda karaktär (Kouthouris & 

Alexandris 2005).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel innehåller teorier inom områdena tjänstekvalitet och kundtillfredställelse vilka 

senare i arbetet ligger till grund för analys och diskussion av studiens resultat. 

3.1 Tjänstekvalitet 

Bergman och Klefsjö menar att kvalitet är en väldigt viktig faktor vid ett köp för kunder vilket 

har medfört att de företag som systematiskt och strategiskt arbetat med kvalitetsfrågor nått 

stora framgångar (Bergman & Klefsjö 2012, s. 19). Grönroos menar att när man talar om 

kvalitetsförbättringar inom ett tjänsteföretag är det väsentligt att man även försöker definiera 

vad kvalitet är, hur kunderna upplever tjänsten och hur kvaliteten på tjänsten kan förbättras 

(Grönroos 2008, s. 79-81). Bergman och Klefsjö definierar kvalitet som ”kvaliteten på en 

produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar”. Det är inte säkert att tillfredsställa kunderna och deras förväntningar alla 

gånger räcker utan författarna menar därtill att förväntningar kanske till och med behöver 

överträffas (Bergman & Klefsjö 2012, s. 23-24).  

När man pratar om tjänstekvalitet brukar man dela upp begreppet i två dimensioner, vad och 

hur (Grönroos 1982, s. 33). På nästa sida presenteras en modell, se figur 1, för 

tjänstekvalitetens två dimensioner. 
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Figur 1. Tjänstekvalitetens två dimensioner (Grönroos 1982, s. 33). 

Modellen visar att vad står för den tekniska delen och resultatet i vad kunden upplever att den 

får medan hur handlar om den funktionella kvaliteten vilket innebär hur man som kund får 

tjänsten levererad. Till skillnad mot den tekniska kvaliteten som lättare kan utvärderas 

objektivt är den funktionella kvaliteten en mer subjektiv upplevelse (Grönroos 1982, s. 33). 

Viktigt att förstå med hjälp av denna modell för tjänstekvalitet är att tjänsteföretagets image 

kan spela en stor roll för hur den aktuella situationen upplevs och kan närmast liknas vid ett 

filter. Vid en bra image kan kunder exempelvis godta ett litet misstag och det samma gäller 

det omvända, om företaget har en sämre image kan misstag ge större konsekvenser än vad de 

egentligen borde ge (Grönroos 2008, s.82). 
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3.1.1 Upplevd tjänstekvalitet 

Modellen för total upplevd kvalitet bygger vidare på tjänstekvalitetens två dimensioner men 

som ger en vidare bild av vad som är total upplevd kvalitet (Grönroos 1984, s. 40). Modellen 

presenteras nedan (se figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Total upplevd kvalitet (Grönroos 1984, s. 40) 

 

Modellen menar att god upplevd tjänstekvalitet nås när den förväntade kvaliteten, det vill säga 

kundens förväntningar, är i balans med den erfarna kvaliteten av tjänsten, det vill säga utfallet 

av tjänsten. Vad som påverkar kundens förväntningar är en rad faktorer som tjänsteföretaget 

själva har en inverkan på: Marknadskommunikation, försäljning, image, word of mouth, PR, 

kundens behov och värderingar. Marknadskommunikation handlar om olika säljstrategier för 

att nå ut till kunden vilket kan handla om exempelvis direktreklam och 

internetkommunikation. Image, word of mouth och PR kan företaget bara delvis påverka 

eftersom dessa faktorer mångt och mycket handlar om kundens erfarenheter av 

tjänsteföretaget, dock kan dessa faktorer stärkas genom medvetna val i sina reklamkampanjer. 

Det som sedan styr kunden i dess val och som har en inverkan på den förväntade kvaliteten är 

kundens behov och värderingar (Grönroos 1984, s. 40). 
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Modellen visar tydligt på att image kan spela en avgörande faktor i många fall när det 

kommer till total upplevd kvalitet. Sammanfattningsvis beskriver Grönroos:  

Nivån på den totala upplevda kvaliteten avgörs inte bara av nivån på den tekniska och den funktionella 

kvaliteten, utan beror istället på glappet mellan kundens förväntade kvalitet och hans erfarenhet av kvaliteten. 

    Grönroos 2008, s. 85. 

3.1.2 SERVQUAL 

A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml och Leonard L. Berry presenterade SERVQUAL i 

mitten 1980-talet i sin artikel a conceptual model of service quality and its implications for 

future research vilket kunde läsas i höstnumret i Journal of marketing 1985. SERVQUAL är 

ett av de mest kända och använda mätinstrumentet gällande tjänstekvalitet, oavsett om det 

handlar om forskning inom den akademiska världen eller professionell affärsverksamhet 

(Grönroos 2008, s. 92, Schembri & Sandberg 2002, s. 190-192). Verktyget bygger på att man 

först beskriver olika dimensioner i en tjänst för att sedan låta respondenter skatta de olika 

attributen hos tjänsten. Det handlar således att mäta avvikelsen eller bekräftelsen av 

respondentens förväntningar och detta för att på något sätt utvärdera kvaliteten på den 

upplevda tjänsten. SERVQUAL grundar sig normalt i 22 attribut fördelat på fem 

determinanter vilka kan delas in enligt följande: materiella ting, tillförlitlighet, tjänstvillighet, 

försäkran och empati (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1985).  

Skaparna av SERVQUAL menar att materiella ting handlar om hur kunden upplever 

omgivningen eller tjänsteföretagets fysiska miljö men även den anställda personalens fysiska 

närvaro och representation. Tillförlitlighet innebär att tjänsteföretaget levererar och håller det 

de lovar samt att detta görs vid utsatt tid. Tjänstvillighet hör samman hur väl personalen är 

lyhörda för kundens önskemål och hur snabb service de kan ge. Försäkran inbegriper 

personalens förmåga att skapa förtroende gentemot kunden och även ha kunskap för att 

besvara eventuella frågor hos kunden. Sista determinanten empati handlar om huruvida man 

som företag behandlar kunderna som individer där varje kund ses som unik och speciell 

genom personlig service (Parasuraman et al 1985). 
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3.2 Kundtillfredsställelse 

Lars Sörqvist definierar kundtillfredsställelse enligt följande:  

Kundtillfredsställelse är en mental subjektiv upplevelse hos kunden som helt baseras på kundens uppfattning. I 

olika situationer kan kunden uppleva utfallet av den aktuella varan eller tjänsten utifrån objektiva 

produktegenskaper, den nytta som erhålls eller bakomliggande faktorer. 

Lars Sörqvist 2000, s. 33. 

Detta kan innebära att kundens upplevelse av tjänsten kan skilja sig från vilken upplevelse 

tjänsteföretaget tror sig leverera. Kundtillfredsställelse kan nås på olika sätt, bland annat 

genom positiv förstärkning vilket innebär att tjänsten genererar ett ökat värde som kunden 

upplever som positivt. Ett annat sätt att nå kundtillfredsställelse är genom negativ förstärkning 

vilket snarare bygger på en lättnad hos kunden snarare än ett ökat värde eftersom man som 

tjänsteföretag får en negativ upplevelse hos kunden att i slutändan bli neutral (Oliver 1993).  

Sammanfattningsvis förklarar Sörqvist att kundtillfredsställelse handlar om kundens 

förväntningar innan köpet av tjänsten samt erfarenheten av den konsumerade tjänsten och till 

vilken grad dessa förväntningar stämmer överens med utfallet bestämmer sedan hur väl 

kunden känner tillfredsställelse. Det går sedan att identifiera flertalet effekter som har en 

inverkan på hur upplevelsen uppfattas hos kunden se figur 3, assimilationseffekten, 

kontrasteffekten, dissonanseffekten och negativitetseffekten (Sörqvist 2000, s.34-35).  
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               Assimilationseffekt                Kontrasteffekt 

 

Fördelaktigt 

     utfall 

                      Förväntning 

Ofördelaktigt 

      utfall 

      

Figur 3. Assimilationseffekten och kontrasteffekten (Oliver 1997; illustrerad i Sörqvist 2000, 

s. 36). 

Assimilationseffekten handlar om att nivån på förväntningarna är det som centralt påverkar 

kundens bedömning av tjänsten vilket innebär att man som kund inte går ifrån ens första 

förväntningar även om tjänstens utfall skulle vara annorlunda. Vid låga förväntningar kan 

upplevelsen ses som neutral hos kunden även om erfarenheten av tjänsten varit god eller till 

och med bättre än förväntningarna. Å andra sidan kan höga förväntningar innebära att ett 

sämre utfall av tjänsten ändå upplevs som positiv. Effekten kan därav förklaras med att 

kundtillfredsställelse endast rör sig inom små gränser vilka styrs och påverkas av kundens 

förväntningar. Assimilationseffekten påverkar främst kundens upplevelse då utfallet är svårt 

att fastställa samt när det av någon anledning finns en motvilja hos kunden att utvärdera 

resultatet av tjänsten  (Anderson 1973).  

Kontrasteffekten handlar istället om motsatt effekt där utfallet av tjänsten spelar en stor roll 

för hur kunden bedömer och upplever den aktuella situationen. Om utfallet sker över kundens 

förväntningar kommer kundtillfredsställelsen ses som mer positiv än vad den egentligen är 

medan ett utfall under kundens förväntningar innebär att kundtillfredsställelsen upplevs som 

sämre än vad den i verkligheten är. Kontrasteffekten kan därav förklaras som en förstärkare av 

kundens upplevelse. Man tror att denna effekt främst påverkar kundens upplevelse när 

tjänsten har stor betydelse för kunden och när utfallet motbevisar kundens förväntningar 

(Anderson 1973). 
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Dissonanseffekten handlar om att kunden upplever en skillnad i den aktuella situationen mot 

vad kunden har förväntat sig som bidrar till en otrevlig känsla vilket kunden gör allt för att 

undvika. Antingen försöker kunden få den aktuella situationen att bli som kunden från början 

hade förväntat sig eller får kundens förväntningar genomgå en efterkonstruktion som matchar 

utfallet i den aktuella situationen. Negativitetseffekten handlar däremot om att när det finns en 

skillnad mot kundens förväntningar upplevs dessa genomgående som otrevliga och därmed 

bidrar till en negativ upplevelse (Anderson 1973). 

3.2.1 Kano-modellen 

I ett tjänsteföretag är det viktigt att ha kunskap om kundernas behov samt att förstå att 

behoven kan förändras över tid (Zeithaml & Bitner 2000, s. 29-30). Noriaki Kano är grundare 

till mätinstrumentet Kano vilket mäter behov och Lars Sörqvist översätter Kanos 

behovsbegrepp till svenska där de blir uppdelade i basbehov, uttalade behov och outtalade 

behov (Sörqvist 2000, s. 40-42). Anders Gustafsson förklarar att tjänsteföretaget kan uppnå så 

kallad nödvändig kvalitet genom att tillfredsställa basbehoven hos kunden, vidare kan 

förväntad kvalitet uppnås genom tillfredställelse av de uttalade behoven medan attraktiv 

kvalitet endast kan uppnås genom att kundens outtalade behov tillfredsställs (Gustafsson 

1998, s. 29-30). Nedan i figur 4 presenteras Kano-modellen. 

 

Kundtillfredsställelse 

                                           Outtalade behov 

   Uttalade behov 

 

Dålig         Bra 

   Basbehov 

 

 

Figur 4. Kano-modellen (Av Noriaki Kano, hämtad ur Sörqvist 2000, s. 41).  
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De olika behoven i Kano-modellen fastställs genom att påståendets funktionella del ställs mot 

påståendets dysfunktionella och där basbehov kan förklaras som det behov som kunden 

uppskattar om tjänsten tillfredsställer detta. Skulle tjänsten inte tillfredsställa basbehovet leder 

detta till att kunden inte accepterar det och blir missnöjd. Detta behov kan anses vara så pass 

självklart hos kunden att det kan vara problematiskt att fråga kunden. Uttalade behov hör 

samman med de delar av en tjänst som en kund upplever är viktiga och därför uppger att de 

förväntar sig ska finnas med i tjänsten. Skulle delen inte finnas accepterar kunden inte detta 

och blir missnöjd. Enligt Kano-modellen kan man här som företag vinna konkurrensfördelar 

genom att bäst tillfredsställa de uttalade behoven hos kunden. Outtalade behov är de delar av 

en tjänst som kunderna uppskattar om de finns men som kunden har svårigheter att ta 

ställning till om de inte finns, behovet kan således vara svårt att uttrycka men kan ge den 

högsta behovstillfredsställelsen (Sörqvist 2000, s. 40-42). 
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4. Metod 

Denna del syftar till att presentera studiens metod och dess tillhörande delar där studiens 

tillvägagångssätt förklaras genom att angripa de metodiska valen. Studien har angripits med 

ett kvantitativt förhållningssätt där webbenkäter via enkättjänsten Surveymesh.se har använts. 

4.1 Undersökningsansats 

Nathalie Hassmén och Peter Hassmén skriver att kvantitativ forskning i mångt och mycket 

kan ses som ett allmänt tillvägagångssätt för att titta närmare på en större grupp av individer, 

en vidare population. De skriver vidare att den explorativa forskningen, även ibland kallat för 

utforskande, handlar om att hitta och undersöka ny kunskap inom ett område som tidigare inte 

utforskats i större termer (Hassmén & Hassmén 2008, s. 32). Eftersom studiens syfte var att 

finna ny kunskap rörande triathlondeltagare och tjänstekvalitet föll studien inom ramen för 

explorativ forskning.   

I studien har främst två modeller rörande tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse använts för 

att råda svar på det studien syftade till att undersöka och där dessa låg till grund för 

utformningen av enkäten. Modellerna är båda erkända och har använts vid tidigare studier för 

att mäta tjänstekvalitet samt kundtillfredsställelse (O’Neill, Getz & Carlsen 1999 & Bisschoff 

& Lotriet 2009 & Dominici & Palumbo 2013) och för att se exempel på detta se avsnitt 2.1 

och 2.2 tidigare forskning i denna studie. 

För att ge kunskap om deltagarna på Öppna Svenska Mästerskapen i Triathlon – långdistans 

utformades syftet till att ta reda på vilka förväntningar deltagarna hade samt att identifiera 

deras behov gällande det aktuella evenemanget.  

4.2 Kvantitativ forskning 

För att råda svar på studiens frågeställningar valdes ett kvantitativt tillvägagångssätt med 

enkäter som utgångspunkt. Alan Bryman menar att en kvantitativ metod till stor del utgör en 

insamling av numerisk data, där förhållandet mellan det teoretiska och den redan befintliga 

forskningen är av ett deduktivt slag (Bryman 2008, s. 150). Hassmén och Hassmén menar att 

om studien utgår från tidigare forskning och redan befintliga teorier är studien att betrakta 

som deduktiv, vilket ofta är fallet när det kommer till forskning inom idrott (Hassmén & 

Hassmén 2008, s.34). 
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Eftersom denna studie var uppbyggd på tidigare forskning och tidigare teorier och modeller 

ansågs studien falla inom ramen för ett deduktivt tillvägagångssätt. Bryman tar upp att även 

om en metod är av numeriskt slag utesluter det inte att datan kan vara kvalitativt, detta 

eftersom tillvägagångssättet medför ett objektivt synsätt på verkligheten kombinerad med ett 

kunskapsteoretiskt förhållningssätt (Bryman 2008, s. 150).  

4.3 Enkäter 

Som tidigare nämnt ovan skedde insamlingen av data genom enkäter som konstruerades 

främst utifrån modellerna för tjänstekvalitet, SERVQUAL och Kano. Som tidigare nämnt i 

teori-avsnittet 3.1.2 syftar SERVQUAL-modellen till att mäta kunders förväntningar och 

erfarenheter av en upplevd tjänst medan Kano-modellen, se avsnitt 3.2.1, handlar om att få 

förståelse för kundernas behov. Viktigt att förstå är att SERVQUAL-modellen modifierades 

eftersom evenemanget inte ägt rum innan studiens genomförande. Det problematiska i detta 

blev då att påståendena i grunden i SERVQUAL vill ta reda på en redan upplevd tjänst medan 

denna studies syfte handlar om att ta reda på deltagarnas förväntningar på det kommande 

evenemanget och där detta sedan ställdes i relation till tidigare erfarenheter av liknande 

triathlon-evenemang. 

Bryman menar att det finns likheter mellan enkäter och strukturerade intervjuer men där den 

stora skillnaden är att vid en enkätundersökning är det upp till respondenten själv att läsa och 

tolka frågorna. Bryman menar vidare att frågornas formuleringar är väsentliga av den mening 

att det inte ska finnas utrymme för feltolkning eftersom det vid en enkätundersökning oftast 

inte finns möjlighet till att förklara frågorna ytterligare, som vid fallet av en strukturerad 

intervju (2008, s. 228). Martyn Denscombe beskriver tid och kostnad som två viktiga resurser 

när man bedriver forskning där det är väsentligt att nyttja de fördelar man kan till dess fullo 

(Denscombe 2004, s. 83). 
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Valet av enkät som insamlingsmetod i denna studie är en kombination av uppdragsgivarens 

önskemål tillsammans med faktorerna tid och kostnad. Enkäterna var webbaserade och gick ut 

till de anmälda deltagarna via deras angivna mejl-adress och sparade därmed värdefull tid som 

kunde läggas på studiens andra delar. Även Bryman tar upp tankar kring webbaserade enkäter 

och dess fördelar där han menar att webbenkäter innebär snabb administrering samt att 

respondenterna fysiskt inte behöver skicka tillbaka någon pappersenkät via post. Med enkäter 

undgår man intervjueffekten vilket innebär att man som respondent kan påverkas av den som 

man blir intervjuad av ur olika avseenden till exempel intervjuarens beteende, sinnesstämning, 

ordval etc. Samtidigt innebär enkäter att frågorna blir standardiserade och därmed inte blir 

formulerade på olika sätt vilket av olika orsaker kan vara fallet vid vanliga intervjuer. Därtill 

hör även att respondenterna själva kan välja när de vill svara på enkäten vilket kan möjliggöra 

bättre svar och ett mer precist resultat för studien (Bryman 2008, s. 228-229). 

Å andra sidan listar sedan Bryman flertalet nackdelar gällande enkätundersökningar. Första 

punkten som tas upp är att respondenten vid en enkätundersökning inte får möjlighet till hjälp 

(Bryman 2008, s.229). För att underlätta för respondenterna försökte enkäten utformas enkelt 

och tydligt med underlag utifrån modellerna SERVQUAL och KANO. En andra punkt 

Bryman vidare tar upp är att det inte heller finns någon möjlighet till att ställa 

uppföljningsfrågor vid en enkätundersökning (Bryman 2008, s. 229). För denna studie ansågs 

detta  inte intressant eftersom de använda modellerna syftade till att ge de exakta svar studien 

ämnade att svara på. Båda de använda modellerna är dessutom utformade till att innehålla 

stängda frågor.  

En annan aspekt som tas upp är att för många frågor leder till att respondenten tröttnar 

snabbare än vid en vanlig intervju vilket påverkar risk för stort bortfall (Bryman 2008, s. 229). 

De båda modellerna SERVQUAL och Kano som använts vid utformningen av enkäten var 

båda ganska omfattande med många frågor som följd. Som tidigare nämnt modifierades 

påståendena och kortades ner men enkäten bestod ändå i slutändan av 96 påståenden. Med 

facit i hand kan det konstateras att enkäten bestod av många påståenden men på det sätt som 

enkäten var utformad var det ändå lätt för respondenterna att klicka i sina svar, se bilaga 1.  
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Det går även att utläsa en viss kritik mot att respondenterna i vissa fall kan se samtliga 

enkätfrågor i formulären och därmed påverka utfallet eftersom frågornas ordningsföljd kan bli 

felaktig och inte följa de tankar och riktlinjer som studien syftar till (Bryman 2008, s. 230). 

För att delvis kringgå detta problem utformades studiens webbenkät enligt en uppdelning där 

det var obligatoriskt för respondenterna att svara genom att klicka sig fram på hela delen 

innan de kunde gå vidare för att besvara nästa del. Dock fanns det fortfarande utrymme för 

respondenterna att hoppa mellan påståendena inom den aktuella delen men för att undgå detta 

problem ansågs enkäten då ta för lång tid att genomföra och var därav aldrig aktuellt för 

denna studie. Svarsalternativen i SERVQUAL begränsades till fyra svarsalternativ av den 

anledning att respondenterna inte skulle kunna vara neutrala och därför vara tvungna att ta 

ställning till påståendena, se bilaga 1.  

4.4 Operationalisering 

Operationalisering handlar om att man beskriver en mätnings tillvägagångssätt med hjälp av 

hänvisning till de valda mätinstrument som är valda för att passa studiens syfte. Begreppet 

och dess process ligger till grund för hur väl studien lyckas nå upp till en god validitet 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 66-67). För denna studie har två modeller tillika 

mätinstrument används för att svara upp till studiens syfte, SERVQUAL och Kano. Nedan 

anges enkätens utformning. 

4.4.1 Operationalisering SERVQUAL 

Som tidigare nämnt i teori-avsnittet syftar SERVQUAL till att mäta förväntningar och 

erfarenheter angående tjänstekvalitet. Tjänstekvalitet kan enligt SERVQUAL delas upp i fem 

determinanter, materiella ting, tillförlitlighet, tjänstvillighet, försäkran och empati 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry 1985). För att definiera determinanterna valdes påståenden 

ut för att råda svar på respondenternas förväntan och erfarenhet kring varje enskild 

determinant och där respondenten för varje påstående fick på en fyrgradig skala svara hur 

pass viktigt påståendet var för hur väl respondenten skulle bli tillfredsställd se bilaga 1. 
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Första determinanten materiella ting bestod utav sju påståenden (se påstående 2.10-2.12 och 

2.24-2.27 i webbenkäten, bilaga 1), andra determinanten tillförlitlighet utav sex (se påstående 

2.1-2.4, 2.13, och 2.15), tredje determinanten tjänstvillighet utav fem (se påstående 2.5-2.7, 

2.14 och 2.23), fjärde determinanten försäkran utav fem (se påstående 2.8, 2.9, 2.16, 2.17 och 

2.21) samt femte och sista determinanten empati utav fyra (se påstående 2.18-2.20 och 2.22). 

Figur 5 illustrerar här tillvägagångssättet för varje påstående: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Tillvägagångssätt Kano-modellen. 

Figur 5 visar första determinanten materiella ting och dess första påstående med avseende 

deltagarens förväntningar ”Att tävlingsevenemanget har modern utrustning (datorer, annan 

teknisk utrustning etc)” och där exemplet visar att respondenten har fått fyra svarsalternativ 

och valt alternativ nummer 4 (viktigt). Med avseende på deltagarens erfarenheter ”om 

tävlingsevenemanget har haft modern utrustning” valde respondenten här alternativ nummer 1 

(stämmer inte alls). Pilen längst ut till höger i exemplet visar på avvikelsen och gapet mellan 

respondentens förväntningar och erfarenhet gällande servicekvalitet vilket här blir ett negativt 

gap på -4. Eftersom tävlingsevenemanget ännu inte ägt rum vid tiden för studiens 

genomförande, anpassades vissa av SERVQUAL-modellens påståenden gällande erfarenhet 

där frågorna som kom att handla om utfallet av tävlingsevenemanget fick ändras till att handla 

om tidigare evenemangserfarenheter som liknade det aktuella tävlingsevenemanget, 

exempelvis tidigare SM i triathlon. För att se modifierade påståenden, se del fem i enkäten i 

bilaga 1. 

Determinant 1 Påstående 1, förväntningar 

Svarsalternativ 2 

Svarsalternativ 1 

Svarsalternativ 3 

Svarsalternativ 4 

Determinant 1 Påstående 1, erfarenheter Svarsalternativ 4

  
Svarsalternativ 3 

 Svarsalternativ 2 

 Svarsalternativ 1 
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Viktigt att förstå här är att även om exemplet ovan handlar om determinant 1 materiella ting 

kan exemplet appliceras på samtliga fem determinanter (materiella ting, tillförlitlighet, 

tjänstvillighet, försäkran och empati) och varje determinants tillhörande påståenden gällande 

deltagarens förväntningar och erfarenheter. Samtliga enkätpåståenden går att se i bilaga 1.  

4.4.2 Operationalisering Kano 

Som tidigare nämnt i teori-avsnittet syftar Kano till att mäta och särskilja människors behov 

och därefter indela dessa till olika kvaliteter för att svara på hur viktiga de olika påståendena 

är för exempelvis en deltagare. Precis som i SERVQUAL delades påståendena i Kano upp 

efter fem determinanter materiella ting, tillförlitlighet, tjänstvillighet, försäkran och empati. 

För att definiera determinanterna valdes påståenden ut och där varje påstående hade två 

dimensioner, en funktionell del och en dysfunktionell del. Den funktionella delen av 

påståendet syftade till att ta reda på deltagarens ställningstagande kring om en specifik sak 

fanns till hands vid tävlingsevenemanget medan den dysfunktionella delen syftade till att ta 

reda på deltagarens ställningstagande kring om en specifik sak inte fanns vid 

tävlingsevenemanget. För varje påstående fick respondenten fem svarsalternativ som löd: 1. 

Jag uppskattar det, 2. Jag förväntar mig det, 3. Jag är neutral till det, 4. Jag accepterar men 

gillar det inte, 5. Jag accepterar det inte. Första determinanten materiella ting bestod utav två 

påståenden (se påstående 6.1-6.2 i bilaga 1), andra determinanten tillförlitlighet utav sex (se 

påstående 6.3-6.8), tredje determinanten tjänstvillighet utav fyra (se påstående 6.9-6.10 och 

6.17-6.18), fjärde determinanten försäkran utav fyra (se påstående 6.19-6.22) samt femte och 

sista determinanten empati utav sex (se påstående 6.11-6.16). 
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Figur 6 illustrerar här tillvägagångssättet för tolkning av varje påstående: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Tolkning av påståenden, Kano-modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinant 1 
Materiella ting 

Påstående 1 
Hur ställer du dig till om ... 

 
Funktionell: Tävlingsevenemangets miljö 

är tilltalande. 

Dysfunktionell: Tävlingsevenemangets miljö 

inte är tilltalande. 

 
1. Jag uppskattar det 

2. Jag förväntar mig det 

3. Jag är neutral till det 

4. Jag accepterar men 

gillar det inte 

5. Jag accepterar det inte 

1. Jag uppskattar det 

2. Jag förväntar mig det 

3. Jag är neutral till det 

4. Jag accepterar men 

gillar det inte 

5. Jag accepterar det inte 
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För att läsa av figur 6 samt säkerställa vilket behov och i förlängningen även vilken kvalitet 

det i frågan för deltagaren rörde sig om användes följande mall, se figur 7, hämtad från 

artikeln Kano's methods for understanding customer-defined quality (Berger et al, 1993) för 

att fastställa detta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B = Basbehov – Nödvändig kvalitet 

O = Outtalat behov – Attraktiv kvalitet 

U = Uttalat behov – Förväntad kvalitet 

OM = Omvänd kvalitet 

OB = Obetydlig kvalitet 

I = Ifrågasatt resultat 

Figur 7. Avläsningsmall, Kano-modellen (Berger et al, 1993). 

I exemplet som illustreras i figur 7 ser vi att respondenten på den funktionella delen av 

påståendet valde alternativ nummer 1. Jag uppskattar det och på den dysfunktionella delen av 

påståendet valde alternativ nummer 4. Jag accepterar men gillar det inte. Genom att avläsa ur 

tabellen ovan (se turkosa pilarna) går det att se att påståendet kring materiella ting och 

huruvida tävlingsevenemangets miljö är tilltalande eller ej kan ses som ett outtalat behov 

samt en attraktiv kvalitet hos respondenten. 
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4.5 Urval 

När någonting ska undersökas krävs det närmast alltid någon form av strategi för vilka som 

ska inkluderas i studien. Hassmén och Hassmén skriver att det är svårt, till och med närmast 

omöjligt, att undersöka en hel population utan att ett visst urval måste göras (Hassmén och 

Hassmén 2008, s. 404). Bryman beskriver urvalsram som en ”en uppställning eller 

förteckning av alla enheter i den population man gör sitt urval ifrån” (Bryman 2008, s. 179). 

Med subjektivt urval menar Denscombe att urvalet handplockats för undersökningen eftersom 

de utvalda anses ge den mest relevanta informationen (Denscombe 2009, s 37-38). 

Urvalstekniken i denna studie kom att bli urvalsram och subjektivt urval av den anledning 

eftersom deltagaruppsättningen för Öppna Svenska Mästerskapen i Triathlon - långdistans 

valdes att kartläggas. Enkäterna gick ut till de då för tillfället 220 anmälda deltagarna där 

taket för tävlingen sammanlagt utgjordes av 500 personer. 

4.6 Bortfall 

Inom studier är det vanligt att tankar om svarsfrekvens kommer till diskussion och där en 

grundläggande term inom detta är bortfall. Bryman benämner bortfall enligt följande: 

En felkälla som inte rör själva urvalsprocessen och som kan uppstå då individerna väljs ut, till exempel då vissa 

respondenter vägrar samarbeta, inte kan hittas för en intervju eller av någon anledning är oförmögna att lämna 

den information man vill få fram. 

Alan Bryman 2008, s. 179. 

Hassmén och Hassmén förklarar att man i en bortfallsanalys kan skilja på internt bortfall och 

externt bortfall och där det är viktigt att ha en uppfattning om hur man som forskare ska 

hantera dessa två faktorer. Det interna bortfallet handlar exempelvis om huruvida 

respondenterna inte har svarat på alla enkätens frågor medan externt bortfall handlar om 

respondenternas ovilja eller oförmåga att delta i studien (Hassmén & Hassmén 2008, s. 100). 

Angående det interna bortfallet i studien åtgärdades detta genom att webbenkätens påståenden 

gjordes obligatoriska vilket säkerställde att respondenterna var tvungna att färdigställa en del 

av enkäten innan de kunde gå vidare till nästa del. Det externa bortfallet i denna studie 

uppgick till 117 (53%). För att minska det externa bortfallet skickades en påminnelse ut cirka 

två veckor efter det att webbenkäten tillkännagivits för respondenterna och påminnelsen 

gjorde att sammanlagt 103 respondenter (47%) svarade på webbenkäten. 
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4.7 Reliabilitet & Validitet 

Inom forskningen är reliabilitet och validitet två begrepp som kan ses som synonyma med 

varandra men ändå skilja sig åt. Reliabilitet handlar i grunden om hur tillförlitliga måtten och 

mättningarna är inom ett experiment. Reliabiliteten beskriver enkelt sagt hur bra testet mäter 

det som det avser att mäta. Validitet å andra sidan handlar i grunden om att se i vilken 

utsträckning mätinstrumentet mäter det som den avser att mäta, att datan är exakt och riktig 

(Bryman 2009, s. 86-89). 

Extern reliabilitet är ett mått på hur bra studien kan upprepas (Bryman 2009, s. 257). Med 

tanke på att erkända modeller använts och ligger till grund för studiens enkät kan studiens 

externa reliabilitet anses som hög. Det kan dock föras en diskussion huruvida hur mycket 

problematiken kring att evenemanget ännu inte hade ägt rum vid studiens genomförande kan 

ha påverkat studiens externa reliabilitet. 

Intern reliabilitet mäter hur bra personerna inom ett forskarlag kommer överens angående 

tolkandet av insamlad data (Bryman 2009, s. 257). Tolkandet av insamlad data skedde 

problemfritt i form av diskussioner utifrån valda teorier, dock där åsikter ställdes i relation till 

varandra. Av denna anledning kan denna studies interna reliabilitet ändå anses som hög. 

Intern validitet mäter hur bra forskarens observationer stämmer överens med de teoretiska 

idéer forskaren utvecklar. Stämmer de bra överens har studien en hög intern validitet och 

stämmer de inte bra överens har studien en låg intern validitet (Bryman 2009, s. 257). 

Eftersom erkända modeller och teorier rörande mätandet av förväntningar, identifiering samt 

särskiljning av behov och demografiska variabler kan studiens insamlade information ses som 

tillförlitlig och i förlängningen kan därav studiens interna validitet ses som hög. 

Extern validitet är ett mått på hur generaliserbart resultatet är till andra miljöer och situationer 

(Bryman 2009, s 257). Eftersom studien är speciellt utformad för deltagare i Öppna Svenska 

Mästerskapen i triathlon – långdistans samt att SERVQUAL-modellen, vilken avser att mäta 

förväntningar och erfarenheter efter ett evenemang, var tvungen att modifieras för att passa 

den aktuella situationen blir det svårt att generalisera studiens resultat till andra studier. 

Studiens externa validitet kan därför anses som låg. 
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4.8 Etiska Riktlinjer 

Denscombe beskriver att det är av väsentlig del att forskning bedrivs etiskt. Forskarna bör ta i 

beaktning respondentens rättigheter och värdighet samt att genomföra studien på ett sådant 

sätt att respondentens integritet inte skadas på något sätt genom att delta i studien 

(Denscombe 2009, s. 193). Respondenterna blev innan sitt deltagande i studien informerade 

om vilka som genomförde studien samt att deras medverkan var frivillig och att respondenten 

hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Respondenterna informerades samtidigt att 

allt innehåll som kom fram genom studien var av anonymt slag och behandlades 

konfidentiellt, se bilaga 1. 

4.9 Metoddiskussion 

Bryman tar upp kritiska aspekter som man bör ta i beaktning när det kommer till kvantitativ 

forskning och tillvägagångssätt. Bryman menar att tillvägagångssättet ofta innebär att man 

som forskare inte tar hänsyn till de avvikelser som finns mellan naturen och samhället och 

därav inte tänker på att den sociala verkligheten inte direkt går att jämställa med den naturliga 

ordningen. Bryman menar att det således lätt blir subjektiva bedömningar som ligger till 

grund vid kvantitativ forskning (Bryman 2008, s. 171). 

Precis som Bryman förklarar är det svårt att vid kvantitativ forskning förhålla sig helt objektiv 

genom en hel studie eftersom närmast alla val för att svara på studiens syfte förefaller att bli 

subjektiva även om tidigare forskning och accepterade teorier använts för att svara på studiens 

frågeställningar. 

Vidare kritik som Bryman tar upp är att man som respondent tolkar en enkätfråga på ett helt 

annat sätt än vad forskarna har avsett med frågan från början och att det påverkar 

mätprocessen och resultatet (Bryman 2008, s. 171-172).  

För att försöka kringgå problematiken med risken att respondenten feltolkar enkätpåståendena 

utformades påståendena med fasta svarsalternativ. Å andra sidan eftersom studiens syfte var 

att ta reda på kundens behov och förväntningar ansågs det centralt att respondentens tolkning 

av vad som var viktigt låg i fokus även om det kunde finnas utrymme för feltolkningar.  
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Tredje aspekten att ha i åtanke är frågan hur man som forskare kan veta att respondenterna 

verkligen har kunskapen att svara på de frågor som utformats i enkäten samt att 

respondenterna har förmågan att urskilja skillnader i formuleringar och begrepp (Bryman 

2008, s. 172). 

I denna studie skickades enkäten enbart ut till redan anmälda deltagare till det aktuella 

evenemanget vilket syftade till att säkerställa att respondenterna skulle inneha kunskapen att 

svara på frågorna. För att minska risken att respondenterna inte skulle förstå och tolka 

påståendena rätt användes vardagliga begrepp och formuleringar i största möjliga 

utsträckning. Nämnas bör även att enkäten provtestades flertalet gånger innan verkliga 

utskicket för att minimera risken ytterligare för missuppfattningar. Samtidigt med facit i hand 

kan det tänkas att vissa begrepp kunde skrivits ut för att kringgå problemet vidare. Risken 

kunde å andra sidan då ha blivit att istället för att förtydliga påståendena kunde medfört att 

respondenten hade styrts i en speciell riktning. 

Fjärde och sista aspekten kan ses som en kombination av första och tredje punkten eftersom 

man som forskare inte kan vara helt säker på det verkliga förhållandet mellan två eller flera 

variabler. Bryman menar att kvantitativ forskning lätt ger en statisk och förenklad bild av 

verkligheten avskärmad och utan hänsyn till de individer som lever och skapar denna 

verklighet som undersökts (Bryman 2008, s. 172). För att försöka säkerställa förhållandena 

mellan olika variabler i denna studie användes erkända modeller för att mäta tjänstekvalitet 

och för att identifiera och särskilja deltagarnas behov.  

En försvårande omständighet för studien var att tävlingsevenemanget inte skulle äga rum 

förrän efter studiens avslut. Detta medförde att SERVQUAL-modellen som låg till grund för 

enkäten var tvungen att utvecklas och anpassas för att svara studiens mål och syfte.  
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5. Resultat 

Följande del syftar till att presentera studiens empiriska resultat. För att tydliggöra resultatet 

presenteras först den information angående deltagarnas förväntningar och tidigare 

erfarenheter som framkommit genom SERVQUAL-modellen. Därefter redovisas den 

information kring deltagarnas behov som Kano-modellen inbringat. 

5.1 Resultat från SERVQUAL 

Nedan presenteras en summerad information i form av diagram (se figur 8) av samtliga 

determinanter vilka har framkommit genom webbenkätens påståenden utformade från 

SERVQUAL-modellen. Viktigt att tänka på här är att ett negativt gap innebär att 

förväntningarna på det kommande evenemanget är högre än vad deltagarnas erfarenheter vid 

tidigare evenemang varit, positivt gap innebär således det motsatta. 

2,24

3,53 3,38 3,5 3,22

3

3,6 3,48 3,28 3,27

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Materiella ting Tillförlitlighet Tjänstvillighet Försäkran Empati

Förväntan

Erfarenhet

 

Figur 8: Summering av samtliga determinanter. 

 

Som figur 8 åskådliggör har informationen indelats utefter modellens fem determinanter, 

materiella ting, tillförlitlighet, tjänstvillighet, försäkran och empati. Materiella ting visar på 

det största positiva gapet (0,76) mellan deltagarnas förväntningar och erfarenheter medan 

försäkran visar på ett negativt gap (0,22). Determinanten tillförlitlighet visar på högst värde 

både vad det gäller förväntningar (3,53) och erfarenhet (3,6). 

I nedanstående avsnitt kommer summerande tabeller över de olika determinanterna redovisas 

enskilt tillsammans med de olika påståenden som i enkäten tillhört varje determinant. 
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5.1.1 Materiella ting 

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

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

3. Att personalen på tävlingsevenemanget är välvårdade. 

4. Att deltagaren i samband med tävlingsevenemanget får någon form av materiell gåva. 

5. Att det sker aktiviteter på evenemangsområdet innan tävling. 

6. Att det sker aktiviteter på evenemangsområdet under tävling. 

7. Att det sker aktiviteter på evenemangsområdet efter tävling. 

Påståenden Förväntan Erfarenhet Gap Gap i % 

Påstående 1 3.1 3.3 0.2 6,4 % 

Påstående 2 2.2 2.6 0.4 18 % 

Påstående 3 2.3 3.2 0.9 39 % 

Påstående 4 2.1 3.2 1.1 52 % 

Påstående 5 2.0 2.9 0.9 45 % 

Påstående 6 2.0 2.9 0.9 45 % 

Påstående 7 2.0 2.9 0.9 45 % 

Totalt 2,24 3 0,76 33 % 

Tabell 1: Summering av determinant materiella ting 

 

Tabell 1 visar på ett totalt positivt gap (0,76) mellan deltagarnas förväntningar och erfarenhet. 

Tabellen visar även att alla påståenden överträffades där påstående 4, att deltagaren i 

samband med tävlingsevenemanget får någon form av materiell gåva, visade på den största 

skillnaden (1,1) medan påstående 1, att tävlingsevenemanget har modern utrustning (datorer, 

annan teknisk utrustning etc), visade på den minsta skillnaden (0,2). 
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5.1.2 Tillförlitlighet 

1. Att förutsättningarna för att anmäla sig till tävlingsevenemanget är lätta att förstå 

2. Att det är enkelt att anmäla att anmäla sig till tävlingsevenemanget. 

3. Att det är smidigt att betala anmälan till tävlingsevenemanget. 

4. Att det inte sker några missförstånd i samband med anmälan till tävlingsevenemanget. 

5. Att tävlingsevenemanget gör vad de lovat på utsatt tid. 

6. Att inga misstag begås på tävlingsevenemanget (fel tidtagning, fusk etc). 

Påståenden Förväntan Erfarenhet Gap Gap i % 

Påstående 1 3.3 3.8 0.5 15 % 

Påstående 2 3.4 3.8 0.4 11 % 

Påstående 3 3.4 3.7 0.3 8 % 

Påstående 4 3.6 3.8 0.2 5 % 

Påstående 5 3.7 3.5 - 0.2 - 5 % 

Påstående 6 3.8 3.0 - 0.8 - 21 % 

Totalt 3.53 3.6 0.07 1.9 % 

Tabell 2: Summering av determinant tillförlitlighet 

 

Tabell 2 visar på ett totalt positivt gap (0,07) mellan deltagarnas förväntningar och erfarenhet. 

Tabellen visar att de fyra första påståendena överträffades där påstående 1, att 

förutsättningarna för att anmäla sig till tävlingsevenemanget är lätta att förstå,  visade på den 

största positiva skillnaden (0,5) medan påstående 5, att tävlingsevenemanget gör vad de lovat 

på utsatt tid,  och påstående 6, att inga misstag begås på tävlingsevenemanget (fel tidtagning, 

fusk etc), däremot visade på ett negativt gap (-0,2 och -0,8). 
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5.1.3 Tjänstvillighet 

1. Att det är lätt att komma i kontakt med arrangör. 

2. Att deltagaren får snabb service. 

3. Att personalen är mottagliga för deltagarens önskemål. 

4. Att personalen på tävlingsevenemanget visar ett ärligt intresse att hjälpa till när en 

deltagare behöver hjälp. 

5. Att man som deltagare blir informerad om programinnehåll, regler etc.  

Påståenden Förväntan Erfarenhet Gap Gap i % 

Påstående 1 3.2 3.4 0.2 6 % 

Påstående 2 3.2 3.5 0.3 9 % 

Påstående 3 3.1 3.4 0.3 9 % 

Påstående 4 3.8 3.5 -0.3 -7 % 

Påstående 5 3.6 3.6 0 0 % 

Totalt 3.38 3.48 0.1 2 % 

Tabell 3: Summering av determinant tjänstvillighet 

 

Tabell 3 visar på ett totalt positivt gap (0,1) mellan deltagarnas förväntningar och erfarenhet. 

Alla påståenden utom påstående 4, att personalen på tävlingsevenemanget visar ett ärligt 

intresse att hjälpa till när en deltagare behöver hjälp, överträffades (-0,3). Påstående 2, att 

deltagaren får snabb service och påstående 3, att personalen är mottagliga för deltagarens 

önskemål, visade på störst positiv skillnad (0,3) av denna determinant. 
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5.1.4 Försäkran 

1. Att personalen besitter kunskapen och färdigheten för att hjälpa deltagaren. 

2. Att personalen löser deltagarens problem. 

3. Att personalen på tävlingsevenemanget alltid är öppna för att besvara deltagarens frågor. 

4. Att personalens beteende på tävlingsevenemanget inger förtroende hos deltagaren. 

5. Att det finns räddningspersonal i ständig beredskap.  

Påståenden Förväntan Erfarenhet Gap Gap i % 

Påstående 1 3.6 3.3 -0.3 -8 % 

Påstående 2 3.4 3.3 -0.1 -2 % 

Påstående 3 3.5 3.3 -0.2 -5 % 

Påstående 4 3.5 3.3 -0.2 -5 % 

Påstående 5 3.5 3.2 -0.3 -8 % 

Totalt 3.5 3.28 -0.22 -6 % 

Tabell 4: Summering av determinant försäkran 

 

Tabell 4 visar på ett totalt negativt gap (-0,22) mellan deltagarnas förväntningar och 

erfarenhet. Alla påståenden fick ett negativt utslag där påstående 1, att personalen besitter 

kunskapen och färdigheten för att hjälpa deltagaren, och påstående 5, att det finns 

räddningspersonal i ständig beredskap, visade på den största skillnaden (-0,3) medan 

påstående 2, att personalen löser deltagarens problem, visade på minst skillnad (-0,1). 
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5.1.5 Empati 

1. Att personalen på tävlingsevenemanget alltid är vänliga/artiga mot deltagaren. 

2. Att personalen på tävlingsevenemanget ser till deltagarens bästa. 

3. Att personalen på tävlingsevenemanget ger deltagaren personligt stöd. 

4. Att tävlingsevenemanget sker på lämpliga tider.  

Påståenden Förväntan Erfarenhet Gap Gap i % 

Påstående 1 3.4 3.5 0.1 2 % 

Påstående 2 3.6 3.3 -0.3 -8 % 

Påstående 3 2.5 2.7 0.2 8 % 

Påstående 4 3.4 3.6 0.2 5 % 

Totalt 3.22 3.27 0.05 1 % 

Tabell 5: Summering av determinant empati 

 

Tabell 5 visar på ett totalt positivt gap (0,05) mellan deltagarnas förväntningar och erfarenhet. 

Alla påståenden utom påstående 2, att personalen på tävlingsevenemanget ser till deltagarens 

bästa, överträffades (-0,3). Tabellen visar därtill att påstående 3, att personalen på 

tävlingsevenemanget ger deltagaren personligt stöd, och påstående 4, att 

tävlingsevenemanget sker på lämpliga tider, visade på störst positiva skillnad (0,2). 
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5.2 Resultat från Kano 

På nästa sida presenteras en summerad information i form av tabell (se tabell 6) vilket har 

framkommit genom webbenkätens frågor utformade från Kano-modellen. 

För att enklare kunna förstå informationen och tolka det som framgår av tabellen har en 

indelning gjorts efter vilken determinant påståendena handlar om och där svarsfrekvensen 

återges i procentform. Svaren på de påståenden som syftar till tjänstens funktionella del visas i 

vanlig text och format medan de påståenden som syftar till tjänstens dysfunktionella del visas 

i turkos färg. Siffrorna 1, 2, 3, 4 och 5 syftar till att beskriva respondenternas svarsalternativ 

och vad de olika siffrorna står för går tydligt att utläsa under tabellen. Beroende på hur de 

olika enkätsvaren har sett ut har de sedan kategoriserats efter olika kvaliteter och behov.   

Exempelvis för påstående 1 och 2 som handlar om determinanten materiella ting går det att se 

att respondenterna i de flesta fall (49%) har valt alternativ 1 på den funktionella delen, att de 

uppskattar om evenemangets miljö är tilltalande. På den dysfunktionella delen går det att 

utläsa att respondenterna till största del (64%) har valt alternativ 4, att de accepterar men 

gillar det inte. Utefter majoriteten av de valda svarsalternativen blir således kvalitetskategorin 

för påstående 1 och 2 attraktiv kvalitet och behovet ett outtalat behov.  

För att vidare förstå och enklare utläsa hur kategoriseringen av kvaliteterna och behoven går 

till, se förklaringsmodellen för Kano i metoddelen 4.4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniel Lundstedt & Samuel Plith  Coaching & Sport Management 
 
 
 

42 
 

Enkätpåståenden. 

1.Evenemangets miljö är tilltalande. 

2.Evenemangets miljö är inte tilltalande. 

3. Tävlingsevenemanget levereras korrekt. 

4. Tävlingsevenemanget levereras inte korrekt. 

5. Inga misstag begås i samband med 

tävlingsevenemanget. 

6. Misstag begås i samband med tävlingsevenemanget. 

7. Tävlingsevenemanget håller vad de lovar. 

8. Tävlingsevenemanget håller inte vad de lovar. 

9. Personalen känns betryggande och 

förtroendeingivande. 

10. Personalen känns inte betryggande och 

förtroendeingivande. 

11. Personalen är uppmärksam och lyhörd mot 

deltagaren. 

12. Personalen är inte uppmärksam och lyhörd mot 

deltagaren. 

13. Personalen innehar kunskap att hjälpa deltagaren. 

14. Personalen innehar inte kunskap att hjälpa 

deltagaren. 

15. Personalen innehar kunskap att kunna utföra sitt 

arbete. 

16. Personalen innehar inte kunskap att kunna utföra sitt 

arbete. 

17. Personalen ser till deltagarens bästa. 

18. Personalen ser inte till deltagarens bästa. 

19. Personalen får deltagaren att känna sig unik och 

speciell. 

20. Personalen får inte deltagaren att känna sig unik och 

speciell.  

21. Personalen är artig. 

22. Personalen är inte artig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.=Uppskattar 2.=Förväntar 3.=Neutral 4.=Accepterar men gillar inte 5.=Accepterar inte 

Tabell 6. Empiriskt resultat från Kano-modellen. 

 

 

Determinant 

Empati 

 

Materiella ting 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet 

 Tillförlitlighet 

 Tjänstvillighet 

 Tjänstvillighet 

 Försäkran 

 Försäkran 

 Empati 

 Empati 

 

Kundbehov 

Funktionellt/ 

Dysfunktionellt 

 

 

Påstående 1 & 2 

Påstående 3 & 4 

 Påstående 5 & 6 

 Påstående 7 & 8 

 Påstående 9 & 10 

 

1. 

Påstående 19 & 20 

 

Påstående 17 & 18 

 

Påstående 15 & 16 

Påstående 13 & 14 

 

Påstående 11 & 12 

 

Påstående 21 & 22 

 

2. 3. 4. 5. Kvalitets- 

kategori 

Behov 

50 

23 

 23 

 20 

 43 

 43 

 24 

 13 

 32 

 50 

 39 

32 

75 

 66 

 78 

 51 

 46 

 72 

84 

 57 

 

50 

 

24 

 

16 

 27 

 

44

75 

 

63 

 55 

 62 

 49 

 70 

 56 

 59 

 43 

 43 

 21 

 56 

 

39 

 

 

26 

44 

 

25 

 46 

 40 

 

24 

 

Attraktiv 

Obet./Förvänt. 

 Obet./Nödv. 

 

 

Obet./Förvänt. 

 Attraktiv/Obet

. 

 

Attraktiv/Obet 

Obet./Förvänt. 

Obet./Förvänt. 

Nödv./förvänt. 

Attraktiv/Obet 

Attraktiv/Obet 

Outtalat 

-/uttalat 

 

-/uttalat 

Outtalat/- 

 Outtalat/- 

 -/uttalat 

 

 

-/uttalat 

 

 

Bas/uttalat 

 Outtalat/- 

 Outtalat/- 

 

-/bas 
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5.2.1 Materiella ting 

Som tabellen visar och som även förklarades i avsnittet gällande Kano-modellen, se avsnitt 

4.4.2, går det att utläsa att närmast hälften av respondenterna i denna studie ser determinanten 

materiella ting med tillhörande påståenden som en attraktiv kvalitet och ett outtalat behov. 

5.2.2 Tillförlitlighet 

Tabellen visar att determinanten tillförlitlighet ses som en obetydlig kvalitet bland majoriteten 

av respondenterna förutom vid påstående 7, att tävlingsevenemanget håller vad de lovar, och 

påstående 8, att tävlingsevenemanget håller inte vad de lovar, där det går att urskilja att vissa 

av respondenterna ser det som en förväntad kvalitet och ett uttalat behov. Majoriteten av 

respondenterna enligt denna studie ser determinanten som något som varken skapar nöje eller 

missnöje. 

5.2.3 Tjänstvillighet 

För determinanten tjänstvillighet och dess tillhörande påståenden visar tabellen att 

respondenterna ser det som antingen en attraktiv eller obetydlig kvalitet. Respondenternas 

behov i frågan kan därav utläsas som ett outtalat behov eller som något som varken skapar 

nöje eller missnöje. 

5.2.4 Försäkran 

Tabellen visar att determinanten försäkran hos respondenterna i denna studie kan ses som 

antingen obetydlig kvalitet (påstående 13, att personalen innehar kunskap att hjälpa 

deltagaren, och påstående 14, att personalen innehar inte kunskap att hjälpa deltagaren) eller 

förväntad kvalitet (påstående 15, att personalen innehar kunskap att kunna utföra sitt arbete, 

och påstående 16, att personalen inte innehar kunskap att kunna utföra sitt arbete). Påstående 

13 och påstående 14 skapar varken nöje eller missnöje medan påstående 15 och 16 kan ses 

som ett uttalat behov. 
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5.2.5 Empati 

Determinanten empati hos respondenterna är den determinant som fått störst spridning 

gällande kategorisering. Enligt tabellen ser respondenterna påstående 17, att personalen ser 

till deltagarens bästa, och påstående 18, att personalen inte ser till deltagarens bästa, som en 

nödvändig kvalitet eller en förväntad kvalitet. De övriga påståendena ses som antingen 

attraktiva eller obetydliga kvaliteter. För påstående 17 och 18 blir behovet således ett 

basbehov eller ett uttalat behov medan de övriga påståendena kan ses som antingen ett 

outtalat behov eller något som varken skapar nöje eller missnöje.  

5.3 Resultat av kontrollvariabler 

Informationen som framgår av webbenkäten rörande respondenternas bakgrund och 

demografiska variabler är att 85,8 procent av respondenterna är män medan 14,2 procent är 

kvinnor. Åldersmässigt visar enkäten att 63,2 procent är mellan 35-49 år, 19,8 procent är 

mellan 26-34 år och 15,1 procent är mellan 50-64 år. Vidare visar empirin från enkäten att 

38,7 procent av respondenterna har en familj som består utav 3-4 personer, 35,8 procent 

består av 1-2 personer medan 25,5 procent av respondenterna har en familj som består av 5 

personer eller fler. 54,7 procent av respondenterna angav gift som civilstånd, 29,2 procent 

angav sambo, 10,4 procent angav singel medan 5,7 procent angav att de var särbo.  

Figur 9 illustrerar fördelningen av respondenternas utbildningsnivå: 

 

 

Figur 9. Respondenternas utbildningsnivå. 

Som figur 9 visar har en stor andel av respondenterna högskoleutbildning (63,2%) medan 20,8 

procent av respondenterna har en gymnasial utbildning. 14,2 procent har en eftergymnasial 

utbildning och 1,9 procent har en annan form av utbildning än angivna svarsalternativ. 
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Figur 10 visar fördelningen bland respondenterna rörande sysselsättning:  

 

 

Figur 10. Respondenternas sysselsättning. 

Resultatet från webbenkäten visar att 71 procent av respondenterna jobbar inom den privata 

sektorn, 25,2 procent jobbar inom den offentliga sektorn medan 1,9 procent är studenter och 

ytterligare 1,9 procent angav annan sysselsättning. 

 

Figur 11  visar hur fördelningen gällande inkomst per år ser ut för respondenterna i studien:  

 

 

Figur 11. Respondenternas inkomst per år. 

Enkätsvaren visar att 48,1 procent av respondenterna tjänar mellan 300-500kkr per år och 33 

procent tjänar över 500kkr. Vidare svarar 13,2 procent att de tjänar mellan 200-300kkr medan 

3,8 procent svarar mellan 100-200kkr. Endast 1 procent svarade att de tjänade mellan 20-

100kkr vilket var samma svarsfrekvens för under 20kkr. 
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Figur 12 visar fördelningen kring tidigare erfarenheter av triathlon: 

 

 

Figur 12. Respondenternas tidigare erfarenheter av triathlon. 

Enkätsvaren visar att 42,7 procent av respondenterna är motionärer, 36,6 procent är 

regelbundna tävlare, 6,9 procent är elittriathleter. Potentiell tävlare, deltagare som tävlar för 

första gången, icke-tävlare, före-detta elittriathlet och ex-tävlare visar alla på en svarsfrekvens 

under 5 procent. 

Figur 13 visar på fördelningen kring deltagarnas träningsdos per månad: 

 

 

Figur 13. Respondenternas träningsdos per månad. 

Figur 13 visar att 43,4 procent av respondenterna tränar mer än 26 gånger i månaden, 31,1 

procent tränar mellan 20-25 gånger, 11,3 procent uppger att de tränar mellan 9-14 gånger och 

9,4 procent uppger att de tränar mellan 15-19 gånger. 3,8 procent av respondenterna uppger 

att de tränar 5-8 gånger i månaden medan 0,9 procent uppger att de tränar 3-4 gånger. 
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6. Analys & diskussion  

Detta kapitel syftar till att analysera och diskutera det resultat som framkommit i studien 

utifrån den teoretiska referensram tillsammans med tidigare forskning som återgetts i arbetet. 

Kapitlet inleds med en summerande genomgång av tjänstekvalitet med utgångspunkt ur 

SERVQUAL och kundtillfredsställelse utifrån Kano-modellen angående behov och kvalitet för 

att sedan efterföljas av en genomgång determinant för determinant. 

6.1 Tjänstekvalitet & kundtillfredsställelse 

Utifrån modellen tjänstekvalitetens två dimensioner (Grönroos 1982, s. 33) går det ur 

resultatet från denna studie att skönja att den funktionella dimensionen av tävlingsevenemang 

inom triathlon rörande determinanterna tillförlitlighet, tjänstvillighet och empati är av generell 

god kvalitet eftersom respondenterna här har angett god erfarenhet kontra deras nuvarande 

förväntningar. Anledningen till att materiella ting inte nämns här är eftersom den 

determinanten snarare syftar till resultatets tekniska kvalitet, det vill säga vad som levereras. 

Determinanten försäkran utelämnas av den anledning att det är den enda determinanten som 

visar på ett negativt gap (-0,22) mellan respondenternas förväntningar och tidigare 

erfarenheter. Tankarna om hur kunderna upplever tjänsten och hur kvaliteten i tjänsten kan 

förbättras går att urskilja i figur 8 som illustrerar den generella bilden av de fem 

determinanterna och avvikelsen mellan deltagarnas förväntningar och erfarenheter. Generellt 

sett visar studien att respondenternas erfarenheter på tidigare evenemang ofta har överträffat 

deras nuvarande förväntningar på det kommande tävlingsevenemanget. Endast determinanten 

försäkran är den determinant där utfallet tidigare inte överträffat respondenternas nuvarande 

förväntningar gällande det kommande tävlingsevenemanget. 
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Det går även att se att respondenterna vid nästan samtliga determinanter angett att de har 

ganska höga förväntningar på tävlingsevenemanget vilket blir intressant utifrån Grönroos 

modell för total upplevd kvalitet (Grönroos 1984, s. 40) där modellen menar att det är 

företagets marknadskommunikation, försäljning, image, word of mouth, PR och kundens 

behov och värderingar som tillsammans alla påverkar vilka förväntningar deltagare har på 

tävlingsevenemanget. Det är här tänkbart att Vätterntriathlons tidigare projekt kan ligga till 

grund för deltagarnas höga förväntningar. Det är även tänkbart att många av respondenternas 

bakgrund med exempelvis hög utbildningsnivå också bidrar till de höga förväntningarna. 

Innehållet som kommer fram genom denna studie kan tänkas vara användbart i 

Vätterntriathlon: s framtida marknadskommunikation genom vilka kvaliteter man levererar 

och således vilka behov man tillfredsställer. 

Zeithaml och Bitners tankar (Zeithaml & Bitner 2000, s. 29-30) kring att som företag ha 

kunskap om kundernas behov och därtill ha en medvetenhet att dessa behov kan förändras 

över tid ökar denna studies legitimitet. Med hjälp av Kano-modellen (Sörqvist 2000, s. 40-42) 

och den information som kommit fram genom studien går det utifrån determinanterna se olika 

mönster. Materiella ting, tjänstvillighet och empati kan generellt ses som outtalade behov och 

attraktiva kvaliteter hos respondenterna medan tillförlitlighet och försäkran generellt kan ses 

som uttalade behov och förväntade kvaliteter. Utifrån Kano-modellen går det även att se att 

många påståenden blivit kategoriserade som obetydliga vilket är intressant och kan förklaras 

utifrån Sörqvists förklaringar till behoven (Sörqvist 2000, s. 40-42) där exempelvis de 

outtalade behoven kan upplevas som svåra att uttrycka och att basbehoven kan ses som 

självklara hos deltagaren och därav blir problematiskt att helt säkert fastställa vid tillfrågning. 

Värt att nämna är att det utifrån denna studie har varit svårt att dra några paralleller till 

Andersons tankar om negativitets- och dissonanseffekter (Anderson 1973). 

De gånger då analysen och diskussionen blir generell utan att gå in på skillnader mellan 

bakgrundsvariablerna, det vill säga kön, ålder, inkomst och så vidare, är eftersom gapet varit 

mindre än 0,2 från den generella bilden och där det således varit svårt att urskilja skillnader 

mellan variablerna. Tilläggas bör även att den generella bilden stämt ganska väl överens med 

tänkbara relevanta bakgrundsvariabler. 
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6.1.1 Materiella ting 

Determinanten materiella ting visar i den generella bilden upp det största gapet (0,76). 

Deltagarna förväntar sig inte materiella ting även om man vid tidigare evenemang haft goda 

erfarenheter av just detta. Tydligast går detta att se i påstående 4 som handlar om huruvida 

man som deltagare mottagit någon form av materiell gåva i samband med tidigare 

tävlingsevenemang. Det går även att se att påstående 4 (1,1) är det påstående som bidrar mest 

till det stora gapet för hela determinanten. Vid en närmare granskning visar det sig att 

regelbundna tävlare har än lägre förväntningar (1,9) än snittet angående att erhålla materiell 

gåva men även högre värde på utfallet och erfarenheten vid tidigare tävlingsevenemang (3,1), 

man kan här tänka sig att regelbundna tävlare i större utsträckning koncentrerar sig på 

tävlingen än sidoaspekter. 

Utifrån assimilationseffekten (Anderson 1973) som bland annat innebär att förväntningarna är 

den centrala påverkanskraften vid bedömning av tjänsten, kan vi se att de låga 

förväntningarna här kan innebära att en positiv erfarenhet hos deltagaren ändå kan upplevas 

som neutral, det vill säga att deltagaren varken blir nöjd eller missnöjd. Frågan blir således om 

materiella gåvor i samband med tävlingsevenemanget ur kundtillfredsställelse-synpunkt 

verkligen är att föredra. Viktigt att tänka på här är dock konstaterandet att detta är en 

generalisering gällande materiella gåvor där vad för typ av gåva det handlar om kan påverka 

förväntningarna och därtill även kundtillfredsställelsen. 

Påståendena rörande aktiviteter före, under och efter tävlingsevenemanget visar alla på 

liknande värden där respondenterna inte direkt förväntar sig aktiviteter (2,0) även fast det på 

tidigare tävlingsevenemang varit delvis hög förekomst av aktiviteter (2,9). Intressant är också 

att de påståenden som rör tävlingsevenemangets omgivande miljö visar på minst gap (0,2 och 

0,4) mellan respondenternas förväntningar och tidigare erfarenheter och där resultatet från 

Kano-modellen visar att omgivande miljö är en attraktiv kvalitet och ett outtalat behov för 50 

procent av respondenterna, vilket från Sörqvists tankar (Sörqvist 2000, s. 40-42) skulle 

innebära att respondenterna kan ha svårigheter att uttrycka behovet men som kan innebära den 

högsta kundtillfredsställelsen. 
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Det är intressant att alla aktivitetspåståendena fått exakt samma medelvärden både gällande 

respondenternas förväntningar och tidigare erfarenheter, frågan här blir varför? Man hade 

kunnat tro att det berott på att respondenterna exempelvis missuppfattat att det handlar om 

aktiviteter före, under och efter tävlingsevenemanget och tagit de tre påståendena för en och 

samma fråga men vid närmare titt på enkätresultatet kan man tydligt se att detta inte var fallet. 

Det förefaller således att respondenterna tycker fördelningen faktiskt har varit lika och är lika 

viktigt, intressant här vore att djupare ta reda på varför fördelningen blir som den blir.  Tänkas 

här kan exempelvis vara att man som deltagare vill att publik i större utsträckning ska lockas 

till triathlonevenemang och i förlängningen då bidra till en bättre stämning kring 

tävlingsevenemanget. 

6.1.2 Tillförlitlighet 

Determinanten tillförlitlighet särskiljer sig gentemot de andra determinanterna genom att ha 

högst värde på både deltagarnas förväntningar och tidigare erfarenheter. Om man tittar 

djupare på determinanten tillförlitlighet och dess medföljande påståenden går det att se att  vid 

påstående sex som handlar om huruvida misstag uppstår i samband med tävlingsevenemanget 

har respondenterna uppgett höga värden av förväntan (3,8) men lägre värde gällande 

erfarenhet (3,0). Gapet blir således negativt (-0,8) och är det största generella negativa gapet i 

denna studie. 

Intressant är att de respondenter som angav att de var regelbundna tävlare (36,6%) hade än 

högre värde (3,9) gällande deras förväntningar men även lite högre erfarenhetsvärde (3,1) än 

den generella bilden i denna studien. Ställs detta i relation mot vad de respondenter som 

angav att de var motionärer svarade går det att se att motionärerna uppgav lägre värde (3,7) 

än den generella bilden gällande förväntningar men samma värde (3,1) gällande erfarenhet 

som de respondenter som angav sig som regelbundna tävlare. Båda grupperna anger således 

samma erfarenhet gällande frågan men där motionärerna visar på en lite lägre förväntan än de 

regelbundna tävlarna även om förväntningarna fortfarande får anses som väldigt höga. 

Viktigt att förstå här är att frågan syftar till tidigare tävlingsevenemang och att man kan 

utefter respondenternas svar utläsa att misstag tidigare har begåtts och att man ställer höga 

krav på tävlingsevenemanget gällande detta. 
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Genom Kano-modellen (Sörqvist 2000, s. 40-42) går det att urskilja att majoriteten av 

respondenterna (62%) angett påståendet huruvida misstag begås i samband med 

tävlingsevenemanget som en obetydlig kvalitet medan en fjärdedel av respondenterna angett 

det som en nödvändig kvalitet och således ett basbehov. Olikheten och spridningen kan 

förklaras utifrån Sörqvists tankar (Sörqvist 2000, s. 40-42) där ett basbehov kan ses som så 

pass självklart och viktigt för att kunden ska bli tillfredsställd att det blir problematiskt att 

fråga kunden om det. Med tanke på respondenternas höga angivna förväntningar i 

SERVQUAL-modellen (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1985) är det troligt att det rör sig om 

ett basbehov för många respondenter i denna studie. Viktigt att tänka på här är att 

Vätterntriathlons och tävlingsevenemangets image kan spela en roll och fungera som ett filter 

(Grönroos 2008, s. 82) där deltagare vid en god image är mer benägna att godta eller förlåta 

ett misstag som skett samtidigt som vid en sämre image kan innebära större konsekvenser än 

vad misstaget egentligen borde generera. 

6.1.3 Tjänstvillighet 

Påstående 4, angående att personalen visar ett ärligt intresse att hjälpa deltagaren, visar på 

ett negativt gap (-0,3) och går att sammankoppla med påstående 2 i determinanten empati som 

handlar om att personalen ser till deltagarens bästa. Man förväntar sig i båda fallen detta till 

en högre grad än vad som tidigare varit fallet vid tidigare evenemang. Utifrån resultatet som 

kommit fram genom studien och med hjälp av Kano-modellen (Sörqvist 2000, s. 40-42) går 

det att se att dessa frågor är viktiga att ta hänsyn till då påståendena rör sig om nödvändiga, 

förväntade och attraktiva kvaliteter hos respondenterna och därav även en chans att 

tillfredsställa uttalade, outtalade och basbehov hos deltagarna. Det vill säga att om dessa 

påstående uppfylls har man som arrangör chans att verkligen nå den högsta 

kundtillfredställelsen och eftersom det rör sig om många behov gällande de här påståendena 

kan de vara nycklar för ett lyckat evenemang.  

Determinanten blir därtill särskilt viktig att ta hänsyn till när den kopplas till Olivers tankar 

(Oliver 1993) gällande negativ förstärkning och om hur man som tjänsteföretag kan nå 

kundtillfredsställelse eftersom en god tjänstvillighet kan vända en samlad negativ upplevelse 

hos deltagaren till att bli åtminstone neutral. Som organisation är det därav viktigt att ta 

särskild hänsyn till denna determinant om respondenterna anger höga förväntningar, vilket 

respondenterna i denna studie har gjort.   
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6.1.4 Försäkran 

Summerar vi påståendena som determinanten försäkran består av går det att se att kvaliteten i 

tjänsten kan förbättras genom att personal besitter kunskap för att hjälpa deltagaren, att 

personalen kan besvara frågor och lösa problem hos deltagaren samt hur personalen 

beteende inger förtroende. Av den generella bilden som visas i tabell 4 går det att se att 

påstående 1 och 5 visar på störst gap (-0,3) även om samtliga frågor rörande determinanten 

visar på negativa gap. Att personalen besitter kunskap att hjälpa deltagaren och att det finns 

räddningspersonal i ständig beredskap är bland annat frågor med höga förväntningar hos 

respondenterna men där utfallet av tidigare tjänster inte motsvarat dessa.  

Med hjälp av Kano-modellen (Sörqvist 2000, s. 40-42) går det dock att se att majoriteten av 

respondenterna anser att frågan angående att personalen besitter kunskap att hjälpa 

deltagaren är en obetydlig kvalitet vilket innebär att den inte påverkar kundtillfredsställelsen i 

någon större utsträckning. För en fjärdedel av respondenterna går det dock att se att frågan 

gällande att personalen besitter kunskap att hjälpa deltagaren är ett uttalat behov och en 

förväntad kvalitet för att uppnå kundtillfredställelse. Detta innebär i förlängningen utifrån 

Kano-modellen (Sörqvist 2000, s. 40-42) att det här kan röra sig om en konkurrensfördel för 

organisationen om det uttalade behovet tillfredsställs eftersom 25 procent av respondenterna 

anser att frågan är just ett uttalat behov.   

Intressant att se är att kvinnor i denna studie i högre utsträckning än män har generellt högre 

förväntningar på samtliga påståenden inom denna determinant men även upplevt sämre utfall 

angående deras erfarenheter på tidigare tävlingsevenemang. Gruppen kvinnor är dock så pass 

liten (14,2%) att det är svårt att dra några slutsatser ifrån detta men det går att se tendenser att 

kvinnor lägger mer fokus gällande denna determinant. Särskilt påståenden kring hjälp och 

förtroende verkar betyda extra mycket (3,9) för dessa respondenter. 
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6.1.5 Empati 

Som tidigare nämnt i 6.1.3 gällande tjänstvillighet går påstående 2 för determinanten empati 

att respondenterna förväntar sig att personalen på evenemanget ser till deltagarnas bästa i en 

högre grad än vad som tidigare varit fallet. Påståendet är extra värt att ta i beaktning eftersom 

information från Kano-modellen (Sörqvist 2000, s. 40-42) visar att det handlar om ett 

basbehov eller ett uttalat behov hos deltagarna. Påståendet blir även intressant utifrån 

kontrasteffekten (Anderson 1973) där man menar att om tjänsten är av stor betydelse för 

deltagaren, vilket ovan information indikerar, kan utfallet av tjänsten fungera som en 

förstärkare (Oliver 1993) och om deltagarens förväntningar då överträffas kommer 

kundtillfredsställelsen ses som högre än vad den egentligen är. Tankarna här går även att 

applicera på alla påståenden som kategoriserats som bas- eller uttalade behov. Påstående 3 

särskiljer sig gentemot övriga påståenden i determinanten eftersom respondenterna har angett 

att de har en ganska låg förväntan (2,5). Detta blir intressant i och med att erfarenheten i fallet 

har upplevts som högre (2,7). Respondenterna förväntar sig alltså inte personligt stöd även 

fast man tidigare har fått det. Skillnader med hjälp av bakgrundsvariablerna har varit svåra att 

urskilja men det går dock att se att de respondenter som angett sig för att vara elittriathleter 

haft ännu lägre förväntan (2,0) än den generella bilden. Även om elittriathleterna i denna 

studie representerar en liten grupp (6,9%) verkar de således inte tycka att personligt stöd i 

samband med tävlingsevenemanget från personalen är något som är viktigt, vilket kan ha 

bidragit till ett lägre genomsnitt för påståendet. 
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7. Studiens slutsatser 

Denna avslutande del i studien ämnar att besvara studiens två frågeställningar rörande 

förväntningar och behov. Slutsatserna redovisas enligt den ordning som följde i analys- och 

diskussionsavsnittet som går att se gällande respondenternas förväntningar samt deras 

behov. Kapitlet avslutas med en sammanfattande reflektion och förslag på vidare forskning. 

Genom studiens resultat och analys går följande slutsatser att dra: 

 Studien visar bland annat att tidigare tävlingsevenemang inom triathlon levererat 

tjänster med en god kvalitet. Detta eftersom respondenterna i denna studie angett höga 

värden på tidigare erfarenhet gällande determinanterna tillförlitlighet, tjänstvillighet 

och empati vilka syftar på den funktionella dimensionen av en tjänst, det vill säga hur 

en tjänst levereras. 

 Respondenternas erfarenheter på tidigare evenemang har ofta överträffat de nuvarande 

förväntningarna som respondenterna uppger att de har på det kommande 

tävlingsevenemanget. Endast försäkran är den determinant där respondenternas 

erfarenhet inte överträffat respondenternas nuvarande förväntningar gällande det 

kommande tävlingsevenemanget. 

 Determinanterna materiella ting, tjänstvillighet och empati kan summerande ses som 

outtalade behov och attraktiva kvaliteter hos respondenterna medan tillförlitlighet och 

försäkran generellt kan ses som uttalade behov och förväntade kvaliteter. Detta 

innebär att om de tre förstnämnda determinanterna uppfylls kan det ge deltagaren den 

högsta tillfredsställelsen.  De två sistnämnda determinanterna är särskilt viktiga att 

uppfylla eftersom respondenterna förväntar sig att de behoven ska uppfyllas och skulle 

detta misslyckas blir kunden missnöjd även om andra delar av tjänsten uppfylls. 

Tillförlitlighet och försäkran kan även verka som konkurrensfördelar om de uppfylls 

från tävlingsevenemangets sida. 
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 Studien visar att regelbundna tävlare har än lägre förväntningar än det generella 

snittet angående att erhålla materiell gåva.  

 Respondenterna i denna studien visar på låg förväntan gällande sido-aktiviteter före, 

under och efter tävlingsevenemanget även om förekomsten av detta vid tidigare 

evenemang varit delvis hög. 

 För majoriteten av respondenterna är tävlingsevenemangets miljö en attraktiv kvalitet 

och ett outtalat behov vilket kan innebära den högsta tillfredställelsen och kan således 

tillföra ytterligare en dimension i tjänsten om detta behov uppfylls. 

 Determinanten tillförlitlighet särskiljer sig gentemot de andra determinanterna genom 

att ha högst värde på både deltagarnas förväntningar och tidigare erfarenheter. Utefter 

respondenternas svar går det att utläsa att misstag tidigare har begåtts och att man som 

deltagare ställer höga krav på tävlingsevenemanget gällande att misstag minimeras. En 

fjärdedel av respondenterna uppger dessutom att detta är ett basbehov för dem, det vill 

säga att om behovet inte uppfylls kommer deltagaren att bli missnöjd oavsett utfall för 

andra delar av tjänsten. 

 Att personal ärligt visar intresse att hjälpa deltagarna samt ser till varje deltagares 

bästa är någonting som respondenterna förväntar sig och som inte har uppfyllts vid 

tidigare evenemang. Påståendena är särskilt viktiga att ta i beaktning av två 

anledningar. Om deltagarna känner att påståendena uppfylls har Vätterntriathlon chans 

att tillfredsställa flera behovskategorier och därav nå en hög kundtillfredställelse. 

Påståendena kan dessutom ha en påverkanskraft att vända sammanlagda negativa 

upplevelser hos deltagarna till att minst bli neutrala om just dessa påståenden uppfylls. 

 Studien visar att determinanten försäkran och dess tillhörande påståenden kan vara 

värda att titta närmare på av flera anledningar. Dels uppger deltagarna att de på 

tidigare evenemang inte upplevt lika god försäkran som de nu förväntar sig på detta 

evenemang som kommer. Determinanten verkar dessutom handla om ett uttalat behov 

vilket därför blir viktigt för att nå en hög kundtillfredsställelse. 
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7.3 Sammanfattande reflektion 

Utifrån assimilationseffektens tankar (Anderson 1973) om att kunden vid låga förväntningar 

kan uppleva ett positivt utfall som neutralt kan en diskussion föras kring att mätinstrumentens 

båda skalor eventuellt skulle haft neutrala svarsalternativ. Detta eftersom ett neutralt 

förhållningssätt också måste ses som en åsikt samt ett ställningstagande och i förlängningen 

därmed bidra till viktig information för undersökningen. 

Utifrån tankarna att förväntningarna på ett evenemang blir påverkade av evenemangets utfall 

(Schembri & Sandberg 2002, s. 190-192, Swartz, Bowen & Brown 1993) kan det tänkas att de 

förväntningar som respondenterna i denna studie uppger går att se som relativt rena, det vill 

säga de har inte blivit påverkade av tävlingsevenemangets utfall då det ännu inte ägt rum. 

Förmodligen har de respondenter som tidigare deltagit i en triathlontävling dock med sig 

erfarenheter med tankar och funderingar som troligen påverkat deras förväntningar inför det 

kommande tävlingsevenemanget. Frågan är här om inte respondenternas erfarenheter av 

tidigare tävlingsevenemang ska ses som den verkliga måttstocken för deltagarnas 

förväntningar? Frågan är också om inte respondenternas tidigare erfarenheter visar på vad de 

verkligen fokuserar på utifrån tankarna att kvalitet är en prestationsbaserad konstruktion som 

bättre mäts genom att bara mäta erfarenhet istället för att titta på avvikelsen eller gapet mellan 

respondenternas förväntningar och erfarenheter. 

Angående Kano-modellen (Sörqvist 2000, s. 40-42) och den information som framkommit i 

denna studie har det stundtals handlat om olika kombinerade varianter av behov och kvaliteter 

och där det också blivit tydligt att de outtalade behoven kan upplevas som svåra att uttrycka 

hos respondenterna och att basbehoven kan ses som självklara och därav bli problematiska att 

helt säkert fastställa. Särskilt de determinanter och påståenden som blivit kategoriserade som 

outtalade kan vara extra intressanta att titta närmare på då de kan innebära konkurrensfördelar 

i framtiden för Vätterntriathlon. Viktigt återigen att påpeka är att behoven hos deltagarna 

förändras över tid (Zeithaml & Bitner 2000, s. 29-30) och det är därför av vikt att som 

arrangör uppdatera sig gällande detta. I framtiden kan det tänkas vara värt, som det nämns i 

bland annat tidigare forskning (O’Neill, Getz & Carlsen 1999), att involvera personal, 

deltagare och andra aktörer för att utforma enkäten och därmed få en så korrekt bild av 

tjänsten som möjligt under förutsättning att detta ändå görs objektivt. 
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Avslutningsvis är det intressant att titta på den information som tydligt framkommit genom 

studien och uppgifterna från bakgrundsvariablerna att den typiske triathleten i denna studie är 

en man (85,8%), mellan 35-49 år (63,2%), är gift (54,7%), har högskoleutbildning (63,2%) 

och jobbar inom den privata sektorn (71%). Den går även att se att inkomsten per år är ganska 

hög då de flesta respondenter har angett att de tjänar antingen mellan 300-500kkr (49,1%) 

eller över 500kkr (33%) per år innan skatt. 

7.4 Förslag på vidare forskning 

Precis som vi nämner i ovan reflektion angående problematiken att förväntningar på ett 

evenemang kan bli påverkade av evenemangets utfall om dessa mäts efter evenemanget ägt 

rum (Schembri & Sandberg 2002, s. 190-192, Swartz, Bowen & Brown 1993) kan det här 

finnas möjligheter att utforska då förväntningarna i denna studies fall inte är direkt påverkade 

av tidigare evenemang eftersom denna mätning är gjord innan tävlingsevenemanget ägt rum. 

Utifrån dessa tankar vore det intressant att närmare undersöka dels hur deltagarna sedan 

upplevde tävlingsevenemangets utfall men kanske främst undersöka hur utfallet sedan 

påverkar deltagarnas nya förväntningarna som automatiskt uppstår på det kommande 

tävlingsevenemanget i triathlon 2014. Båda förslagen är givetvis intressanta för 

Vätterntriathlon men där det sistnämnda alternativet skulle kunna tillföra ytterligare 

information och därmed bringa mer klarhet gällande problematiken att mäta förväntningar och 

erfarenheter. 
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