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SAMMANFATTNING

Tjänsterna utgör en allt viktigare del av vårt samhälle. Den skillnad som uppstår mellan 
förväntad och upplevd tjänstekvalitet är central vid utvärderingen av hur väl genomförd en tjänst 
är, och lägger grunden för idén om ständiga förbättringar. Syftet med den här uppsatsen är därför 
att närmare förstå de gap som kan uppstå mellan förväntad och erhållen kvalitet, vid ett svensk 
universitet. De insikter som genereras från denna undersökning kan användas som underlag för 
kvalitetsfrämjande åtgärder. För att uppnå syftet har två forskningsfrågor formulerats.

 FF 1: Vilka gap kan identifieras mellan förväntad och erhållen kvalitet vid ett svenskt  
 universitet? 

 FF 2: Hur kan resultat från tidigare studier användas för att minska de identifierade   
 gapen mellan förväntad och erhållen kvalitet?

Rapporten använder SERVQUAL som en metod för att utvärdera tjänstekvaliteten vid högre 
utbildning i Sverige. Genom att låta 85 respondenter från Luleå tekniska universitet inom 
utbildningarna civilekonom, ekonomie kandidat och internationell ekonomi ta ställning till 
förväntad och upplevd tjänstekvalitet, har flera intressanta insikter gjorts.

Flera av studenternas önskemål om förbättrad tjänstekvalitet är av formell karaktär som 
saknar större investeringsinsatser, exempelvis att man vill se tydligare tider för när feedback 
ska lämnas tillbaka och fler exempel  under föreläsningen kopplade till verkligheten kontra 
teorin. Andra önskemål var mer omfattande, så som att studenten i större utsträckning skulle 
kunna skräddarsy sitt program, och att mer avancerade programvaror vid analys behövdes. Det 
är viktigt att ansvariga tar ställning till resultatet, och funderar över vilka insatser som behövs 
för att förhöja tjänstekvaliteten som levereras till studenterna. Ett viktigt steg är att fördjupa 
diskussionerna mellan både lärare och studenter, exempelvis genom fokusgrupper för att 
generera nya insikter från båda sidor. 

Studien bidrar med nya teoretiska och praktiska implikationer. Vad gäller teoretiska 
implikationer görs insikter om att en kombination av SERVQUAL tillsammans med öppna frågor 
kan vara nödvändig för att förstå den djupare innebörden av respondenternas svar. Praktiska 
implikationer är framförallt att universitetet kan gå vidare med resultaten genom exempelvis 
fokusgrupper, för att på så vis generera nya idéer till att förhöja tjänstekvaliteten. 



ABSTRACT

Services play an increasingly important role of our society. The difference between an 
expected and perceived service quality is essential when it comes to evaluating the given service, 
and provides a basis for the idea of continuous improvements. The aim of this study is therefore 
to more closely understand the gaps that might arise between expected and perceived service 
quality, at a Swedish university. The insights generated from this study can then be used as a 
basis for evaluating new standardized quality. To reach this aim, two research questions have 
been developed: 

 RQ 1: What gaps can be identified between expected and perceived quality, at a Swedish  
 university? 

 RQ 2: How can the insights from previous studies be used as a mean of reducing the   
 identified gaps between expected and perceived quality? 

The report uses SERVQUAL as a method of evaluating the service quality at a university in 
Sweden. More specifically, 85 respondents from Luleå University of Technology within MSc. 
in Business & Economics, BSs. in Business Administration & Economics, BSs. in Ecnomics & 
Business Administration, and BSc. in International Business Administration have been a part in 
the study to evaluate expected and perceived service quality, from which several fruitful insights 
have been made.

For instance, many of the students’ desire to improve service quality is of a more formal 
character, not necessarily investment-driven. Such desires are more clear deadlines for when 
feedback are to be received, and more examples during the lectures derived from reality rather 
than theory. That being said, other desires were more extensive to its nature, such as a larger 
possibility to customize the education in regards to courses, and more computer programs for 
advanced analysis. It is important to consider the results presented in this report, and which 
efforts are necessary to leverage the service quality provided. One essential step is to deepen the 
discussion between both teachers and students, such as conducting focus group to generate rich 
understandings for both sides. 

This study implicates new theoretical and practical findings. In regards of theoretical 
implications, it is concluded that a combination of the SERVQUAL framework along with open-
ended questions might be necessary in order to understand the underlying responses in the 
survey. Practical implications suggests that the studied university can use the insights found 
in this study and conduct focus groups, in order to generate new ideas that might incrase the 
perceived service quality even further. 
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1. INTRODUKTION

I en växande tjänsteekonomi blir tjänstekvalitet allt viktigare. I detta avsnitt diskuteras hur 
förväntningar inför en tjänst spelar roll för dess kvalitet; detta mynnar ut i en problemdiskussion 
som konstaterar att det saknas forskning inom detta hos svenska universitet. 

1.1 Bakgrund
I takt med att globaliseringen tilltar och konkurrensen om kunderna kan förväntas 

bli än starkare, står organisationer inför utmaningen att finna nya möjligheter att öka sitt 
värdeerbjudande gentemot kunden. En trend som växt på senare år är till exempel tjänstefiering 
där organisationer kombinerar produkter med tilläggstjänster för att erbjuda kunden ett högre 
värde (Baines et al., 2009; Oliva and Kallenberg, 2003). Det är dock inte enbart organisationen 
som tjänstefieras – ett faktum som samhället står inför är att tjänster som sådant blir allt viktigare 
i samhällsekonomin, något som bland annat diskuteras av Mont (2001). När tjänster spelar en 
allt större roll både för den enskilda organisationen och i samhället, blir det centralt att förstå hur 
tjänsten i sig kan möta individens behov och skapa värde (Grönroos, 1982). Den argumentation 
som förs fram visar ett intressant perspektiv, nämligen att det finns en skillnad mellan kundens 
förväntningar på hur en tjänst är, och den utförda tjänsten. 

Skillnaden som uppstår mellan förväntningar och utförd tjänst kan förstås som 
tjänstekvalitet (Bergman & Klefsjö, 2011). Tjänstkvalitet är något kunden samverkar till 
och utvärderar i förhållande till sina förväntningar och upplevelser av en tjänst (Grönroos, 
1996). Under 1970-talet sattes begreppet i fokus och började användas för att få lojala kunder 
och differentiera sig mot konkurrenterna (Gustavsson et al., 1997). Författarna menar att 
tjänstekvalitet kan ses som en viktig konkurrensfaktor, och att hög upplevd tjänstekvalitet 
nås då upplevd tjänst motsvarar kundens förväntningar. En viktig problematik inom området 
diskuteras exempelvis av Zeithaml et al. (1988) och Echeverri & Edvardsson (2002), som 
pekar på att kunderna utvärderar en tjänst genom att jämföra sina personliga förväntningar 
(före), med hur de upplever tjänsten (efter). En sådan skillnad kan förstås som det gap inom 
tjänstekvaliteten som uppstår; ett område som varit föremål för forskning under lång tid 
(Bergman & Klefsjö, 2011; Zeithaml et al. (1988). 
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1.2 Problemdiskussion
Det finns ett tydligt behov hos företagen att utvärdera de tjänstegap som kan uppstå, men 

det finns naturligtvis en mängd olika sätt att göra detta på. Även inom offentliga organisationer 
så som myndigheter finns ett sådant behov av tjänsteutvärdering; däremot är det övergripande 
målet oftast att leverera en social nytta inom ramen för en budget, vilket skiljer sig från privata 
företag (MacCarthaigh et al., 2012). Faktum är att det sedan 1990-talet funnits en trend 
hos offentliga organisationer att arbeta med kvalitetsverktyg som till exempel “total quality 
management” (TQM), vilket beror på det faktum att även myndigheter i högre utsträckning 
förväntas leverera en bättre tjänstekvalitet till sina medborgare (Agus et al., 2007; Hansen, 
2011; Walker et al., 2011). Den kvalitetsforskning som gjorts inom offentlig verksamhet har 
visat att det arbete som gjorts med att förbättra kvaliteten har förbättrat både ledningens 
effektivitet och medarbeternas motivation till arbetet (Lentell, 2000; Delfgaauw & Dur, 2008). 

Det finns en hel del litteratur för hur myndigheter och andra offentliga organ kan 
utvärdera kvaliteten av sina tjänster (Mwita, 2000; Brown, 2007; Poister & Henry, 1994). Även 
utbildningsväsendet har varit föremål för utvärdering; se exempelvis García-Aracil (2009) 
samt Aldridge och Rowley (1998). Det har dock inte gjorts för det universitet som undersöks 
i den här rapporten.

Syftet med den här uppsatsen är därför att närmare förstå de gap som kan uppstå mellan 
förväntad och erhållen kvalitet, vid ett svenskt universitet. Dessa insikter kan användas som 
underlag för kvalitetsfrämjande åtgärder. För att uppnå syftet har två forskningsfrågor formulerats.

  FF 1: Vilka gap kan identifieras mellan förväntad och erhållen kvalitet vid ett  
  svenskt universitet? 

  FF 2: Hur kan resultat från tidigare studier användas för att minska de   
  identifierade gapen mellan förväntad och erhållen kvalitet?

1.3 Avgränsningar
Studien kommer att rikta sig till studenter vid Luleå tekniska universitet, varför studien 

begränsar sig till att inte undersöka fler universitet.
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2. LITTERATURÖVERSIKT

I följande kapitel presenteras de teorier kommer att användas för att analysera empirin och 
besvara forskningsfrågorna. Utgångspunkten för teorin är tjänstekvalitet, olika verktyg för att 
mäta kvalitetsgapen samt studentens roll inom ramen för tjänstekvalitet. 

2.1 Tjänstekvalitet
Enligt Parasuraman et al. (1985) och Grönroos (1982) kan tjänstekvalitet från kunder förstås 

som skillnaden mellan deras förväntningar, och deras uppfattning om erhållen kvalitet. För 
tjänsten som helhet kan detta beskrivas enligt ekvation (2.1) nedan. 

G = P - E, där (G) är “gap”, (P) “perceived” och (E) “expectation”                          (2.1)
         

I nedanstående avsnitt diskuteras hur tjänstekvalitet kan mätas närmare, och hur skillnaden 
mellan (P) och (E) påverkas utifrån ett antal dimensioner. 

2.1.1 Att mäta tjänstekvalitet
Det är naturligtvis viktigt för en organisation att kunna mäta tjänstekvalitet, men det är desto 

svårare att göra i praktiken. Inte minst beror det på att en tjänst, till skillnad från en fysisk 
produkt, är svårare att förstå och sätta gränserna för. Med utgångspunkt  från ekvation (2.1) kan 
(P) och (E) mätas enligt följande.

Förväntad tjänstekvalitet (E)
Bergman och Klefsjö (2011) argumenterar för att de viktigaste faktorerna som styr 

kundens förväntningar utlovat erbjudande, organisationens rykte, kundens önskemål, tidigare 
erfarenheter samt priset. För studiens syfte är anses dock dessa faktorer svåra att mäta, varför 
Parasuraman et al. (1985) används för att beskriva tjänstekvalitet utifrån fem dimensioner: 

1. Påtaglighet: avser den fysiska miljön i tjänsten omgivning, så som lokal, reception, maskiner 
eller verktyg. 

2. Pålitlighet: förmågan att fullfölja vad som har utlovats.
3. Lyhördhet: beredskapen och viljan att utföra tjänsten, snabbt och effektivt. 
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4. Säkerhet: innefattar den kunskap, skicklighet och färdighet som finns för att utföra tjänsten; 
vidare är aspekter så som vänlighet, respekt och hänsyn viktiga. 

5. Empati: förmågan att kommunicera, lyssna och förstå kunden. Eftersom en tjänst konsumeras 
direkt av kunden är det viktigt att den som utför tjänsten anpassar sin kommunikation efter 
kunden. 

Dessa dimensioner har legat till grund för omfattande forskning inom kvalitetsteorin; se 
exempelvis Carman (1990), Cronin and Taylor (1992) och Babakus och Boller (1992). Framförallt 
lade dimensionerna grunden för analysverktyget SERVQUAL, en modell för att utvärdera 
tjänstekvalitet (Zeithaml et al., 1988). Detta verktyg lägger grunden för datainsamlingen i denna 
studie, och diskuteras närmare i metodkapitlet. 

Upplevd tjänstekvalitet (P)
Den upplevda tjänstekvaliteten kan mätas på motsvarande sätt enligt Parasuramans fem dimensioner 

och verktyget SERVQUAL, men låt oss närmare diskutera hur upplevd kvalitet kan förstås. 
Grönroos har utvecklat en modell som fokuserar på att visa upplevelsen i relation till 

förväntningarna och har enligt Gustavsson et al. (1997) haft en stor påverkan inom forskningen 
kring området gällande just tjänstekvalitet. Modellen delar upp tjänstekvaliteten i en teknisk och 
en funktionell kvalitet som kunden därefter graderar med utgångspunkt från sin bakgrund av 
sina förväntningar. 

Det faktiska utfallet skall alltså kunden jämföra med sina förväntningar på kvaliteten.  Den 
tekniska kvaliteten utgörs av vad kunden får medans den funktionella kvaliteten syftar till hur 
kunden får tjänsten. Modellen illustreras i Figur 2.1 nedan.  

Kund

Upplevd kvalitet

Upplevd tjänst

Teknisk Funktionell

Förväntad tjänst

Tekniska lösningar

Maskiner

ADB-system

Sak-
kunskaper

Attityder

Interna
reaktioner

Beteende

Tjänst-
villighet

Fortlöpande
kundkontakt

Tillgäng-
lighet

Utseende Internt
klimat

Miljö

Figur 2.1: Grönroos modell över teknisk och funktionell kvalitet.
Källa: Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997, s 24). 
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Som figuren visar så finns det stora likheter med Parasuramen et al. (1985), men med tillägg 
för bland annat attityder, interna relationer, tillgänglighet och fortlöpande kundkontakt. 

2.2 Gap-modellen
Med kunskap om hur förväntad och upplevd tjänstekvalitet kan förstås och mätas, kan vi visa 

detta i en modell som kallas för gap-modellen (Bergman och Klefsjö, 2011). Zeithaml et al. (1990) 
beskriver modellen som ett försök att förstå vad som skapar kundmissnöje, och framförallt var. 
Modellen kallas för gap-modellen och den illustrerar hur ett gap uppkommer mellan upplevd 
tjänst och förväntad tjänst och hur ett negativt gap mellan upplevd tjänst och förväntad tjänst kan 
ha uppkommit. Bergman och Klefsjö (2011) beskriver gapen enligt Figur 2.2 nedan.

Förväntat
erbjudande

Utlovat 
erbjudande

Organisationens
rykte

Kundens
önskemål

Tidigare
erfarenheter Pris

Erhållet
erbjudande

Utfört
erbjudande

Marknadsföring

Erbjudandets
utforming

Företagets uppfattning 
om kundernas 
förväntningar

Kund

Företag

Gap 5

Gap 1

Gap 4

Gap 3 

Gap 2

Figur 2.2: Gap-modellen för kvalitet.
Källa: Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997, s. 24). 

Sammanfattningsvis kan gapen beskrivas enligt:

1. Skillnaden mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa förväntningar.
2. Skillnaden mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och den utformade 

tjänsten.
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3. Skillnaden mellan den utformade och den utförda tjänsten.
4. Skillnaden mellan den urförda tjänsten och det som förespeglats kunden.
5. Skillnaden mellan kundens förväntningar och erhållna tjänsten.

2.3 SERVQUAL
SERVQUAL används för att mäta och se om det finns några skillnader mellan kundens 

förväntningar och upplevelser, det vill säga det femte gapet i gapmodellen som introducerades 
ovan. SERVQUAL-modellen introducerades av Zeithaml et al. (1990) och mäter kundupplevd 
tjänstekvalitet. Jämförelsen som görs mellan kundens förväntningar och kundens uppfattning 
utifrån dimensionerna påtaglighet, pålitlighet, lyhördhet, förtroende och engagemang. Dessa kan ses 
i avsnitt 2.1.1.  

2.4 Svårigheter med att mäta tjänstekvalitet
Att mäta tjänstekvalitet innebär stora utmaningar, inte minst på grund av svårigheten att 

definiera och förstå vad en “tjänst” egentligen innebär. Exempelvis lyfter Gustavsson et al. (1997) 
fram problematiken med att mäta de förväntningar en individ har inför en tjänst, då det är 
svårt att dra gränserna för vad som ingår i tjänsten och därmed vilka förväntningar som ska 
mätas. Dabholkar (1995) menar att det är svårt med alltför förenklade beskrivningar av att mäta 
tjänstekvalitet, då bland annat kundtillfredsställelse beror på situationen. 

När det kommer till att uppfylla kundernas behov och förväntningar så påpekar Bergman och 
Klefsjö (2011) det för gap-modellen finns brister, framförallt när det kommer till att identifiera 
ovetande kundbehov. Dessa tankar utvecklas bland annat av Jobber (2001), som beskriver att 
förväntningarna på en produkt eller tjänst byggs upp med tiden och det som inverkar i dessa 
fall är beroende på hur mycket kontakt man har med produkten eller tjänsten, och i sin tur blir 
påverkad av marknadsföringen kring det – detta kan vara svårt att mäta. Jobbers slutsatser är att 
det ibland är viktigt att inte överdriva marknadsföringen för på så vis inte pressa upp kundens 
förväntningar. Om det är så att kundens i detta fall studentens förväntningar skruvas upp så kan 
det leda till att upplevelsen från den erhållna tjänsten blir en besvikelse, detta leder i sin tur till 
att gap fyra i Gapmodellen ökar. Detta kan i sin tur kopplas vidare till gap fem då den förväntade 
tjänsten till stor del är sammankopplade med marknadsföringen.

2.5 Studentens roll i tjänstekvalitet
Det är relevant att diskutera hur studenten ska betraktas inom organisationen, eftersom ett 

universitet är föremål för den här studien. Bay och Daniel (2001) argumenterar för att en student 
inte bör ses som en kund, utan snarare en partner. Författarna menar att det finns en risk att 
om studenten betraktas som kund så erbjuder organisationen endast kortsiktiga lösningar för 
att skapa nöjdhet. Om universitetet istället ser studenten som en partner så skapas en ömsesidig 
dialog och relation, där studenten känner sig delaktig på ett annat sätt om denne betraktras 
som kund. Sharock (2000) delar Bay och Daniels uppfattning och menar att en student inte 
“konsumerar” en tjänst på samma sätt som exempelvis en matupplevelse.
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Det råder dock delade meningar. Browne och Kaldenberg (1998) samt Browne och Brown 
(1998) argumenterar för att studenten visst kan betraktas som en kund i organisationen. Deras 
syn stärks av bland annat Echeverri och Edvardsson (2002) samt Grönroos och Monthelie (1988) 
som menar att en kund är någon som använder organisationens tjänster. Därmed kan även 
en student betraktas som en kund, då studenten även är medproducent i tjänsten, något som 
även Bergman och Klefsjö (2011) lyfter fram. Även om studenten kan betraktas utifrån olika 
perspektiv beroende på studiens syfte, väljer vi att anamma argumentationen från ovan författare 
för att se studenten som en kund i organisationen. Framförallt underlättar det användningen av 
andra teorier inom tjänstekvalitet, som framförallt använder begreppet kund. 

Enligt Li-Wei (2005)  så är det lärarnas kompetens som har en stor inverkan på hur studenterna 
utvärderar kvaliteten, något som även stärks av Elliott och Shin (2002). Om detta ska tolkas 
i termer av tjänstedimensioner så är “förtroende” (eng. reliability) lämplig att använda, där 
utövarens kunskap inom området utvärderas. Utöver kompetens (eller studentens förtroende 
för läraren inom området) så lyfter Li-Wei (2005) samt Maringe och Gibbs (2009) även fram att 
lärarens engagemang för ämnet och lärandet är en central faktor. 

Om studenten får värdera tjänstekvalitet utifrån andra aspketer än läraren i sig, har Petruzzellis 
et al. (2006) visat att studentens upplevelser starkt blir påverkade av dess omgivning såsom 
bibliotek, lokaler och föreläsningssalar. Garcia-Aracil (2009) stärker denna argumentation, men 
lyfter även fram behovet av exempelvis praktikplatser. Li-Wei (2005) konstaterar även att den 
tekniska utrustningen är en viktig del av nöjdheten, och att universitet bör investera mycket 
på detta. Även kursinnehållet och valmöjligheten i studierna är enligt García-Aracil (2009) en 
viktig del när det kommer till tjänstekvalitet; att välja mellan olika typer av kurser med bredd och 
variation, samt tillgänglighet av studievägledare i samband med examen stärker studenternas 
nöjdhet. Wiers-Jenssen et al. (2002) visar även att omkringliggande aktiviteter så som föreningar 
på campus, eller om studenten är aktiv i någon av dessa, påverkar inställningen till utbildningen. 

2.6 Kanomodellen
Kundtillfredsställelse är något som påverkas av kundens behov och förväntningar, förutom 

förståelse för kundens förväntningar är det även viktigt att förstå kundens behov (Zeithaml & 
Bitner, 2003). Kanomodellen är en modell som skapades av Noriaki Kano, vilken visas i Figur 2.3.
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Kundtillfredsställelse

Grad av 
uppfyllelse

Dålig

Outtalade behov

Uttalade behov

Basbehov

Bra 

Figur 2.3: Kanomodellen.
Källa: Bergman och Klefsjö (2011, s. 336).

Modellen visar på de behov som skapar kundtillfredsställelse på olika nivåer och används 
för att se vilka aspeketer som påverkar missnöjdhet samt tillfredsställelse (Bergman och Klefsjö 
2011; Sörqvist, 2000). En förklaring till vardera nivå kommer att beskrivas här näst.

Basbehov
Basbehovet är det primära behovet som kan ses som självklart för kunden. Dessa  är ofta 

så självklara för kunden att man inte får reda på dem genom att fråga. Om behoven inte blir 
uppfyllda blir kunden missnöjd och därför är det viktigt att tillfredsställa dessa behov. Att enbart 
uppfylla basbehoven räcker inte till att hålla kunden tillfredsställd (Bergman och Klefsjö, 2001). 

Uttalade behov
Denna typ av behov är de som är viktiga för kunden, och dessa förväntas därmed att bli uppfyllda 

(Bergman och Klefsjö, 2011). Graden av kundtillfredsställelse avgörs av hur väl de uttalade behoven 
blir uppfyllda. Ju bättre behoven uppfylls desto nöjdare blir kunderna (Sörqvist, 2000). Det är den 
förväntade kvaliteten som är den kvalitet företagen konkurrerar med (Gustafsson, 1998).

Outtalade behov
Outtalade behov är behov leder till en positiv överraskning hos kunden (Sörqvist, 2000). 

Genom att finna dessa behov kan företag skaffa sig konkurrensfördelar gentemot sina 
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konkurrenter. Kunden blir då i många fall även lojal till företaget genom att omedvetna behov 
tillgodoses (Bergman och Klefsjö, 2011). Så kallad attraktiv kvalitet skapas genom att hitta och 
tillgodose de omedvetna behoven. Kunden blir mycket nöjd om en tjänst levererar attraktiv 
kvalitet, men inget missnöje skapas om attraktiv kvalitet inte erbjuds (Gustafsson, 1998).

2.7 Referensram
I detta avsnitt sammanfattas de teorier och modeller som används för att att besvara 

forskningsfrågorna. I tabell 2.1 nedan visar för vilka teorier från litteraturöversikten som 
kommer att ligga till grund för att besvara vardera forskningsfråga.

Tabell 2.1: De teorier som ligger till grund för att besvarar vardera forskningsfråga. 

FORSKNINGSFRÅGA TEORI REFERENSER

FF1: Vilka gap kan identifieras mellan 
förväntad och erhållen kvalitet vid 
ett svenskt universitet? 

Tjänstekvalitet Parasuraman et al. (1985) och Grönroos 
(1982)

Gap-modellen Bergman och Klefsjö (2011)

SERVQUAL (22 frågor) Parasuraman et al. (1988)

FF2: Hur kan resultat från tidigare 
teorier användas för att minska 
de identifierade gapen mellan 
förväntad och erhållen kvalitet?

Tjänstekvalitet för studenter Bay och Daniel (2001), Browne och 
Kaldenberg (1998)

Kanomodellen Zeithaml och Bitner (2003)

Forskningsfråga 1
För att kunna besvara forskningsfråga 1 så kommer teorier från tjänstekvalitet, gap-modellen 

och SERVQUAL att användas. Tjänstekvalitet används som ett grundläggande begrepp för att 
förstå hur kvalitet beror på förväntningar och upplevd tjänstekvalitet; gap-modellen illustrerar 
detta i ett bredare perspektiv och visar att gap kan uppstå på olika nivåer. Som tidigare nämnts 
kommer gap 5 (skillnad mellan kundens förväntningar och erhållna tjänsten) att vara av intresse 
för denna studie, även om de andra gapen kommer att beröras indirekt. För att identifiera 
omfattningen av de gap som uppstår används SERVQUAL och 22 frågor utifrån fem dimensioner. 
Tillsammans används dessa teorier för att besvara den första forskningsfrågan. 

Forskningsfråga 2
Denna fråga utgår från de gap som identifierats i FF 1, och använder sedan teori för att ge 

förslag på hur de gapen kan minska. Teorier kommer delvis att användas från studier som gjorts 
på studentens roll i tjänstekvalitet, men även kanomodellen. 

Vad gäller studentens roll finns det tidigare studier som pekar på ett antal aspekter som är 
viktiga för att förhöja den upplevda kvaliteten från studentens sida. Dessa slutsatser används för 
att stödja de resultat som fås genom enkätundersökningen. Exempelvis, om ett identifierat gap 
för en särskild dimension kan stärkas av öppna svar från studenten (så som “klassrummen idag 
är inte tillräckligt tekniskt välutvecklade”) så kan resultat från tidigare forskning användas för 
att styrka detta ytterligare, och därmed används för att besvara FF 2. 
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Kanomodellen är en viktig del av FF 2, eftersom tjänstekvalitet inte bara är absolut och 
någonting som sker “just nu”, utan även något som kan vara en del av exempelvis oidentifierade 
behov. Eftersom ett viktigt mål med tjänstekvalitet är “ständiga förbättringar” kan insikterna 
från kanomodellen lägga en viktig grund för hur gapen inom tjänstekvalitet ska minskas.
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3. METOD

Här presenteras de metodval som legat till grund för studien. Kapitlet redogör för den forsknings- 
och undersökningsansats som används, tillvägagångssätt för datainsamling samt urvalsmetoden. 

Tabell 3.1 nedan sammanfattar studiens forskningsdesign vad gäller syfte, ansats, strategi, 
insamling av data samt urval. 

Tabell 3.1: Studiens val av metodik.

FORSKNINGSDESIGN METODVAL

Forskningssyfte
Deskriptiv

Forskningsansats
Deduktion

Forskningsstrategi
Fallstudie

Datainsamling Enkätstudie; kvantitativ och kvalitativ

Urvalsmetod Icke-sannolikhetsval

I avsnitt 3.1 till och med 3.5 nedan kommer respektive designval att gås igenom.

3.1 Forskningssyfte
Det finns tre olika klassificeringar av forskningssyftet enligt Saunders et. al (2009), nämligen 

att studiens syfte kan vara av antingen explorativ, deskriptiv eller explanativ karaktär. En 
deskriptiv eller en förklarande studie innebär en objektiv beskrivning av personer, händelser 
eller situationer.

Syftet ur forskningssynpunkt är att förstå de gap som finns mellan förväntad och erhållen 
kvalitet, som tros leda till insikter som kan användas som underlag för kvalitetsfrämjande 
åtgärder. Uppsatsen kan därmed sägas vara deskriptiv till sin karaktär. 

3.2 Forskningsansats      
En deduktiv forskningsansats förknippas ofta med vetenskapliga studier och innebär att 

en hypotes baseras på nuvarande teorier. Det testas därefter mot empirin för en eventuell 
omprövning och testning (Wallén, 1996). 

Uppsatsen kommer inte att formulera egna hypoteser utifrån den empiri och analys som 
görs, utan baseras på befintliga teorier och modeller som ligger till grund för empiri, analys och 
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slutsatser. Denna uppsats bygger på en deduktiv ansats då vi utifrån givna teorier som existerar 
tar fram hypoteser som sedan ska bevisas genom empiri, något som i följande studie  bygger på 
datainsamling från enkät. Datan kan i sin tur utifrån det förkasta eller styrka de tidigare ställda 
hypoteserna. Sammanfattningsvis sker denna studie i ordningen teori, hypotes, empiri, resultat 
(Bryman och Bell, 2013).

3.3 Forskningsstrategi
Med den givna informationen och problemformuleringen som grund så anser vi att denna 

undersökning kan klassifieras som en fallstudie och är även en lämplig strategi att använda i 
uppsatsen.  Anledningen till att vi kvalificerar det som en fallstudie är för att undersökningen 
specificeras till Luleå tekniska universitet och vidare till ekonomiprogrammen. En fallstudie i 
sig innebär att undersökningen görs på en mindre avgränsad grupp där ett ”fall” exempelvis 
kan vara en individ, en grupp individer eller en organisation (Bryman och Bell, 2013). I denna 
studie är “fallet” ekonomiprogrammen på universitetet. Vid fallstudier utgår man från ett 
helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt. Fallstudier används 
oftast när man vill studera processer och förändringar. I detta fall kan man se det som att vi 
undersöker förändringen som finns hos studenternas uppfattning kring utbildningen från dess 
början tills var de är nu. Man kan med det säga det är just en process som man tittar närmare på, 
och utifrån detta resonemang anses fallstudien vara en lämplig undersökningsstrategi.

3.4 Datainsamling 
Den primära metoden för datainsamling är en enkätstudie, som innehåller både kvantitativa 

och kvalitativa inslag som nämnt ovan. Att använda en enkät för insamling av data till fallstudien 
är effektivt, då framförallt tid är en begränsande faktor och många respondenter behöver nås för 
att kunna uppmäta tjänstegapen. Eftersom varje respondent kan förbli anonym är enkäten även 
fördelaktig, då respondenten inte behöver känna sig konfronterad i efterhand.

Enkäten kan ses i sin helhet i Bilaga 1 och är konstruerad utifrån fyra delar:

1. Respondentens profil 
2. Förväntan på utbildningens kvalitet
3. Faktisk upplevd kvalitet
4. Öppna frågor där studenten får tycka till mer fritt

Del två och tre är baserat på SERVQUAL, ett kvalitetsverktyg som utvecklades under 
1980-talet för att uppmäta gap inom tjänstekvalitet. Foster (2004) skriver att: “SERVQUAL är 
ett mätinstrument som används för kvalitetsmätning och som bygger på föreställningen av att 
det kan finnas ett gap mellan kundernas förväntade och upplevda kvalitet.“ Utifrån detta anses 
SERVQUAL vara en lämplig metod för undersökningens syfte. 
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I nästa avsnitt diskuteras närmare hur enkäten är utformad.

3.4.1 Utformning av enkätstudie
Grunden till frågorna för del två och tre (SERVQUAL) kommer ursprungligen från den 

engelskspråkiga versionen av Zeithaml et al. (1988), vilken består av 22 frågor utifrån de fem 
tjänstedimensionerna (1) påtaglighet, (2) pålitlighet, (3) lyhördhet, (4) säkerhet och (5) empati. 

Den har dock anpassats av oss författarna för att vara tillämplig inom universitetsutbildning; 
framförallt eftersom den har varit möjlig att anpassa till den specifika studien. Enkäten utfördes 
online och ställer först 22 om förväntningar av tjänstekvalitet, därtill finns 22 matchande frågor 
som avser att mäta studenternas utvärdering av upplevd tjänstekvalitet (Zeithaml et al., 1988; 
Foster, 2001). Det här leder till en möjlighet att utvärdera skillnaden som kan finnas mellan 
förväntningarna och upplevelserna i de fem olika dimensionerna, vilket senare ger en bra 
möjlighet till att se vilken dimension som bör förbättras och på så vis leda till minskat gap, 
som i sin tur leder till ökad kundnöjdhet (i denna studie nöjda studenter). Varje svar var även 
tvingande, med möjligheten till att svara “vet ej”. I enkäten är de 22 frågorna och respektive 
kvalitetsdimension uppdelade på följande vis enligt Tabell 3.2. 

Tabell 3.2: De frågor som berör respektive kvalitetsdimension i enkätens del två och tre.

DIMENSION BERÖRDA FRÅGOR

Påtaglighet (tangible)
E1-E4, P1-P4

Pålitlighet (reliability) E5-E9, P5-P9

Lyhördhet (responsiveness) E10-E13, P10-P13

Säkerhet (assurance) E14-E17, P14-P17

Engagemang (empathy) E18-E22, P18-P22

Enkäten innefattar frågor som kan beskrivas som nominalvariabel och intervallvariabel. Här 
innebär intervallvariabel att variablerna kan kategoriseras i avstånd, medan nominalvariabel 
innebär att man ej kan rangordna kategorierna (Bryman och Bell, 2013). 

Nominalvariabler klassas in på den första delen i enkäten då frågorna handlar om 
respondenternas profil så som kön och utbildning. Del två och tre som är uppbyggt utifrån 
SERVQUAL (22 frågor) har ett svarsintervall från 1-7 och klassas som intervallvariabler då 
svarsalternativen innehåller lika stora avstånd mellan kategorierna. Del fyra som omfattas av de 
öppna frågorna och kategoriserades med hjälp av kvalitativ analys då svaren kan kategoriseras 
och rangordnas. Det var även svaren från del fyra som resulterade i djupare förståelse och citat 
användes till resultatdelen i uppsatsen.



14

3.5 Analys av data
Den data som har samlats in har varit av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, och inga 

svarsbortfall skedde. Vad gäller kvalitativ data så som öppna svar i enkäten kategoriserades 
denna data utifrån tema och frekvens. Om två öppna svar nämnde “lärarna är bra” respektive 
“tycker att föreläsarna är bra” så kategoriserades detta som “Lärare” för vad som är bra med 
universitet.

Kvantitativ data sparades ner från Google Forms, för att därefter formateras i Excel. För ett 
särskilt gap ställdes både förväntningar och upplevd tjänstekvalitet mot varandra, för att kunna 
göra en enkel numerisk och grafisk jämförelse. Utöver detta utfördes även ett t-test, där respektive 
fråga från SERVQUAL kategoriserades utifrån den statistiska signifikansen. Med hjälp av t-test 
har även kvaliteten på datan kunna styrkas, genom att påvissa dess signifikans. 

Förklaring till t-test
T-test är en term från statistik som gör det möjligt att jämföra två data populationer och deras 

medelvärde och uppfanns av William Sealy Gosset i början på  1900- talet. T-test används för att 
se huruvida det finns en skillnad mellan två medelvärden och om de är signifikanta eller inte. 

Vid ett t-test utgår man från normalfördelning, vilket innebär att det i mindre stickprov krävs 
större skillnad mellan medelvärdena för att skillnaden ska kunna anges som signifikant. (Moore, 
McCabe and Craig, 2009).

3.6 Urvalsmetod
Populationen som undersöks inom fallstudien är alla studenter vid Luleå tekniska universitet, 

och går något av följande program:

•	 Civilekonom 
•	 Ekonomie kandidat
•	 Internationell ekonomi

Anledningen till att de tre följande program valdes är för att programmen har mycket 
gemensamma kurser vilket betyder även att många lärare är detsamma. Det i sin tur innebär att 
det finns liknande erfarenheter och likheter vilket i sin tur kan vara till en fördel för att kunna 
analysera svaren. Populationen ansågs även vara tillräckligt stor, med 585 stycken studenter och 
motsvarar mängden utskick av enkäter vilket ansågs som en bra mängd för att få in tillräckligt 
med besvarade enkäter.

Totalt 585 studenter kontaktes via email (287 civilekonom, 199 ekonomie kandidat och 99 
internationell ekonomi), varav 14.7% eller 85 stycken valde att svara på enkätundersökningen.

Eftersom email används så kan det garanteras att alla studenter inom populationen har en 
lika stor sannolikhet att bli utvald och kan därmed klassa till ett så kallat icke sannolikhetsurval.
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Då populationen i studien är definierad till ekonomstudenterna vid LTU så klassas det till 
en totalundersökning. Dock kan man se avgränsningarna till studenter vid LTU och då kan 
urvalet ses som ändamålsenligt stickprov, dvs. ett icke-sannolikhetsurval. Att svara på enkäten 
är dessutom inte tvingande, utan det har stått studenterna fritt att välja om de vill deltaga eller 
inte.

3.7 Kvalitetsfrämjande åtgärder
För att säkerställa att studien är tillförlitlig har ett antal aspekter tagits hänsyn till, utifrån 

reliabilitet och validitet. Detta presenteras nedan. 

Reliabilitet
Bryman och Bell (2013) samt Thurén (2006) beskriver att ett krav för hög reliabilitet är att 

resultatet skulle bli densamma, om undersökningen skulle genomföras på nytt. Det finns dock 
en risk med att urvalet av studenter skulle skilja sig, eftersom studenter byter årskurs samt tar 
examen; därmed är det också troligt att resultatet påverkas. Detta anses inte vara ett avgörande 
problem, eftersom tjänstekvaliteten alltid kommer att variera beroende på population. 

För att säkerställa att undersökningen håller god kvalitet har enkäten testas av tre oberoende 
studenter utanför den undersökta populationen, samt kontrollerats av en forskare med erfarenhet 
av enkätstudier.  Utöver svårigheten att göra en liknande enkätundersökning finns det viss risk med 
enkäten att studenten “tvingas” välja ett alternativ, som kanske inte helt passar studentens egentliga 
åsikt. Därför har undersökningen utöver SERVQUALs sjugradiga skala kompletterats med öppna 
frågor för att fånga in åsikter som respondenten kanske hade velat skriva på andra frågor. 

SERVQUAL har även översatts till svenska för att enkäten ska vara enklare för respondenterna 
att förstå; detta kan dock försämra reliabiliteten i och med att de standardiserade frågorna ändras 
något utifrån sin ursprungliga betydelse.

Validitet
Vad gäller validitet menar Bryman och Bell (2013) att “validitet handlar om en bedömning 

av om de slutsater som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte”. Detta innebär 
med andra ord att något mäts på det sätt som det är avsett att mäta. SERVQUAL har tidigare 
blivit kritiserad för att de påståenden som ställs kan vara väldigt likartade, vilket gör det svårare 
för respondenten att skilja på frågorna eller helt förstå innebörden. I sin tur kan detta leda till 
felvridna svar som påverkar validitet och analys negativt. 

Då SERVQUAL används som är en väl beprövad metod så hjälper det även till att stärka 
validiteten. I sin tur stärks validiteten då enkäten kan besvaras anonymt. 

•	 Servqual är beprövad
•	 Enkäten är anonym
•	 Vet ej, tvingade svar 
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För att minska risken för detta har öppna svar används för att ge respondenten en möjlighet 
att lägga till information som kanske inte har framgått i de 22 frågorna. Respondenterna har som 
tidigare nämnts även haft möjlighet att vara anonyma. Sammantaget sammanfattas åtgärderna 
i tabell 3.3 nedan. 

Tabell 3.3: Kvalitetsfrämjande åtgärder i studien.

TILLFÖRLITLIGHET ÅTGÄRD

Reliabilitet
- Test av enkätstudien på tre oberoende studenter.
- Enkät godkänd av forskare med relevant erfarenhet. 

Validitet - Öppna frågor för att komplettera undersökningen. 
- Möjlighet till anonymitet. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS

I följande avsnitt presenteras resultat och analys för studien. Först presenteras respondenternas 
profil, och därefter de numeriska skillnaderna mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet 
inom ramet för respondentens program. I slutet av avsnittet presenteras även de bakomliggande 
faktorerna till resultatet, det vill säga de öppna svaren i enkätundersökningen. 

4.1 Respondenternas profil
Totalt 85 respondenter har svarat på enkäten, och könsfördelningen var relativt jämn med 44 

kvinnor (51,7%) respektive 41 män (48,3%). Se figur 4.1. 

4441

Könsfördelning

Kvinna
Man

Figur 4.1: Fördelning av kvinnor respektive män.

Vad gäller årskurs är resultatet något skevt fördelat, där 51% av de svarande har uppgett att 
de går i årskurs tre. Det finns fördelar och nackdelar med detta; fördelarna är att de studenter 
som kommit längre i sin utbildning, dvs. studerat längre på sin utbildning  och har i större 
utsträckning genomgått sin utbildning kan därmed utvärdera tjänstekvaliteten över en längre 
tid, medan nackdelarna är att viktiga åsikter från nyare studenter inte fångas upp. Fördelningen 
kan ses i Figur 4.2 nedan. 
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Figur 4.2: Fördelning av årskurser. 

Av de som har valt inriktning uppger 35% att de har valt marknadsföring, 33% att de studerar 
redovisning och styrning samt 14% nationalekonomi. 18% av respondenterna har ej valt 
inriktning än, således de yngre årskurserna. Fördelningen kan ses i Figur 4.3. 

Nationalekon
omi
14%

Företags-
ekonomi, 

redovisning
och styrning

33%

Företags-
ekonomi, 
marknads-

föring
35%

Ej valt 
inriktning än

18%

Val av inriktning

Figur 4.3: Respondenternas val av inriktning.

En central fråga som ställdes var vad som var viktigast för respondenten vid val av program. 
Inte minst ger detta en indikation på var förväntningarna ligger vad gäller tjänstekvalitet; 
sammanställningen kan ses i Figur 4.4. 
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Figur 4.4: Viktigast vid val av program.

Som figuren visar är fördelningen mellan män och kvinnor förhållandevis jämn, där de flesta 
har uppgett att programmets innehåll var den viktigaste orsaken. 

4.2 Förväntad och upplevd tjänstekvalitet
Följande avsnitt presenterar resultaten utifrån de fem dimensionerna (1) påtaglighet, (2) 

pålitlighet, (3) lyhördhet, (4) förtroende och (5) engagemang. För respektive dimension finns 
även tillhörande tabell med frågan från SERVQUAL, förväntad kvalitet, erhållen kvalitet, 
tjänstegap och t-värde. En förklaring till t-värdet och hur det ska tolkas finns i slutet av varje 
tabell; notera att de värden som testas är medelvärdena för respektive fråga och av dessa visade 
sig 20 vara statistiskt signifikanta.

 

4.2.1 Påtaglighet
Skillnaden mellan förväntad och erhållen tjänstekvalitet sammanfattas i Tabell 4.1. Därefter 

presenteras respektive fråga i Figur 4.5 till och med 4.8, där läsaren själv kan studera spridningen 
av resultatet.

Tabell 4.1:  Påtaglighet - gap mellan förväntad och erhållen tjänstekvalitet.

SERVQUAL
FÖRVÄNTAD 
KVALITET

ERHÅLLEN
KVALITET

TJÄNSTE-
GAP

T-VÄRDE

E1/P1 6,25 4,53 -1,72 10,61*** 

E2/P2 4,72 3,13 -1,60 7,09***

E3/P3 4,77 4,95 0,18 1,38 i.s.

E4/P4 6,0 4,17 -1,83 8,36***

Genomsnitt 5,44 4,2 -1,24

*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, i.s. (icke signifikant) p > 0.05
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Det största gapet för dimensionen påtaglighet uppgavs vad gäller utgivande av material inom 
programmet (-1,83). I flera av de öppna svaren lyfte studenterna fram att delar av materialet 
skulle behöva uppdateras. 
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Figur 4.5: E1/P1 – Programmet har en modern utrustning (-1,72).
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Figur 4.6: E2/P2 – Klassrummen är inspirerande (-1,6).
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Förväntad Upplevd

Figur 4.7: E3/P3 – Lärarna har ett professionellt utseende (+0,18).
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Material utgivet av programmet ska vara väl utfört när det gäller både 
layout och innehåll.

Förväntad Upplevd

Figur 4.8: E4/P4 – Materialet är väl utfört (-1,83).

4.2.2 Pålitlighet
På motsvarande sätt som för ovanstående resultat sammanfattar Tabell 4.2 skillnaden mellan 

förväntad och erhållen tjänstekvalitet.

Tabell 4.2:  Pålitlighet - gap mellan förväntad och erhållen tjänstekvalitet.

SERVQUAL
FÖRVÄNTAD 
KVALITET

ERHÅLLEN
KVALITET

TJÄNSTE-
GAP

T-VÄRDE

E5/P5 6,66 4,54 -2,12 10,95*** 

E6/P6 6,09 4,80 -1,29 5,43***

E7/P7 6,35 5,19 -1,16 5,30***

E8/P8 6,60 4,16 -2,44 11,31***

E9/P9 6,60 4,87 -1,73 9,54***

Genomsnitt 6,46 4,71 -1,75

*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, i.s. (icke signifikant) p > 0.05

Som framgår i tabellen uppstår det största gapet vid E8/P8 (-2,44), vad gäller datum när 
inlämningar och tentor ska rättas och lämnas tillbaka. Gapet stärks av E5/P5 där respondenterna 
uppger att det finns en stor skillnad vid den tid som hålls (-2,12). Resultaten presenteras närmare 
i Figur 4.9 till och med 4.13.
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Lärare inom programmet ska hålla den tid som utlovats, t ex vid rättning 
av inlämnade uppgifter och tentor.

Förväntad Upplevd

Figur 4.9: E5/P5 – Lärare håller den tid som utlovats (-2,12).
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När/Om en student har problem och behöver hjälp så visar ansvariga 
lärare ett uppriktigt intresse för att lösa det.

Förväntad Upplevd

Figur 4.10: E6/P6 – Lärare visar intresse för att lösa studentens problem (-1,29).
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Inom programmet tar lärarna sig tid att besvara frågor eller funderingar 
som studenterna vill få svar på.

Förväntad Upplevd

Figur 4.11: E7/P7 – Lärare tar sig tid att besvara frågor (-1,16).
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Lärare inom programmet är tydliga med datum när feedback på rapporter 
eller resultat från rättade tentor kommer att tillhandahållas.

Förväntad Upplevd

Figur 4.12: E8/P8 – Lärare visar intresse för att lösa studentens problem (-2,44). 
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Jag känner tillit för mina lärare.

Förväntad Upplevd

Figur 4.13: E9/P9 – Studenten känner tillit för sina lärare (-1,73). 

4.2.3 Lyhördhet
Tabell 4.3 visar gapen i tjänstekvalitet; Figur 4.14 till 4.17 presenterar närmare respondenternas 

fördelning för respektive fråga. 

Tabell 4.3:  Lyhördhet  - gap mellan förväntad och erhållen tjänstekvalitet.

SERVQUAL
FÖRVÄNTAD 
KVALITET

ERHÅLLEN
KVALITET

TJÄNSTE-
GAP

T-VÄRDE

E10/P10 6,55 6,03 -0,52 3,26**

E11/P11 5,88 4,79 -1,09 4,46***

E12/P12 5,75 4,88 -0,87 2,67**

E13/P13 4,72 4,43 -0,29 2,12*

Genomsnitt 5,73 5,03 -0,70

*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, i.s. (icke signifikant) p > 0.05
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Följande dimension uppvisade det minsta genomsnittliga tjänstegapet, -0,7 enheter. Betraktas 
hela dimensionen upplever respondenterna att lärarna är relativt lyhörda och tar sig tid för att 
hjälpa studenten; många upplever att lärarna finns tillgängliga vid behov (-0,29). 
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Lärarna inom programmet är tydliga med när och var föreläsningar och 

lektioner kommer att hållas.

Förväntad Upplevd

Figur 4.14:  E10/P10 – Lärarna är tydliga med var föreläsningar och lektioner hålls (-0,52). 
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Lärarna inom programmet är snabba med att besvara studenternas frågor, 
som t ex vid mailkontakt.

Förväntad Upplevd

Figur 4.15:  E11/P11 –Lärarna är snabba med att besvara studenternas frågor (-1,09).
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Lärarna inom programmet är alltid villiga att hjälpa studenten, när 
studenten behöver hjälp.

Förväntad Upplevd

Figur 4.16:  E12/P12 – Lärarna är öppna med att hjälpa studenten vid behov (-0,87).
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Lärarna inom programmet är aldrig för upptagna för att ta sig tid att 
besvara studenternas frågor.

Förväntad Upplevd

Figur 4.17:  E13/P13 – Lärarna är tillgängliga när studenten behöver hjälp (-0,29).

4.2.4 Förtroende
Kvalitet vad gäller förtroende sammanfattas i Tabell 4.4, med en närmare fördelning i Figur 

4.18 till och med Figur 4.21. 

Tabell 4.4:  Förtroende - gap mellan förväntad och erhållen tjänstekvalitet.

SERVQUAL
FÖRVÄNTAD 
KVALITET

ERHÅLLEN
KVALITET

TJÄNSTE-
GAP

T-VÄRDE

E14/P14 6,30 4,88 -1,42 5,90***

E15/P15 6,55 5,98 -0,57 2,21**

E16/P16 6,50 5,58 -0,92 3,79***

E17/P17 6,50 5,14 -1,36 9,01***

Genomsnitt 6,46 5,40 -1,06

*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, i.s. (icke signifikant) p > 0.05

Resultatet visar att respondenterna upplever störst gap vid E14/P14 (-1,42), och menar 
att lärarna inte alltid känner tillräckligt stort förtroende för studenterna. De öppna svaren 
kompletterar detta till viss del, där vissa av respondenterna menar att lärarna behöver ställa 
högre krav på studenterna. 
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Lärarna inom programmet har förtroende för oss studenter.

Förväntad Upplevd

Figur 4.18:  E14/P14 –Lärarna har förtroende för studenterna (-1,42).
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Jag som student inom programmet känner mig trygg under föreläsningar 
och på undervisningstillfällen.

Förväntad Upplevd

Figur 4.19:  E15/P15 – Studenten känner sig trygg under föreläsningen (-0,57).
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Lärarna inom programmet håller en god ton och respekterar studenterna.

Förväntad Upplevd

 

Figur 4.20:  E16/P16 – Lärare håller en god ton och visar respekt mot studenterna (-0,92).
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Lärarna inom programmet har god kunskap inom sitt ämne och kan 
besvara studenternas frågor, t ex under en föreläsning.

Förväntad Upplevd

Figur 4.21:   E17/P17 – Lärare har god kunskap inom ämnet under föreläsningen (-1,36).

4.2.5 Engagemang
Den sista dimensionen engagemang presenteras i Tabell 4.5, där varje fråga kan ses närmare 

i Figur 4.22 till och med Figur 4.26. 

Tabell 4.5:  Engagemang - gap mellan förväntad och erhållen tjänstekvalitet.

SERVQUAL
FÖRVÄNTAD 
KVALITET

ERHÅLLEN
KVALITET

TJÄNSTE-
GAP

T-VÄRDE

E18/P18 4,26 3,46 -0,80 3,29**

E19/P19 5,23 4,30 -0,93 2,62*

E20/P20 4,90 3,91 -0,99 4,15***

E21/P21 4,75 4,16 -0,59 1,82 i.s.

E22/P22 4,15 2,87 -1,28 4,72***

Genomsnitt 4,66 3,74 -0,92 

*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, i.s. (icke signifikant) p > 0.05

Följande dimension har lägst förväntad (4,66) respektive erhållen kvalitet (3,74). Det kan vid 
en första anblick tyckas vara problematiskt, men då frågorna behandlar relationen på det mer 
personliga planet är det naturligt att varken lärare eller studenter förväntar sig det i skolmiljön. 
Det minsta gapet fanns vid E21/P21, där studenterna upplever att lärarna hjälper studenten att 
nå målen i kursen.
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Lärare inom programmet ger studenten individuell uppmärksamhet.

Förväntad Upplevd

Figur 4.22:   E18/P18 – Lärare ger studenten individuell uppmärksamhet (-0,8).
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Lärarna finns tillgängliga för studenterna, när studenterna behöver 
lärarens hjälp.

Förväntad Upplevd

Figur 4.23:   E19/P19 – Lärare finns tillgängliga för studenten vid behov (-0,93).
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Lärarna inom programmet ger studenterna tid för personlig kontakt.

Förväntad Upplevd

Figur 4.24: E20/P20 – Lärare ger tid för personlig kontakt (-0,99).
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Lärarna inom programmet ser till så att studenten når sina mål med 
kursen.

Förväntad Upplevd

Figur 4.25: E21/P21 – Lärare hjälper studenten att nå målen inom kursen (-0,59).
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Lärarna inom programmet ser det specifika behovet hos den enskilda 
studenten.

Förväntad Upplevd

Figur 4.26: E22/P22 – Lärare ser det specifika behovet hos studenten (-1,28).

4.2.6 Genomsnittlig förväntad och upplevd kvalitet
Om förväntad och upplevd kvalitet analyseras för män respektive kvinnor, så visar Figur 4.27 

att det inte skiljer sig i nämnvärd utsträckning. 
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Figur 4.27: Skillnad mellan förväntad och upplevd kvalitet för män respektive kvinnor.
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Kvinnor har i något högre utsträckning större förväntningar på utbildningen (5,7), och har 
marginellt bättre upplevd kvalitet (4,6); således uppger kvinnorna ett tjänstegap på -1,1 om 
hänsyn tas till alla dimensioner. Männens förväntningar på kvalitet (5,5) och faktisk upplevelse 
(4,55) indikerar ett tjänstegap på -0,95. 

4.3 Bakomliggande faktorer
Respondenten fick besvara 22 frågor med anknytning till SERVQUAL; därefter gavs 

möjligheten att nämna vad som fungerar bra med utbildningen, samt var det fanns för-
bättrings möjligheter. Även om frågorna inte kan ge svar för varje fråga inom SERVQUAL, ger 
respondenternas svar en genomsnittlig indikation. Figur 4.28 visar en kategorisering av de öppna 
svaren; om studenten uppgav en generell kommentar om att “Vi har bra lärare” kategoriseras 
detta enbart som “lärare”. Motsvarande kategorisering gjordes för alla öppna svar.
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Figur 4.28: Vad som är bra med programmet.

Många av de studenter som har svarat “kurser” förtydligar att det framförallt gäller 
nationalekonomin, och en del önskar att andra kurser skulle ha ett liknande upplägg. Vad gäller 
“lärare” lyftes oftast namngivna lärare fram som goda exempel, medan några ansåg att lärarna 
överlag håller en bra kvalitet på utbildningen. 

Det kanske kommer sig naturligt att just kurser kommer på andra plats i graderingen på vad 
som anses bra med programmen då lärarna i sin tur ligger till en stor grund för att kurserna 
håller den goda kvaliteten. Kurserna överlag sågs som väl genomtänkta med bra upplägg. En del 
ansåg även att det var gynnande att läsa två kurser parallelt på halvfart då de anser att det ger en 
bra variation som behövs för att man ska känna att det är roligt och lärorikt. Sen framkom även 
det positiva kring att en del kurser ges på engelska, men där fanns det även en viss önskan om 
utökning. Det kommenterades även kring det positiva till att vissa föreläsningar spelas in så det 
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finns möjlighet att titta på det ännu en gång vid ett senare tillfälle eller ta igen en föreläsning om 
man missat. Vad det gäller upplägget så kan man tillägga att många anger den positiva bilden 
av att klasserna är lagom stora som i sin tur gör att lärarna har möjlighet till den personliga 
kontakten till studenterna.    

När respondenten fick ta ställning till förbättringsmöjligheter uppgavs “upplägg”, “lärare” och 
“verklighetsförankring” som de vanligaste kategorierna. Resultatet kan ses i Figur 4.29 nedan.
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Figur 4.29: Förbättringsmöjligheter inom programmet.

Med “upplägg” ville studenterna se fler valmöjligheter inom programmet (att skräddarsy 
i större utsträckning), bättre synkronisering mellan kurserna och tydligare struktur i kursen. 
De som uppgav “lärare” menar att kommunikationen mellan lärare skulle kunna förbättras, att 
lärare tar till sig av kursutvärderingen och bättre pedagogik vid undervisningen. Av de som 
har kategoriserats enligt “verklighetsförankring” nämndes bland annat fler gästföreläsare, men 
även att det finns en tydligare praktisk koppling till teorin så att studenterna ser den praktiska 
relevansen i undervisningen. 

Studenterna önskar se att fler kurser som baserar sig på projektarbeten ger möjlighet till att 
arbeta gentemot ett företag, det skulle skapa ett bättre engagemang hos studenterna att inte 
endast uppnå ett betyg i kursen utan även se att deras arbete kan användas till något användbart. 
Här tas det upp önskan om case-studies och flera anknytningar till näringslivet mer praktiskt i 
kurserna.

När det kommer till lärarna så ligger det främst som tidigare nämnts en önskan om bättre 
kommunikation just mellan lärarna sinsemellan med tanke på upplägget, då man läser två 
kurser parallelt. Betydelsen av att lärarna kommunicerar sinsemellan är därför central. 

Mer flödande information om vad som innefattas och även skiljer varje inriktning åt skulle 
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uppskattas tidigare i utbildningen men även med ett kontinuerligt flöde under utbildningens 
gång. Där kommer även in information kring utlandsstudier där studenterna önskar mer 
information redan från start och bättre vägledning. Många studenter trycker på att de gärna 
hade velat ha möjlighet att rikta in sig ännu mer på den specialisering de valt.  

Till sist har flera också angett att de vill se mer engelska i sin undervisning. I enkäten ställdes 
denna fråga, där studenterna fick möjlighet att uppskatta i vilken utsträckning de upplever att 
engelska bedrivs idag, samt vilken utsträckning de skulle vilja se. Resultatet visas i Figur 4.29.
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Figur 4.29: Befintlig och önskad utsträckning av engelska.

Som figuren visar vill merparten av studenterna se mer engelska i sin undervisning, vilket 
kompletterar de öppna svaren som presenterades i Figur 4.29 ovan.

Följande dimension har lägst förväntad (4,66) respektive erhållen kvalitet (3,74). Det kan vid 
en första anblick tyckas vara problematiskt, men då frågorna behandlar relationen på det mer 
personliga planet är det naturligt att varken lärare eller studenter förväntar sig det i skolmiljön. 
Det minsta gapet fanns vid E21/P21, där studenterna upplever att lärarna hjälper studenten att 
nå målen i kursen.
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5. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Detta kapitel svarar på de forskningsfrågorna som ställdes upp i inledningen, samt ger 
rekommendationer på potentiella åtgärder. Därutöver ges förslag på vidare forskning. 

5.1 FF1: Identifierade gap
Vilka gap kan identifieras mellan förväntad och erhållen kvalitet vid ett svenskt universitet?

Föregående avsnitt går specifikt igenom varje fråga och dimension i SERVQUAL. Tabell 5.1 
nedan sammanfattar den genomsnittliga skillnaden i förväntad och upplevd kvalitet, samt det 
tjänstegap som uppstår. 

Tabell 5.1:  Skillnad i förväntad och upplevd kvalitet, fördelat på män och kvinnor. 

KÖN
FÖRVÄNTAD 
KVALITET

ERHÅLLEN
KVALITET

TJÄNSTEGAP

Kvinna 5,70 4,60 -1,10

Man 5,50 4,55 -0,95

Först och främst kan det konstateras att 20 av de 22 undersökte frågorna i SERVQUAL kan 
sägas vara statistiskt signifikanta. Utifrån de dimensioner som undersöktes uppgavs det största 
tjänstegapet uppstå vid dimensionen om pålitlighet, som bland annat berör datum för feedback 
och rättning av uppgifter. Detta kan i viss mån anses vara ett glädjande besked för universitet, 
som relativt enkelt kan rättas till med tydligare kommunikation. Studenterna uppger också att 
det minsta tjänstegapet uppstår vid lyhördhet och menar att lärare överlag tar sig tid för att 
besvara studenternas frågor och är tillgängliga vid behov. 

Många studenter uppger att programmets upplägg skulle kunna justeras, bland annat för 
att göra programmet mer skräddarsytt. Flera vill även se bättre lärare, men detta är relativt 
ospecifierat och det skulle behövas mer undersökningar kring detta område för att precisera på 
vilket sätt ett sådant gap uppstår. 
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5.2 FF2: Hur kan gapen minskas?
Hur kan resultat från tidigare studier användas för att minska de identifierade gapen mellan 

förväntad och erhållen kvalitet?

Utifrån de fem dimensioner som har undersökts, diskuteras vardera dimension nedan. 
Diskussionen utgår från de gap som har identifierats i FF1. 

Påtaglighet
Vad gäller den första dimensionen påtaglighet, så visade det sig att det största gapet gällde 

utgivningen av material. Detta gap kan vidare kopplas till vad Zeithaml och Bitner (2003) menar 
gällande omgivning; den används oftast för att stärka företagets image och signalera på bra 
kvalitet ut till kunderna. Ett gap på -1,83 i detta fall påvisar att förbättringspotential finns, och 
att studenternas förväntningar inte är uppfyllda. 

Inom omgivning och påtaglighet så innefattas en hel del som påverkar studentens nöjdhet, 
så som den tekniska utrustningen. Enligt Li-Wei (2005) anses även teknisk utrustning vara den 
viktigaste aspekten inom all högre utbildning på universitet och högskolor, varför det är relevant 
att titta närmare på detta. 

Gapet rörande om utbildningen erhåller modern utrustning fanns vara negativ med ett gap -1,72. 
Vissa studenter uppgav att de ville ha modernare programvara, exempelvis avancerade analysverktyg, 
men det kan också bero på att yngre studenter förväntar sig modernare utrustning i takt med att 
teknologin utvecklas i så pass snabb takt. Vissa angav även att vissa program på datorerna är låsta 
till specifika datasalar på universitetet vilket gör det svårt att ha tillgång till de programmen när det 
exempelvis pågår en lektion i något annat ämne och det finns begränsat med platser. 

Vidare vad gäller omgivning så har skolans fysiska anläggning stor inverkan på studentens 
nöjdhet vad det gäller föreläsningssalar, och om klassrummen är tilltalande (Petruzzellis et al, 
2006; Aldridge och Rowley, 1998; García-Aracil, 2009). Gapet på denna punkt är även den negativ 
och uppgår till -1,6 vilket visar på studenternas nöjdhet inte uppfylls. Om skolan är beredda att 
investera här är naturligtvis en fråga som måste lyftas högre upp, och diskuteras närmare.

Pålitlighet 
Vidare till dimensionen pålitlighet, där det i genomsnitt finns ett negativt gap om -1,75. Den 

fråga som respondenterna är mest missnöjda med, och vad som resulterade i det största negativa 
gapet, var tydligheten för datum när feedback på rapporter eller resultat på tentor ska tillhandahållas; 
den uppgick till -2,44. Enligt Zeithaml och Bitner (2003) så ses tillförlitligheten som en dimension 
som klassas som kundens basbehov, vilket skulle vara densamma som kanomodellen. I ett sådant 
perspektiv skulle kanomodellen kunna användas för att dels förstå studentens basbehov (“när ska 
feedback lämnas?”) men också ytterligare behov, så som att studenten faktiskt får personlig feedback 
på sina inlämnade uppgifter. 
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I detta fall skulle det även finnas relevans att titta på lärarnas arbetsbelastning, om det är så att 
feedback och resultat från kurser delges sent så kan orsaken ligga i att lärarnas arbetsbelastning är för 
hög och de helt enkelt inte hinner med. 

Lyhördhet
Den dimension som påvisade på det minsta gapet på -0,7. Detta gap syftar till personalens 

vilja att hjälpa kunden, men även villigheten att besvara frågor (Buttle, F. ,1996). Frågan rörande 
att läraren visar uppriktigt intresse för att hjälpa en student som har problem visade på det största 
gapet (-1,09), och då det enligt Zeithaml & Bitner (2003) kategoriseras som baskvalitet så leder 
det till att studenternas förväntningar inte uppfylls. Det vägs dock upp av de resterande frågorna 
så som att studenterna ska känna tillit till sina lärare, vilket påvisade på ett gap på endast -0,29. 
Även tydligheten för var föreläsningar och lektioner ska hållas visade på ett negativt gap på 
-0,52, och  så kan man trots detta konstatera att studenterna inte är allt för missnöjda. Just gapet 
på -0,52 är även intressant att betrakta inom ramen för reliabilitet och validitet med studien, då 
författarna själva under ett antal år inte har upplevt några direkta problem med detta. 

Förtroende
Vidare till dimensionen förtroende som visade på ett negativt gap på -1,06. Resultaten 

visar att lärarna inte alltid känner tillräckligt stort förtroende för studenterna, då frågan som 
behandlade detta uppkom till ett gap på -1,42. En anledning till det negativa gapet kan bero på 
att lärarna inte lyckats bygga upp en relation som skapar ett ömsesidig förtroende (Zeithaml & 
Bitner, 2003). 

Frågan gällande att lärarna har god kunskap och kan besvara elevernas frågor under 
föreläsningarna, är enligt Elliot och Shin (2002) en av de aspekter som är viktigast när man pratar 
om utbildning inom universitet. Lärarnas kompetens spelar en stor roll för studenternas fortsatta 
studier, något som även visats i en undersökning av Li- Wei Mai (2005). Respondenternas svar 
påvisade på ett gap på -1,36.  Det  kan  i  sin  tur  tolkas som att studenterna är missnöjda ,dock 
visar de öppna svaren att många studenter framför att de ser en stor variation bland kvaliteten 
och kompetensen hos lärarna. Enligt studenterna så anses många lärare håller en väldigt god 
kvalitet med ett genuint intresse i att lära ut, medan andra lärare håller sämre kvalitet. 

 
Engagemang

Den sista dimensionen engagemang har att göra med betydelsen för visad uppmärksamhet; 
denna påvisar på ett negativt gap på -0,92. Trots det negativa gapet så är de det näst minsta gapet 
av de alla fem samtliga dimensionerna som undersökts; endast dimensionen lyhördhet påvisade 
på ett ännu mindre gap. Inom denna dimension så finns det flertalet aspekter att diskutera. 

De minsta gapet visade sig vid frågan om studenterna upplever att lärarna hjälper studenten 
att nå sina mål, vilket påvisar att det finns ett intresse hos lärarna vad det gäller studenternas 
utbildning och att de vill se studenterna lyckas. Att lärarna och universitetet ser till studenternas 
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bästa är ett påstående som kategoriseras som baskvalitet (Zeithaml & Bitner, 2003), vilket 
även faller i linje med kanomodellen. Som resultatet visar kan man se att studenterna trots det 
negativa gapet inte är allt för missnöjda med detta utan studenterna ser universitetet uppfylla 
denna punkt i jämförelse gentemot resterande gap.  

Den mer personliga frågan när det kommer till lärarnas individuella uppmärksamhet till vardera 
student visade ett negativt gap på -0,8. Zeithaml och Bitner (2003) förklarar att det personliga 
engagemanget blir till en fördel för mindre företag gentemot stora, då personalen ofta känner 
kunderna genom tilltalsnamn vilket skapar en mer personlig kontakt. Detta kan jämföras med 
universitetets storlek och vi kan konstatera att i takt med universitetets tillökning av studenter så 
kommer även detta gap förmodligen att öka. Den personliga kontakten mellan lärare och student 
blir svår att hålla på ett personligt plan om universitetet växer sig större. Detta behöver dock inte 
vara negativt, så länge studenten känner att läraren finns tillgänglig vid behov.  

5.3 Teoretiska och praktiska implikationer
Trots en relativt låg svarsfrekvens om 14% anser vi att det finns viktiga resultat att lyfta fram från 

undersökningen, framförallt från de öppna svaren. Vad gäller det teoretiska bidraget så är studien 
ytterligare ett i mängden som utvärderar tjänstekvaliteten vid en myndighet, men den fallstudie 
som har använts har inte tidigare studerats. Därmed bidrar studien med ny kunskap vad gäller de 
specifika programmen, även även i ett bredare teoretiskt perspektiv om vilka lärdomar som kan 
dras genom att analysera tjänstekvalitet utifrån SERVQUAL. En central insikt från studien är att 
om SERVQUAL kompletteras med möjligheten till öppna svar, blir de något trubbiga frågorna 
enklare att tolka. 

Vad gäller praktiska implikationer är det viktigt för LTU att gå vidare med resultatet, och 
exempelvis bjuda in till fokusgrupper där mer öppna och fokuserade diskussioner kan hållas. En 
tydlig trend bland respondenterna var att det ibland var svårt att skilja på vilka förväntningar som 
egentligen fanns, då många har svarat “7”. Givetvis har studenten rätt att ställa höga förväntningar, 
men det måste också ställas i perspektiv mot vad som är rimligt att förvänta sig på en realistisk 
nivå. Därmed finns det också en viss risk att resultatet blir snedvridet, om flertalet studenter 
väljer att svara “7”. Med det sagt finns det också intressanta aspekter som behöver lyftas fram 
och diskuteras närmare av både lärare och studenter, för att kunna förhöja tjänstekvaliteten vid 
ekonomprogrammen. 

5.4 Framtida forskning
Vid fortsatta studier av likartat karaktär kan det vara intressant att i större utsträckning 

undersöka skillnaderna mellan program. I denna studie har det exempelvis inte gjorts någon 
närmare jämförelse mellan de olika ekonomprogrammen; en sådan undersökning skulle kunna 
ge intressanta resultat. Om vi gör ett antagande att kvalitetsskillnader mellan programmen finns, 
kan lärdomar dras från respektive program för att på så sätt förhöja den totala kvalitetsupplevelsen 
vid universitet. 
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Vidare kan det vara relevant att låta de öppna svaren ligga till grund för fokusgrupper, där en 
rikare datainsamling av studenternas åsikter kan göras.  

Om blicken lyfts från universitet, är det viktigt att motsvarande studier görs på andra svenska 
organisationer i offentlig regi. Även om det finns flertalet studier här, kan nya lärdomar dras om 
vilka andra verktyg som kan vara lämpliga att använda för att analysera tjänstekvalitet. 
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BILAGA 1: ENKÄTUNDERSÖKNING

Följande undersökning är en del av en C-uppsats som undersöker er syn på utbildningens kvalitet. Era svar är 

mycket värdefulla, då de ger ett viktigt underlag som kan hjälpa till att förbättra er utbildning. Vi lottar ut 2 biobiljetter 

till dig som vill vara med i vår undersökning, och vinnarna annonseras måndag 11/5. 

Enkäten består av ett antal frågor som totalt tar 5-10 minuter att besvara. Den är uppdelad i fyra delar: profil, 

förväntningar på utbildningen, uppfattning om utbildningen och ett par öppna frågor. Självklart behandlas era svar 

konfidentiellt! Har du några frågor rörande enkäten eller något annat är du välkommen att kontakta oss.

PROFIL

1. Kön
Kvinna
Man

2. Årskurs

3. Vilken inriktning läser du?
Nationalekonomi
Företagsekonomi, redovisning och styrning
Företagsekonomi, marknadsföring
Ej valt inriktning än

4. Vad var viktigast när du valde inriktning?
Universitets rykte
Universitetsstaden
Programmets rykte
Programmets innehåll
Statistik från tidigare år
Annat: 

5. I vilken utsträckning anser du att utbildningen borde bedrivas på engelska? 
1 = Inte alls. 7 = Alla kurser bör bedrivas på engelska.

6. I vilken utsträckning anser du att utbildningen idag  bedrivs på engelska? 
1 = Inte alls. 7 = Alla kurser bör bedrivas på engelska.
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DINA FÖRVÄNTNINGAR

Tag ställning till följande scenarion och fundera över i vilken utsträckning du förväntar dig dessa inom ditt 

ekonomiprogram. 1=ingen utsträckning , 7= mycket stor utsträckning. 

Påtaglighet

   1   2 3 4 5  6 7 Vet ej
E1.  Programmet ska 
ha en modern utrustning, 
t ex tillgång till datorer och 
särskilda programvaror.

E2.  Klassrummen där 
studenterna vistas ska vara 
inspirerande och visuellt 
tilltalande. 

E3.  Lärarna inom 
programmet ska ha ett
 städat, professionellt 
utseende.

E4. Material utgivet av 
programmet ska vara väl 
utfört när det gäller både 
layout och innehåll. 

Pålitlighet

   1   2 3 4 5  6 7 Vet ej
E5. Lärare inom 
programmet ska hålla 
den tid som utlovats, 
t ex vid rättning av 
inlämnade uppgifter 
och tentor.

E6. När/Om en student har 
problem och behöver hjälp 
så ska ansvariga lärare inom 
programmet visa ett 
uppriktigt intresse för att 
lösa det.

E7.  Inom programmet ska 
lärarna ta sig tid för sina 
studenter om frågor eller 
funderingar behöver besvaras.

E8. Lärare inom programmet 
ska vara tydliga med datum 
när feedback på rapporter 
eller resultat från rättade 
tentor kommer att 
tillhandahållas.
 

E8. E9. Studenterna inom 
programmet ska känna 
tillit för sina lärare.
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DINA FÖRVÄNTNINGAR

Tag ställning till följande scenarion och fundera över i vilken utsträckning du förväntar dig dessa inom ditt 

ekonomiprogram. 1=ingen utsträckning , 7= mycket stor utsträckning. 

Lyhördhet

   1   2 3 4 5  6 7 Vet ej
E10. Lärarna inom 
programmet ska vara 
tydliga med när och var 
föreläsningar och lektioner 
kommer att hållas.

E11. Lärarna inom 
programmet ska vara snabba 
med att besvara studenternas 
frågor, som t ex vid 
mailkontakt.

E12. Lärarna inom 
programmet ska alltid vara 
villiga att hjälpa studenten, 
när studenten behöver hjälp.

E13.  Lärarna inom 
programmet ska aldrig vara 
för upptagna för att ta sig 
tid att besvara studenternas
 frågor.

Förtroende

   1   2 3 4 5  6 7 Vet ej
E14. Lärarna inom 
programmet ska skapa 
förtroende hos studenterna.

E15. Studenterna inom 
programmet ska känna 
sig trygga under 
föreläsningar och på 
undervisningstillfällen.

E16. Lärarna inom 
programmet ska hålla 
en god ton och respektera 
studenterna.

E17. Lärarna inom 
programmet ska ha god 
kunskap inom sitt ämne 
och kunna besvara 
studenternas frågor, 
t ex under en föreläsning.
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DINA FÖRVÄNTNINGAR

Tag ställning till följande scenarion och fundera över i vilken utsträckning du förväntar dig dessa inom ditt 

ekonomiprogram. 1=ingen utsträckning , 7= mycket stor utsträckning. 

Engagemang

   1   2 3 4 5  6 7 Vet ej
E18. Lärare inom 
programmet ska ge 
studenten individuell 
uppmärksamhet.

E19. Lärarna ska finnas 
tillgängliga för studenterna, 
när studenterna behöver 
lärarens hjälp.

E20. Lärarna inom 
programmet ska ge 
studenterna tid för 
personlig kontakt.

E21. Lärarna inom 
programmet ska se 
till att studenten når 
sina mål med kursen.

E22. Lärarna inom 
programmet ska se 
det specifika behovet 
hos den enskilda 
studenten. 

DINA UPPFATTNINGAR

Tag ställning till följande scenarion och fundera över i vilken utsträckning du uppfattar att dessa finns inom ditt 

ekonomiprogram. 1=ingen utsträckning , 7= mycket stor utsträckning.

Påtaglighet
   1   2 3 4 5  6 7 Vet ej
P1. Programmet har en 
modern utrustning, 
t ex tillgång till datorer 
och särskilda programvaror.

P2.  Klassrummen där 
studenterna vistas är 
inspirerande och 
visuellt tilltalande. 

P3. Lärarna inom 
programmet har ett 
städat, professionellt utseende.  

P4. Material utgivet av 
programmet är väl 
genomförbart när det 
gäller både layout och innehåll.
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DINA UPPFATTNINGAR

Tag ställning till följande scenarion och fundera över i vilken utsträckning du uppfattar att dessa finns inom ditt 

ekonomiprogram. 1=ingen utsträckning , 7= mycket stor utsträckning.

Pålitlighet

   1   2 3 4 5  6 7 Vet ej
P5. Lärare inom programmet 
håller den tid som utlovats, 
t ex vid rättning av inlämnade 
uppgifter och tentor.

P6. När/Om en student har 
problem och behöver hjälp 
så visar ansvariga lärare ett 
uppriktigt intresse för att 
lösa det.

P7.  Inom programmet tar 
lärarna sig tid att besvara 
frågor eller funderingar som 
studenterna vill få svar på.

P8. Lärare inom programmet 
är tydliga med datum när 
feedback på rapporter eller 
resultat från rättade tentor 
kommer att tillhandahållas.

P9. Jag känner tillit för 
mina lärare.

Lyhördhet

   1   2 3 4 5  6 7 Vet ej
P10. Lärarna inom 
programmet är tydliga 
med när och var 
föreläsningar och  lektioner 
kommer att hållas.

P11. Lärarna inom 
programmet är snabba 
med att besvara 
studenternas frågor, 
som t ex vid mailkontakt.

P12. Lärarna inom 
programmet är alltid villiga 
att hjälpa studenten, 
när studenten behöver hjälp.

P13.  Lärarna inom 
programmet är aldrig 
för upptagna för att ta 
sig tid att besvara 
studenternas frågor.
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DINA UPPFATTNINGAR

Tag ställning till följande scenarion och fundera över i vilken utsträckning du uppfattar att dessa finns inom ditt 

ekonomiprogram. 1=ingen utsträckning , 7= mycket stor utsträckning.

Förtroende

   1   2 3 4 5  6 7 Vet ej
P14. Lärarna inom 
programmet har 
förtroende för oss 
studenter. 

P15. Jag som student inom 
programmet känner mig 
trygg under föreläsningar 
och på undervisningstillfällen.

P16. Lärarna inom 
programmet håller en god ton 
och respekterar studenterna.

P17. Lärarna inom 
programmet har god kunskap 
inom sitt ämne och kan 
besvara studenternas frågor, 
t ex under en föreläsning. 

Engagemang

   1   2 3 4 5  6 7 Vet ej
P18. Lärare inom 
programmet ger 
studenten individuell 
uppmärksamhet.

P19. Lärarna finns 
tillgängliga för studenterna, 
när studenterna behöver 
lärarens hjälp.

P20. Lärarna inom 
programmet ger studenterna 
tid för personlig kontakt. 

P21. Lärarna inom 
programmet ser till så 
att studenten når sina 
mål med kursen.

P22.  Lärarna inom 
programmet ser det 
specifika behovet hos 
den enskilda studenten.  



47

BILAGA 1: ENKÄTUNDERSÖKNING

ÖPPNA FRÅGOR

7. Nämn tre saker som är bra med ditt program

8. Nämn tre förbättringsområden inom ditt program

9. Finns det något övrigt du vill tillägga, som är relevant för vår undersökning?

Vänligen ange din email för att vara med i utlottningen av biobiljetter.


