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Sammanfattning 

År 2013 är ridsporten Sveriges näst största ungdomsidrott med cirka 500 000 utövare. 
Ridsport kan utövas på en mängd sätt: enskilt eller i grupp, privat eller på ridskola samt 
inom en mängd olika discipliner såsom dressyr, hoppning, fälttävlan och körning. Trots 
att ridsporten har så många aktiva utövare finns det i dagsläget inget företag som erbjuder 
ridsportinriktade hemsidestjänster; hemsidesföretagens fokus ligger i stället på lagsporter 
som fotboll och ishockey där utövandealternativen är starkt begränsade och likriktade till 
skillnad från ridsportens rika flora av möjligheter. Syftet med studien är att undersöka 
förutsättningarna för att skapa ridsportspecifika hemsidestjänster för den svenska 
marknaden.  

En fallstudie av hemsidesföretaget Svenskalag.se utfördes för att få kunskap om vad 
utvecklande företag strävar efter och finner viktigt ur affärssynpunkt samt för att få insikt 
i vilka tjänster det erbjuder i dagsläget. Tre stycken ridsportverksamheter med olika 
inriktning undersöktes genom intervjuer med flertalet verksamhetsansvariga för att söka 
identifiera vilka problemområden som skulle avhjälpas med riktade hemsidestjänster. 
Slutligen utfördes kortintervjuer med flertalet verksamhetskunder för att få en uppfattning 
om hur de upplevde verksamheternas nuvarande hemsidor och vad de ansåg saknades på 
dessa. Sammanlagt undersöktes således tre olika perspektiv. 

Analysen visar att de olika verksamheterna har mycket disparata behov och endast ett 
fåtal gemensamma beröringspunkter. Även de olika verksamheternas kunder har skilda 
behov och de har dessutom en annan bild av verksamheternas existerande hemsidor än 
vad verksamheterna själva har. Slutsatsen blir att det inte är realistiskt att utveckla en 
tjänst som uppfyller alla dessa behov. Om ett företag vill utveckla tjänster för ridsporten 
bör det inrikta sig på ett av de marknadssegment som identifieras i studien. Såväl 
verksamheter som deras kunder bör involveras i framtagningen av tjänsterna eftersom de 
har olika önskemål och behov. Det är också viktigt att de verksamhetsansvariga förstår 
vikten av att inkludera tjänster som kunderna önskar även om sådana tjänster, som 
koppling till sociala medier, kan tyckas onödiga ur driftssynpunkt. 

 

Nyckelord: Ridsport, tjänsteutveckling, kunddriven, sport, hemsidor, Internet,  



Abstract 

In 2012, equestrian sports was the second largest youth sport category in Sweden with 
approximately 500,000 practisers. Equine sports may be practised in multiple ways: 
individually or in a group, privately or at a riding school, and through a choice of 

numerous different disciplines such as dressage, show jumping, three-day eventing and 
driving. Despite the large number of equestrian sport practicers, no company presently 
offers equestrian sports-related website services. Instead, the focus has been placed on 
team sports such as football and ice hockey, i.e. sports which offer highly limited practice 
alternatives when compared to the extensive choices available in equestrianism. The 
purpose of this study is to examine the attainability of creating equestrian sports-related 
website services for the Swedish market. 

A case study of the sports website company Svenskalag.se was performed in order to 
gain knowledge of what a developing company strives towards, finds important from a 
business point of view, and what it currently offers in terms of services. Furthermore, 
three different equestrian sports businesses were examined through interviewing 
individuals with varying degrees of operational responsibility, the goal being to identify 
problems which might be resolved through targeted website services. Finally, several 
short interviews with the businesses’ customers were performed to obtain information on 
how they perceive the current business websites and what they may be lacking. Thus, 
three different perspectives were examined. 

Keywords: Equestrian, sports, services, Internet, customer-driven, sports, websites 
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Definitionslista 

För att underlätta förståelsen av materialet ges här en sammanfattning av 
de områdesspecifika begrepp som används. 

Aktivitetsstöd – Aktivitetsstöd är avsett att stödja verksamheten för ungdomar mellan 7 
och 20 år i föreningar. Det finns även kommunalt aktivitetsstöd, men detta har i många 
fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan, med 
mera. 

Avsutten verksamhet – All ridsportverksamhet som inte sker på hästryggen. 

Box – Boxen är hästens hem inomhus. Den består av fyra väggar, vanligen med en 
gallerförsedd överdel. I en box rör sig hästen fritt till skillnad mot en så kallad spilta där 
hästen står uppbunden. 

Foderstat – Den mat som hästen äter per dag. Består vanligen av grovfoder (som hö), 
kraftfoder (som havre) samt mineraler. Foderstaten har stor betydelse för hästens 
prestationsförmåga och räknas fram individuellt. Den kan variera beroende på årstid och 
aktivitetsnivå. 

Fodring – Att ge hästarna mat. Sker vanligen minst tre gånger per dygn, ibland fler. 

Igenridning – De flesta ridskolor har ett system för vad som kallas igenridning, vilket 
betyder att om en elev varit frånvarande vid ett tillfälle så kan eleven i stället ”rida igen” 
frånvaron i en annan grupp. Det brukar dock krävas att det finns en ledig plats i gruppen 
vid det specifika tillfället eftersom det inte går att vara hur många som helst i ridhuset. 

Insläpp & utsläpp – Hästar förs ut/in till stallet till/från hagar.  

Lösdrift – Ett inhysningssystem för hästar som innebär att de vistas utomhus året om.  

Medryttare – En person som hjälper en hästägare någon eller några dagar i veckan med 
ridning och hästskötsel. 

Mockning – Rengöring av box/spilta. Måste göras varje dag. 

Ridbana – En vanligen större, rektangulär yta som preparerats speciellt för att fungera väl 
som ridunderlag.  

Ridhus – En ridbana som finns inom en byggnad. 

Stallpass – Hos många inhyrningsstall finns en kollektivverksamhet där hästägarna själva 
står för en del av de vardagliga sysslor som måste göras, till exempel olika fodringar samt 
insläpp och utsläpp. Antalet pass per dag kan variera från ett till tre. 

Uppsutten verksamhet – All ridsportverksamhet som sker på hästryggen. 
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1 Inledning 

I inledningen ges en kort beskrivning av ämnet och det problem som 
studien utgår från. Därefter presenteras uppsatsen syfte vilket mynnar ut 
i studiens övergripande frågeställningar. Slutligen presenteras arbetets 
avgränsningar och disposition. 

1.1 Ridsporten: Den outforskade hemsidesmarknaden 

Svenska idrottsklubbar som vill ha en egen hemsida på Internet kan i dagsläget välja 
mellan flera olika specialutvecklade självbetjäningstjänster som möter deras 
specialiserade behov, undantaget de klubbar och övriga verksamheter som finns inom 
Sveriges näst största ungdomsidrott: ridsporten (Svenska Ridsportförbundet, 2012a).  

De företag som erbjuder webblösningar för idrottsklubbar och –lag har lagt sin fokus 
på utpräglade lagsporter som fotboll, ishockey och innebandy, det vill säga sporter 
med mycket snarlika verksamhetsstrukturer med lagindelning efter kön och ålder och 
som är starkt fokuserade på deltagande i match- och cuptävlingar (Larsén, 2012). 
Ridsporten däremot har utöver tävlingssidan, där män och kvinnor tävlar på lika 
villkor inom flertalet discipliner såväl individuellt som i lag, även ett starkt inslag av 
motion och hobby och sporten kan också utövas på ett mycket stort antal sätt 
(Svenska Ridsportförbundet, 2005). I dagsläget finns det inget hemsidesföretag på 
den svenska marknaden som kan erbjuda tjänster som är specialanpassade för 
ridsportens högst varierande och individuella verksamheter. De ridsportverksamheter 
som de aktuella företagen har knutna till sig får således nöja sig med lösningar som 
utvecklats för en annan typ av idrottsverksamhet och som enbart till viss del möter 
deras behov. Bristen på ridsportspecifika tjänster beror med stor sannolikhet på att de 
företag som arbetar med utveckling av denna typ av hemsidor saknar kunskap om 
ridsporten och dess utövare och således inte har någon insikt i vilka tjänster som 
behövs. (Larsén, 2012)  

1.2 Att utveckla en ny tjänst 

Med tanke på att inga ridsportspecifika webbaserade tjänster i dagsläget står att finna 
så bör en framtagning av sådana ges en stabil grund genom följa de principer som 
framtagits för ny tjänsteutveckling. Vad ny tjänsteutveckling innebär har ingen exakt 
definition; vissa forskare anser att det endast gäller tjänster som är helt nya för 
marknaden (Edvardsson, Gustafsson, Johnson & Sandén, 2000), andra att det finns ett 
spektrum som sträcker sig från rent kosmetiska förändringar till radikala uppfinningar 
(Johnson, Menor, Roth & Chase, 2000). Utveckling av ridsportspecifika webbaserade 
tjänster faller inte in under de radikala uppfinningarnas paraply, utan är snarare att 
räkna som en tjänsteutvidgning- eller förbättring eftersom det redan finns en grund i 
de tjänster som utvecklats för andra sporter.  

Således blir det relevant att närmare undersöka definitionen av utvidgade 
tjänsteerbjudanden. Generellt består en tjänst av den obligatoriska kärntjänsten och till 
denna tillkommer sedan stödtjänster. Det är dessa som avgör vad kunden får och som 
ska uppfylla kundbehoven. Flera hemsidesföretag kan idag erbjuda ridklubbar en väl 
utvecklad kärntjänst, däremot saknas stödtjänsterna. Vid utveckling av dessa behöver 
hänsyn tas till de otydliga förväntningar som kunderna inte kan formulera, och utöver 
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detta lär det även finnas uttryckliga och underförstådda förväntningar som måste 
mötas. (Grönroos, 2007) 

Nya tjänster sparar både tid åt kunden och skapar möjligheter för företagen genom 
marknadsfördelar. Forskningen tyder på att det bästa sättet att utveckla nya tjänster är 
att involvera kunderna eftersom tjänster är processer där kunden deltar och blir 
medskapare. På så sätt går det att finna lösningar på eventuella problem. Var i 
processen involveringen bör ske är föremål för debatt. Vissa forskare anser att kunden 
bör finnas med i varje steg i processen (Carbonell, Rodríguez-Escudero & Pujari, 
2009), andra att det räcker med att kunden medverkar vid vissa nyckelstadier (Alam, 
2010). Forskarna är dock relativt ense (om än med vissa skillnader) om vilka de olika 
stegen bör vara.  

Utöver den generella tjänsteutvecklingsprocessen anser författaren det viktigt att även 
undersöka vissa IT-specifika aspekter då det tjänsteomfång studien rör är webbaserat. 
För IT-tjänster finns bland annat fem kvalitetsdimensioner som påverkar hur 
tillfredsställda användarna blir, så tjänsteutvecklingen bör ta hänsyn till användbarhet, 
innehållsnytta, information, tillgänglighet och interaktion. (Yang, Cai, Zhou & Zhou, 
2005) Vad gäller självbetjäningstjänster, som den här typen av webbaserade tjänster 
är, så innebär de en beteendeförändring samt att kunden har ett eget ansvar. Det svåra 
är att få kunderna att prova tjänsten, och företaget måste vara berett att guida kunden. 
(Meuter, Bitner, Ostrom & Brown, 2005) Internetbaserade tjänster är till sin natur 
tekniktunga, men även om tekniken är viktig så får den inte vara den viktigaste 
frågan. God teknik utan funktionella kvaliteter står sig inte i konkurrensen och 
internetföretag får inte glömma bort att kunderna kommer att interagera direkt med 
anställda vilket gör det viktigt med kompetent personal. (Grönroos, 2007) Det måste 
därför ses som relevant att noggrant undersöka inte bara de potentiella kundernas 
tekniska kompetens utan även vilka krav och behov de har på aspekter som 
användarvänlighet och teknisk support. 

Det är även relevant att notera att kunden inte köper själva tjänsten utan snarare 
fördelarna med tjänsten. Kunden vill bli behandlad som en individ och letar efter 
något som skapar värde. Tjänsten måste passa kundens vardagliga aktiviteter, behov 
och önskningar, och det är dessa som måste ligga till grund för tjänsteutvecklingen. 
(Grönroos, 2007)  

Slutligen bör noteras att forskningen kring utveckling av webbaserade tjänster för 
sportklubbar i allmänhet är i stort sett obefintlig, och ingen forskning rörande tjänster 
för ridklubbar har stått att finna trots intensiva sökningar i olika databaser på såväl 
svenska som engelska. Bristen på specificerad forskning inom området har lett till att 
mer generell forskning kring tjänsteproduktion och –utveckling har använts som 
grund för arbetet. 

1.3 Problemformulering 

Trots att det finns en stor och stabil marknad har inget hemsidesföretag hittills 
utvecklat ridsportspecifika tjänster. Med tanke på att ridsporten är en stor sport finns 
det god anledning att tro att det finns betydande marknadsandelar och stor 
tillväxtpotential för det företag som kan utveckla en fungerande tjänst; frågan är bara 
vilka tjänster som behövs. I huvudsak finns tre intressenter att ta hänsyn till – det 
tjänsteutvecklande företaget, de verksamheter som köper tjänsten samt 
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verksamheternas kunder. Eftersom ridsport kan utövas på en mängd olika sätt måste 
flertalet verksamheter samt deras kunder analyseras. 

Vilken grad av kundinvolvering som är lämpligast för framtagning av 
ridsportspecifika webbaserade tjänster är något som bör undersökas närmare eftersom 
ingen kunskap om detta finns i dagsläget. 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att ur ett kundmedverkande teoretiskt perspektiv undersöka 
förutsättningarna för att utveckla ridsportspecifika webbaserade tjänster för den 
svenska marknaden.  

1.5 Disposition 

Efter inledningen är uppsatsen indelad i fem avsnitt med varierande relevans för olika 
läsare. De olika avsnittens innehåll och deras huvudsakliga målgrupper är som följer: 

Teori: I detta kapitel behandlas den teori som studien utgår ifrån och som utgör den 
referensram som senare används i analysen och diskussionen. Begrepp och teorier 
centrala för ny tjänsteutveckling diskuteras och definieras inledningsvis, därefter 
behandlas internetbaserade självbetjäningstjänster samt vad dessa bör innehålla. 
Kapitlet avslutas med teorier kring kundmedverkan och vid vilka stadier sådan bör 
ske. Avsnittet är lämpligt för dem som ej är insatta i ny tjänsteutveckling, 
självbetjäningstjänster och/eller kunddriven tjänsteutveckling. 

Metod: I metoddelen redogörs för den metodansats som uppsatsen utgår ifrån samt 
val av fallstudieföretag och undersökta ridsportverksamheter. Vidare beskrivs hur 
arbetet med datainsamling har gått tillväga samt hur analysen av insamlade data har 
skett. Kapitlet avslutas med en diskussion kring validitet och reliabilitet. Detta kapitel 
är lämpligt för de personer som är intresserade av vetenskapsansatsen och 
metodologin, exempelvis utvecklande företag och akademiskt verksamma individer. 

Empiri: I empirikapitlet redogörs för de data som insamlats och som ligger till grund 
för resultatdelen. De undersökta verksamheterna presenteras och de intervjuer som 
gjorts med verksamhetsansvariga och verksamhetskunder sammanfattas. Avsnittet 
lämpar sig främst för de personer som inte har någon kunskap om ridsporten och hur 
olika typer av verksamhet kan se ut. 

Analys: I detta kapitel analyseras empirin utifrån givna ramar i teori- och 
metodkapitlen gällande kunddriven ny tjänsteutveckling, kunders behov och 
förväntningar samt internetbaserade tjänsters funktionalitet och innehåll. Analysdelen 
syftar till att besvara de preciserade frågeställningarna. Detta kapitel riktar sig mot 
utvecklande företag och akademiker som vill ha en större insikt de tankegångar som 
lett fram till slutsatserna i den avslutande delen. 

Avslutning: Avslutningen fastställer de huvudsakliga slutsatser som framkommit som 
ett resultat av analysen utifrån det syfte som uppsatsen har utgått från. I 
diskussionsdelen avhandlas arbetets slutsatser och tankar som uppkommit under 
arbetets gång. Utvecklande företag förses med rekommendationer rörande 
framtagning av internetbaserade tjänster för ridsportverksamheter och det ges även 
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förslag på vidare studier och affärsidéer. Kapitlet avslutas med en personlig reflektion 
kring uppsatsarbetet. Avsnittet är lämpligt för alla som är intresserade av vad arbetet 
resulterat i. 
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2 Teori 

I detta kapitel behandlas den teori som studien utgår ifrån och som utgör 
den referensram som senare används i analysen och diskussionen. 
Begrepp och teorier centrala för ny tjänsteutveckling diskuteras och 
definieras inledningsvis, därefter behandlas internetbaserade 
självbetjäningstjänster samt vad dessa bör innehålla. Kapitlet avslutas 
med teorier kring kundmedverkan och vid vilka stadier sådan bör ske.  

I syfte att använda konsekvent terminologi har författaren genomgående valt att 
använda ordet tjänst även i de fall då citerade författare valt att använda orden service. 
Uppsatsen berör dels handel mellan företag (B2B) och handel mellan företag och 
individ (B2C) vilket leder till att gränserna mellan vad som är kund och användare är 
något flytande. Med ordet kund menas i teoridelen i huvudsak den som köper en tjänst 
från det tjänsteutvecklande företaget, medan användare kan beskriva såväl inköparen 
av tjänsten som dennes kunder om de senare i sin tur på något sätt använder sig av 
tjänsten.   

Under de senaste tjugo åren har i-ländernas ekonomier gått från att vara 
produktionsorienterade till tjänsteinriktade, vilket har lett till ett behov av en mer 
ingående förståelse av hur tjänsteskapandeprocessen går till i och med att företag 
upptäcker behovet av att konkurrera baserat på nya tjänsteerbjudanden (Bitner, Brown 
& Meuter, 2000). Utöver detta finns flera externa drivkrafter bakom ny 
tjänsteutveckling: nya värderingar, nya problem och nya livsstilar. Den industriella 
ekonomin karakteriserades av ”avlastning”, medan tjänsteekonomin erbjuder 
möjliggörande och ett berikande av konsumenternas aktivitetsval. Nutida tjänsters 
utformning resulterar i att kunden kan spara tid och bli bättre på att använda egen tid 
och egna resurser. Trenden mot självbetjäning resulterar i att vi blir så kallade 
prosumenter; vi är såväl konsumenter som medverkar i produktionen av tjänster. 
(Normann, 2011)  

Fördelarna som kommer av att erbjuda nya tjänster är att de 1) höjer lönsamheten på 
existerande erbjudanden 2) attraherar nya kunder till företaget 3) stärker existerande 
kunders lojalitet 4) öppnar upp marknadsmöjligheter (Storey & Easingwood, 1999). 
Nyskapande tjänster är, trots riskerna, viktiga eftersom de ger avsevärda 
marknadsfördelar och är mer sannolika att nå marknadsframgångar (Kleinschmidt & 
Cooper, 1991). 

2.1 Definition av begreppet tjänst 

Tjänstebegreppet (ibland används även ordet service) har definierats på många olika 
sätt, men det har inte gått att enas om den ultimata definitionen. Traditionellt sett 
nämns fyra egenskaper, som går under benämningen IHIP (intangibility, 
heterogeneity, inseparability och perishability), för att beskriva tjänster och hur de 
skiljer sig från varor (Lovelock & Gummesson, 2004): 1) Intangibility: Tjänster är 
inte fysiskt påtagliga utan består av aktiviteter, ibland genom interaktion med kunder 
2) Heterogeneity: Det är svårt att standardisera resultatet av en tjänst då den kan 
utföras på olika sätt, vilket påverkar kundupplevelse och resultat 3) Inseparability: 
Produktion och konsumtion sker samtidigt 4) Perishability: Tjänster går inte att lagra. 



 6 

Normanns (2011) definition av tjänster följer i stort IHIP-modellen. Han noterar att 
utöver tjänsters abstrakta egenskaper så överförs inte nödvändigtvis tjänstens 
äganderätt vid försäljningen. Han anser också att interaktioner är typiska företeelser 
snarare än att det är aktiviteter som sker ibland. Slutligen påpekar Normann att 
kunden ofta är mer än bara en kund eftersom denne ofta medverkar i produktionen. 

Det är vanligt att jämföra tjänster med fysiska varor, men att det inte är ett speciellt 
lönande sätt att utveckla tjänstemodeller enligt Grönroos (2007). Hans definition av 
tjänster skiljer sig inte i stort från de som beskrivits ovan och har sammanfattat 
tjänstebegreppet som följer:  

”En tjänst är en process som består av en serie av mer eller mindre påtagliga 
aktiviteter som normalt, men inte nödvändigtvis alltid, sker i interaktion mellan 
kunden och tjänsteanställda och/eller fysiska resurser eller varor och/eller 
tjänsteleverantörens system, vilka tillhandahålls som lösningar på kundens 
problem.” (Grönroos, 2007, s. 52 [förf. översättning]) 

Enligt Grönroos (2007) är tjänster processer där kunden ofta deltar så att det går att 
finna en lösning på dennes problem. Han menar vidare att eftersom kunden deltar blir 
själva processen, speciellt den del som kunden deltar i, en del av lösningen. Det leder 
till att kunden inte bara är en mottagare utan en produktionsresurs och därigenom en 
medproducent och medkreatör. (Ibid.) 

2.2 Definition av begreppet ny tjänsteutveckling 

Forskningen kring ny tjänsteutveckling har sin grund i tjänsteforskningen, men är 
även starkt påverkad av forskningen kring produktutveckling. Flertalet 
tjänsteutvecklingsmodeller samt terminologi och koncept har således sin grund i 
produktutvecklingsmodeller, men forskare har ifrågasatt om det går att direkt 
applicera teoretiska termer och koncept från studier av påtagliga produkter på studier 
av tjänster (Hipp & Grupp, 2005; Ostrom et al., 2010).  

Det finns flertalet beskrivningar av vad begreppet ny tjänsteutveckling innebär, och 
inte heller här är expertisen enig om hur begreppet ska definieras. Enligt Edvardsson 
et al. (2000) används den om det är helt nya tjänster, till skillnad från 
vidareutveckling av befintliga tjänster. Menor (2000) menar att en ny tjänst är ett 
erbjudande som inte tidigare varit tillgänglig för företagets kunder och som uppstår 
genom tillägg eller förändringar i tjänsteerbjudandet. 

Ett annat sätt att definiera nya tjänster är att rangera dem från radikala till 
inkrementella. Inom denna definitionsram ryms även modifierade tjänster samt även 
rent kosmetiska förändringar. (Johnson et al., 2000) 

2.3 Tjänsteutvecklingsprocessen 

Tjänstedesign och –utveckling handlar om att identifiera de rätta tjänsterna, 
organisera dem i hanterbara hierarkier av sammansatta tjänster samt att koreografera 
dem så att de tillsammans stödjer en affärsprocess (Papazoglou & van den Heuvel, 
2006).  
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Bowers (1989) menar att företaget ska söka efter idéer både inom och utom den egna 
organisationen. På så sätt håller sig företaget uppdaterat gällande förändringar i 
omgivningen och kan eventuellt få fördelar gentemot konkurrenterna. Det kan även 
ompaketera existerande tjänster på ett mer kreativt sätt vilket resulterar i mer 
meningsfulla produkter, alternativt utveckla nyskapande tjänster inom existerande 
ramar. Bowers (1989) anser vidare att vägen mot utveckling av bättre tjänster består 
av en systematisk process som är känslig för externa förändringar och som 
inkorporerar kundreaktioner och –kritik. Han rekommenderar tre metoder för att 
förbättring: 1. Rutinmässigt söka efter nya produktidéer utanför organisationen. 2. 
Definiera, utveckla och utvärdera tjänsten med hjälp av kontaktpersonal och kunder. 
3. Utsätta den nya tjänsten för ett marknadstest för att utvärdera hur väl 
marknadsmixen fungerar på marknaden. (1989) 

2.4 Kunden 

Innan ett företag kan ta fram en ny tjänst är det angeläget att de är medvetna om att 
kunder inte köper varor eller tjänster utan de köper fördelarna som varor och tjänster 
ger dem. Således bör företag förse sina kunder med lösningar som består av alla 
komponenter som krävs för att skapa värde i kundens dagliga liv. (Grönroos, 2007)  

Kunder i dag har mer kunskap än någonsin tidigare och kan därför påverka sina 
leverantörer. De kan även göra mer välunderbyggda val med avseende på vad de 
själva ska göra och vad de lämnar till leverantörerna att åtgärda. Aktiviteter och 
konsumtionsmönster är starkt fokuserade på förstärkningen av den egna identiteten. 
Kunden vill bli behandlad på ett individualiserat sätt, men det betyder inte att det inte 
finns en marknad för massproducerade tjänster. Det handlar snarare om unika 
kombinationer än om att vara unik i allt och alltid. (Normann, 2011)   

2.4.1 Att förstå kunden 

Grönroos (2007) poängterar att en tjänst måste skapa värde i kundens vardagliga 
aktiviteter och processer. Han anser att behov, önskningar och värdesystem är av hög 
vikt för utvecklingen av kundens förväntningar. Dessa förväntningar påverkas även av 
externa faktorer, till exempel vad familj eller affärsbekanta anser samt vad tidningar 
skriver om tjänsten. Även planerade marknadsaktiviteter (som annonskampanjer) 
samt företagets image påverkar förväntningarna. (Grönroos, 2007) 

Kunder är individer och har således olika behov och önskningar vad gäller hur de vill 
bli behandlade. Grönroos (2007) noterar att ett företag därför väldigt sällan kan 
uppfylla alla potentiella användares behov på ett likartat sätt; företaget ska inte ens 
försöka att lösa allas problem. Kunder måste således delas in i homogena segment 
som är tillräckligt olika varandra, och ett eller flera segment väljs därefter ut som 
målgrupper. Inom tjänstesektorn är det oftast svårt att tillfredsställa målgrupper som 
har alltför varierande behov. (Ibid.) 

För att förstå sina kunder och potentiella kunder behöver företaget enligt Grönroos 
(2007) följaktligen införskaffa följande information: 

1) Kundens vardagliga aktiviteter och värdeskapande processer 

2) Kundens värdesystem 
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3) Kundens behov 

2.4.2 Otydliga förväntningar 

En av svårigheterna vid ny tjänsteutveckling är just att till fullo förstå kundens behov 
eftersom dessa ofta är komplexa, obestämbara och snabbt föränderliga. Även när 
kunderna vet exakt vad de vill ha så har de svårt att överföra informationen till 
producenterna på ett tydligt och komplett sätt. (Thomke & von Hippel, 2002) 

Det är nödvändigt att tjänsteleverantören förstår vilka otydliga förväntningar som 
kunderna har. Även om kunderna själva inte medvetet kan formulera sådana 
förväntningar, har det ändå inverkan på deras kvalitetstillfredsställelse. Kunder kan 
känna att det finns ett behov av en tjänst, men de har inte en klar förståelse av vad 
som kan fylla detta behov eller förändra den nuvarande situationen. De vet att något 
behövs, men har inte en bild av exakt vad som skulle behövas eller hur det ska göras. 
Otydliga förväntningar är mycket verkliga eftersom kunderna förväntar sig att något 
ska göras, och om dessa förväntningar inte uppfylls blir de besvikna. De känner att 
något saknas och förstår inte varför de inte är nöjda. Tjänsteleverantören måste vara 
medveten om dessa förväntningar och försöka få kunderna att bilda uttryckliga 
förväntningar eftersom endast då kan en tillfredsställande lösning nås. (Grönroos, 
2007) 

Vad gäller uttryckliga förväntningar så förväntar sig kunderna att dessa möts. Vissa 
av förväntningarna kan dock vara orealistiska, och det är viktigt att leverantören 
hjälper kunderna att justera dessa orealistiska förväntningar så de blir mer realistiska. 
Företaget bör vara försiktigt i början; ju vagare löften som ges, desto större risk för 
höga orealistiska förväntningar eftersom kunden leds att tro att tjänsten innehåller 
särdrag som de facto inte inkluderas. Kunder räknar även med att tjänsteleverantören 
ska uppfylla deras underförstådda förväntningar, eftersom de – i alla fall för kunden - 
är så uppenbara att de aldrig uttrycks klart och tydligt. På grund av detta riskerar 
leverantören att negligera dem och därför inte inkludera element som kunden ser som 
nödvändiga. Att förväntningarna finns blir uppenbart när tjänsten inte möter behoven, 
vid vilket missnöje uppstår. Det är viktigt att se till att inga underförstådda 
förväntningar förblir oupptäckta så att tjänsten kan möta alla kundens förväntningar 
och inte bara de uttryckliga. (Grönroos, 2007) 

2.5 Krav på internetbaserade tjänster 

Utöver kraven på att förstå kundens behov och önskningar är det av stor betydelse att 
förstå hur dessa relaterar till internetbaserade tjänster och dess innehåll och 
utformning.  Yang et al. (2005) hävdar att huruvida användare väljer att ta en IT-
tjänst i bruk beror på 1) användbarhet och 2) användarvänlighet. Om dessa inte 
överväger de besvär som kan komma av till exempel tekniska svårigheter så kan 
användaren byta tillbaka till något annat. Yang et al. (2005) fann fem 
tjänstekvalitetsdimensioner som användare av webbportaler uppfattar: 1) 
användbarhet 2) innehållsnytta 3) tillfredsställande information 4) tillgänglighet och 
5) interaktion. Dessa dimensioner hade en betydande påverkan på användarnas 
tjänstekvalitetsutvärdering, vilket i sin tur påverkade användartillfredsställelsen (se 
figur 2.1). Användbarhet och tillgänglighet var det som mest influerade användarnas 
övergripande tjänstekvalitetsperception. Dessa begrepp inkluderar intuitiv layout och 
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klassificering samt enkla sök- och navigeringsfunktioner. Det är nödvändigt att 
information ska gå att finna utan svårighet.  

Informationsdimensionen indikerade att användare vill ha djupgående och 
innehållsrik information. Dock måste det enligt Yang et al. (2005) finnas en balans, 
för även om en webbportal som har för lite information lätt upplevs som ej komplett 
så kan å andra sidan för mycket information resultera i att kunderna att sluta leta efter 
det de vill få reda på. De fann vidare att vad gäller interaktionsaspekten så vill många 
användare söka stöd, förslag och vitsord från andra användare och då gärna genom 
webbportalen. Det kan underlättas genom exempelvis chatfunktioner, elektroniska 
anslagstavlor och kundrecensioner. (Ibid.) 

 

Figur 2.1. Webbportalers kvalitetsdimensioner (baserad på Yang et al., 2005, s.578 [förf. översättning]) 
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2.6 Självbetjäningstjänster 

Webbaserade tjänster för sportklubbar är till stor del utformade som 
självbetjäningstjänster, och det största hindret vad gäller att få kunder att pröva 
självbetjäningstjänster för första gången ligger i att det ofta innebär en betydande 
beteendeändring där mönster måste ändras. De måste inte bara ändra på sina 
beteenden, utan i en självbetjäningssituation blir de medproducenter av tjänsten med 
eget ansvar för tjänstens leverans samt sin egen belåtenhet. (Bendapudi & Leone, 
2003) Framgångsrik medproduktion av självbetjäningstjänster är beroende av att 
kunderna vet vad som förväntas av dem (rollförståelse), motivation att utöva önskade 
beteenden (motivation) och att de har de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna 
(förmåga) att uppfylla sitt ansvar. (Meuter et al., 2005) 

Meuter et al. (2005) menar vidare att för många företag ligger inte problemet i själva 
tekniken utan att få kunderna att pröva tekniken, men att det går att använda taktiska 
strategier för att påverka rollförståelse, motivation och förmåga. Till dessa hör 
utbildning i form av detaljerade, kundvänliga instruktioner eller hjälpmedel. Företaget 
bör även vara berett att ”hålla handen”, exempelvis genom att tillhandahålla 
internetsidor för förstagångsanvändare, detaljerade instruktioner och svar på vanliga 
frågor samt telefon- och onlinechathjälp. Enligt Meuter et al. (2005) behöver även 
företaget kommunicera värdefulla kundfördelar på ett tydligt sätt. För att ge kunderna 
ytterligare motivation att pröva tjänsten kan företaget erbjuda en testperiod utan några 
förbindelser.  

I ju större mån kunder accepterar en självbetjäningsteknologi, desto bättre kommer de 
att tycka om tjänsten. Om andra kunder samtidigt konsumerar samma eller liknande 
tjänster kan påverka hur någon uppfattar en tjänst. Kunden påverkas alltså av hur 
tjänsten levereras och hur denne upplever den simultana produktions- och 
konsumtionsprocessen. (Grönroos, 2007) 

2.7 Tjänstens funktionella kvaliteter, rimlig löftesnivå samt teknikacceptans 

Teknik spelar en avgörande roll inom ny tjänsteutveckling. Många 
tjänsteuppfinningar använder sig av tekniska framsteg för att skapa nya och 
förbättrade tjänster (Hipp & Grupp, 2005), och den snabba takt med vilken tekniken 
utvecklas orsakar konstanta skiftningar i sättet som tjänster utvecklas och levereras 
(Leek, Turnbull & Naude, 2003). Alltför ofta så ses dock tekniska 
kvalitetsöverväganden som de viktigaste kvalitetsfrågorna. En teknisk 
kvalitetsstrategi är framgångsrik om ett företag lyckas med att uppnå en teknisk 
lösning som konkurrenterna inte kan matcha, men så är det sällan idag. Att skapa ett 
tekniskt övertag är svårt eftersom konkurrenterna kan introducera liknande lösningar 
relativt snabbt. I tjänstesektorn är det ännu svårare eftersom konkurrerande företag 
ofta lanserar liknande tekniska lösningar inom kort tid. (Grönroos, 2007)  

Tjänstens kvalitet, som den uppfattas av kunden, har enligt Grönroos (2007) två 
dimensioner: teknisk kvalitet och funktionell kvalitet. Han menar att den tekniska 
kvaliteten är vad kunden får genom sin interaktion med företaget och är viktigt för 
honom och hans utvärdering. Den är vad kunden har kvar när produktionsprocessen 
och köpar-säljarinteraktionen är över och den kan vanligen mätas objektivt eftersom 
den karaktäriseras av en teknisk lösning på ett problem. Kunden kommer också att 
påverkas av hur den tekniska lösningen levereras till honom, till exempel genom 
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kvaliteten på en hemsida eller hur anställda agerar, och det är denna dimension som 
kallas för den funktionella kvaliteten. Vidare påpekar Grönroos (2007) att bara för att 
den tekniska kvaliteten är bra så betyder det inte att kunderna uppfattar att hela 
tjänstekvaliteten är tillfredsställande, utan vid en helhetssyn så måste även den 
funktionella kvaliteten vara bra. I en situation där ett antal företag tävlar med liknande 
tjänsteerbjudanden så är det den funktionella kvaliteten som räknas. (Ibid.) 

Något som enligt Grönroos (2007) också påverkar kundens kvalitetsuppfattning av 
tjänsten är dennes förväntningar. Om företaget lovar för mycket och höjer 
förväntningarna oproportionerligt mycket så kommer kunderna att uppleva att de får 
låg kvalitet även om kvaliteten objektivt sett är hög. Många 
kvalitetsutvecklingsprocesser förstörs enligt Grönroos (2007) av att företaget lovar för 
mycket för tidigt. En god tumregel är således att det är bättre att lova för lite och 
leverera för mycket. Det är enligt honom även viktigt att komma ihåg att inte alla 
uppskattar och accepterar ny teknologi. Vissa kan motiveras att använda den efter att 
ha informerats om fördelar eller efter att ha fått träning i att använda den. Andra 
kommer att vilja fortsätta använda mer traditionella tillvägagångssätt. Oavsett så 
måste ny teknologi introduceras försiktigt så att det inte uppstår en negativ effekt. 
(Ibid.) 

2.8 Utvidgade tjänsteerbjudanden 

Grönroos (2007) diskuterar ingående hur alla försök att konceptualisera 
tjänsteerbjudanden måste baseras på kundperspektivet. Han menar att det är alltför 
ofta som interna aspekter, för liten mängd marknadsundersökningsinformation samt 
begränsad förståelse för kundens synvinkel får styra.  

Ett tjänstepaket består av olika tjänster, påtagliga och opåtagliga, som tillsammans 
formar en tjänst. Tjänstepaketet kan vidare delas in i två huvudkategorier: 
kärntjänsten och stödtjänster. Exempelvis kan ett hotell ha boendet som kärntjänst och 
restaurang och rumsservice som stödtjänster. Oftast betraktas stödtjänsterna som de 
delar av tjänstepaketet som definierar det och gör det konkurrenskraftigt. (Grönroos, 
2007) 

Kärntjänst: Anledningen till att företaget finns på marknaden.  (Hotell erbjuder 
boende) 

Möjliggörande tjänster: För att kunden ska kunna använda kärntjänsten kan det 
behövs tilläggstjänster eller tilläggsprodukter. (Hotell måste ha en reception) 

Förbättrande tjänster: Tilläggstjänster som ökar värdet på tjänsten och/eller 
differentierar tjänsten från konkurrenternas. (Hotellrestaurang) 

Möjliggörande tjänster är obligatoriska och om de utelämnas kollapsar tjänstepaketet. 
Förbättrande tjänster används enbart som konkurrensfördel; utan dem så kan tjänsten 
fortfarande användas, men paketet kan bli mindre attraktivt och mindre 
konkurrenskraftigt. (Ibid.) 

Om företaget har en grundlig förståelse för kundens dagliga aktiviteter och processer 
samt ett väldetaljerat kundfördelskoncept kan det utveckla och förvalta 
tjänsteerbjudanden, vilket enligt Grönroos sker enligt en fyrstegsmodell: 
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1) Utveckla ett tjänstekoncept 2) Utveckla ett grundläggande tjänstepaket 3) Utveckla 
ett utvidgat tjänstepaket 4) Förvalta image och kommunikation 

Grönroos (2007) menar här att det grundläggande tjänstepaketet beskriver den 
samling av tjänster som behövs för att uppfylla kundbehoven inom målmarknaden. 
Paketet avgör således vad kunden får från företaget och ett välutvecklat grundpaket 
garanterar att utfallsrelaterade delar inkluderas samt att den tekniska kvaliteten på 
utfallet är god. Här menar dock Grönroos (2007) att grundpaketet måste expanderas 
eftersom ett bra tjänstepaket inte nödvändigtvis uppfattas som bra, utan även 
tjänsteproduktions- och leveransprocessen räknas in. I det utvidgade paketet 
inkluderas därför tjänsteprocessen och interaktion mellan företag och kunder såväl 
som kundernas medproducerande ansträngningar. Tanken är att söka sig mot kundens 
totala kvalitetsuppfattning av tjänsten. (Ibid.) 

2.9 Kunddriven tjänsteutveckling 

Kunddriven tjänsteutveckling, här även benämnt kundinvolvering, hänvisar till den 
omfattning med vilken tjänsteproducenterna interagerar med nuvarande eller 
potentiella kundrepresentanter vid olika stadier den nya tjänsteutvecklingsprocessen. 
Det har sedan länge ansetts vara viktigt för framgångsrik produkt- och 
tjänsteutveckling (Alam, 2006). 

Vid bedömning av kundinvolveringens inverkan är det viktigt att beakta i vilket 
utvecklingsstadium som kundinteraktionen sker (Alam, 2002). Carbonell et al. (2009) 
menar att kundinvolvering förbättrar marknadsprestation genom att positivt påverka 
tjänstens tekniska kvalitet samt utvecklingsprocessen hastighet. Dock har 
kundinvolvering inte har någon större betydelse för tjänstens kommersiella framgång. 
Carbonell et al. (2009) menar vidare att kundinvolveringens påverkan på ny 
tjänsteutveckling är oberoende av vilket steg i utvecklingsprocessen som den sker, 
vilket stödjer teorin att företaget bör söka kundens insats och återkoppling vid varje 
steg i utvecklingsprocessen. Ju högre nyhetsgrad tjänsten har, desto högre grad av 
kundinvolvering i utvecklingsprocessen krävs. Ett företag som utvecklar teknologiskt 
nyskapande tjänster bör därför enligt Carbonell et al. (2009) söka kundengagemang 
från början till slut i utvecklingsprocessen, och speciellt viktigt är det i början.  

Alam (2010) är av en annan åsikt. Han menar att det inte är lika viktigt med 
kundinvolvering i all steg i processen, utan att mer kraft bör läggas på idégenerering 
och –screening. Företag som utvecklar innovativa idéer bör enligt honom fokusera 
starkt på stadierna idégenerering, idéscreening, skapande av tvärfunktionella team 
samt personalträning, och kunder bör involveras extensivt under idégenererings och –
sovringsstadierna. Kunder kan utöver detta även hjälpa till med att ge form åt 
tjänstekoncept och att kritiskt utvärdera de slutgiltiga erbjudandena (Ibid.). 

För att det ska gå att utveckla en framgångsrik ny tjänst krävs en systematisk ansats 
eftersom en utvecklingsprocess som använder sig av stadier har visat sig ovärderlig 
för många tjänsteföretag (Edgett, 1994; Edgett och Parkinson, 1994; Cooper och 
Edgett, 1996; Storey och Easingwood, 1996). Det finns flera olika modeller som 
beskriver olika utvecklingssteg, varav vissa baserats på produktutvecklingsmodeller 
och som därmed till fullo inte möter tjänstemarknadens unika behov. Alam (2002) tog 
därför fram en tiostegsmodell som täcker dessa behov från idé till lansering (se tabell 
2.2). 
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Enligt denna modell kan kunderna involveras under samtliga tio stadier i 
utvecklingsprocessen. Kundbidrag visade sig vara viktigast i stadierna som rör 
idégenerering, tjänstedesign samt tjänstetestning och pilotförsök, vilket kan förklaras 
med att många nya tjänsteidéer behöver genereras genom användarkontakt och –
interaktion. Likväl är det viktigt med kundbidrag i designprocessen för att kunna 
utforma en differentierad och unik tjänst, och ändamålsenlig testning av tjänsterna 
kan utföras mer effektivt genom kundbidrag och interaktion. (Alam, 2002) 

Även om kunderna är involverade i alla steg varierar intensiteten. Den är mer intensiv 
initialt vid idégenerering och screening och vid de sista stadierna testmarknadsföring 
och kommersialisering. Alam (2002) menar därför att företag kan få kundbidrag på ett 
antal olika sätt varav de viktigaste är djupintervjuer samt kundbesök och gruppmöten. 
Multipla tillvägagångssätt kan användas vid olika steg i utvecklingsprocessen, 
speciellt vi de steg där kundinvolveringen är hög.  

Alam (2002) ger slutligen fem förslag till företag som arbetar med ny 
tjänsteutveckling: 1) Vara mer proaktiva när de samarbetar med potentiella kunder, 
från idégenerering till tjänstelansering 2) Vara medvetna om flertalet fördelar som kan 
fås genom att involvera kunder i tjänsteutvecklingsprocessen, 3) Involvering av 
kunder kan vara mer användbart vid vissa steg i processen 4) Djupintervjuer och 
gruppmöten är de mest användbara tillvägagångssätten att involvera kunder 5) Lista 
på användbara aktiviteter  
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Tabell 2.2. Utvecklingsprocessen aktivitetsstadier (efter Alam, 2002, s.258 [förf. översättning]) 
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2.10 Preciserade frågeställningar 

Med utgångspunkt i referensramen så har de övergripande frågeställningarna brutits 
ned i ett antal delfrågor för att på ett mer detaljerat sätt kunna identifiera vilka 
aspekter som behöver undersökas för att kunna besvara syftet. 

Hur ser kundernas behov ut och vad ligger till grund för dessa behov? 

Första delfrågan baseras på Grönroos (2007) och Normanns (2011) teorier om kunden 
som individ och dennes värdeskapande processer, behov och förväntningar. Vidare 
kopplas frågan till Yang et al:s (2005) teorier rörande krav på internetbaserade 
tjänster. Genom att besvara dessa frågor fås en bättre bild av vilka tjänster kunder och 
användare är intresserade och har behov av. 

Hur ska tjänsternas innehåll och funktionalitet utformas för att intressera 
potentiella kunder samt för att möta deras behov på olika plan? 

Andra delfrågan kopplas till Meuter et al:s (2005) teorier om självbetjäningstjänster 
samt Grönroos (2007) teorier om tjänsters funktionella och tekniska kvaliteter samt 
om tjänstepaket. Frågorna bringar klarhet vad gäller kundernas tekniska kapacitet och 
kunskaper och vad de kan uppfatta som problematiskt vid användning av en 
hemsidestjänst. Vidare fås svar på huruvida det krävs ett eller flera tjänstepaket. 

Hur och när kan kunderna involveras i framtagning och vidareutveckling av 
tjänsterna? 

Tredje delfrågan baseras på Alams (2002, 2010) och Carbonell et al:s (2009) teorier 
rörande kunddriven tjänsteutveckling och ger svar på om och när kunderna skall 
involveras i tjänsteutvecklingen. 

Delfrågorna bryts därefter ner i mer specifika frågor: 

Hur ser kundernas behov ut och vad ligger till grund för dessa behov? 

• Hur påverkas kundernas värdeskapande processer och behov av deras dagliga 
aktiviteter, administrativa sysslor och i verksamheten förekommande 
problem? 

• Vilka är kundernas otydliga, uttryckliga och underförstådda förväntningar vad 
gäller önskade tjänster och lösningar som kan förekomma på en hemsida? 

• Hur ser kundernas krav på hemsidans användbarhet, innehållsnytta, 
information, tillgänglighet och interaktivitet ut? 

Hur ska tjänsternas innehåll och funktionalitet utformas för att intressera 
potentiella kunder samt för att möta deras behov på olika plan? 

• Hur ska potentiella kunder motiveras att prova tjänsterna? 

• Vilka bör vara tjänsternas tekniska och funktionella kvaliteter? 

• Hur ska det utvecklande företaget undvika att lova för mycket? 
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• Krävs det fler än en typ av tjänstepaket och vad skall i så fall de olika paketen 
innehålla? 

Hur ska kunderna involveras i tjänsteutvecklingen?  

• Vid vilka stadier är det aktuellt att involvera kunderna i utvecklingen av 
tjänsterna och på vilka sätt bör detta ske?
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3 Metod 

I metoddelen redogörs för den metodansats som uppsatsen utgår ifrån 
samt val av fallstudieföretag och undersökta ridsportverksamheter. 
Vidare beskrivs hur arbetet med datainsamling har gått tillväga samt hur 
analysen av insamlade data har skett. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring validitet och reliabilitet. 

3.1 Metodansats 

Studien syftar till att undersöka förutsättningarna för att skapa nya tjänster för en 
hittills outforskad marknad. Därmed blir ett kvalitativt angreppssätt lämpligt, då det 
ger en grundläggande kunskap och förståelse för området samt kan ge underlag för 
precisering av uppgiften eller ge idéer och uppslag. Till skillnad från en så kallad 
kvantitativ ansats så kan inte kvalitativa data uttryckas i sifferform på ett meningsfullt 
sätt utan analyseras med ”icke räknande” metoder. (Lekvall & Wahlbin, 2001).  

3.1.1 Kund- och användarperspektiv via tvärsnittsansats 

Vad gäller kund- och användarperspektiven så blir utgångspunkten en kvalitativ 
tvärsnittsansats. I en sådan studeras ett antal undersökningsobjekt och jämförs 
sinsemellan, för att därefter dra slutsatser för större grupper eller marknadssegment. 
Med andra ord studeras ett tvärsnitt av marknaden vid en viss tidpunkt, exempelvis 
genom att intervjua konsumenter eller undersöka deras inköpsmönster. 
Tvärsnittsansats är lämpligt för studier där många faktorer är av intresse och där det 
finns enkla samband däremellan. (Ibid.) De undersökta verksamheterna har ridsport 
som gemensam faktor, men utöver detta arbetar de på olika sätt och har olika slags 
kunder. Således är det av intresse att försöka finna var de olika verksamheterna och 
deras kunder har gemensamma beröringspunkter och var de skiljer sig åt för att kunna 
avgöra vilken eller vilka sorters tjänsteerbjudanden som lämpar sig att utveckla. 

3.1.2 Leverantörsperspektiv via fallstudie 

I teorin diskuteras hur det i dagsläget finns företag som erbjuder webbaserade tjänster 
för sportklubbar. För att få en större insikt i hur tjänsterna fungerar, vad som erbjuds 
samt vad ett typiskt företag har som affärsmål så kontaktades Svenskalag.se, Sveriges 
andra största företag på marknaden i fråga. Företaget är intresserat av att få fler 
kunder inom ridsportområdet och av andra potentiella affärsidéer. Vid en fallstudie 
antas ett helhetsperspektiv och är användbar när intentionen är att studera processer 
och förändringar (Patel & Davidson, 1991). Vidare beskrivning av Svenskalag.se som 
företag, dess tjänster i dagsläget samt affärsmål finns i Bilaga 1.  

3.2 Val av respondenter 

För att försöka undersöka så många aspekter och perspektiv som möjligt valdes olika 
typer av verksamheter samt representanter för dessa ut för vidare undersökning via 
intervjuer. Innan intervjuerna observerades de olika verksamheternas hemsidor för att 
få en uppfattning om innehållet.  
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3.2.1 Typer av respondenter 

Vad gäller leverantörsperspektivet så annonserade Svenskalag.se efter 
exjobbskandidater via Linköpings universitets hemsida under hösten 2011. 
Författaren tog kontakt med företagets VD Robert Larsén och presenterade sin idé att 
undersöka ridsportverksamheter, och ett samarbete inleddes därmed. 

Gällande kund- och användarperspektiv så sågs det dels som intressant att undersöka 
huruvida olika typer av ridsportverksamheter har gemensamma beröringspunkter 
och/eller behov, och dels som relevant att undersöka vad verksamheternas kunder 
anser om hemsidorna eftersom även de påverkas av hemsidornas tjänsteutbud eller 
brist därpå.  

På grund av ekonomiska, praktiska och tidsmässiga begränsningar användes 
bekvämlighetsurval att för att avgöra vilka verksamheter som skulle delta i 
undersökningen. Det ansågs viktigt att inkludera en ridklubb som i dagsläget 
använder sig av Svenskalag.se:s tjänster för att få en bild av hur de upplever att 
tjänsten fungerar i sin nuvarande utformning. Utöver detta kontaktades ridskole-, 
ridklubbs- och privatstallsverksamheter som använder sig av konkurrerande 
webbaserade tjänster alternativt driver sina hemsidor i egen regi. Den begränsade 
tiden under vilken studien genomfördes ledde dock till att respondenter från ett 
mycket begränsat antal verksamheter intervjuades. 

Totalt intervjuades fjorton representanter från tre olika typer av verksamheter. Fem av 
dessa respondenter har någon form av verksamhetsansvar: 

• Respondent A äger Verksamhet 1a (ridskola) 

• Respondent B är heltidsanställd hos Verksamhet 1a (ridskola) 

• Respondent C är hemsidesansvarig för Verksamhet 1b (ridklubb) 

• Respondent D är hemsidesansvarig för Verksamhet 2 (ridklubb utan 
ridskoleverksamhet)  

• Respondent E äger och driver Verksamhet 3 (privatstall)  

Utöver de ovan nämnda intervjuades totalt nio stycken verksamhetskunder:  

• Tre föräldrar till elever vid Verksamhet 1  

• Tre elever vid Verksamhet 1 

• Tre hästägare (fortsättningsvis benämnda ”privatryttare”) vid Verksamhet 3  

Det fanns ej möjlighet att intervjua kunder hos Verksamhet 2 eftersom det betydande 
reseavståndet omöjliggjorde ett besök. 

3.2.2 Observation av hemsidor 

För att få en förståelse för vad verksamheterna i dagsläget använder sina hemsidor till 
så granskades samtliga intervjuade verksamheters hemsidor. Bland annat undersöktes 
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vilken typ av information som finns och om det i dagsläget erbjuds någon form av 
webbaserade tjänster som kunderna kan använda sig av. Det var en bra utgångspunkt 
för att förstå vad verksamheterna anser är viktigt att informera sina kunder om och 
underlättade vid intervjufrågeframtagningen. Observationerna blev på så sätt en viktig 
sekundär källa till information vilket är en viktig tillförlitighetsaspekt (Kylén, 2004). 

3.2.3 Insamling av primärdata  

När författaren började undersöka vilka behov av internetbaserade 
självbetjäningstjänster som ridsportverksamheter kan tänkas vilja ha så gjordes det 
med inspiration av Alams (2002) teorier om kunddriven tjänsteutveckling. Således har 
potentiella kunder och användare involverats i enlighet med utvecklingssteg 1 
(Strategisk planering) och 2 (Idégenerering) enligt Tabell 2.2 ovan. Ytterligare steg 
har inte genomförts då de inte faller inom spannet för studien.  

Bland de aspekter som behövde undersökas var hur ridsportverksamheters dagliga 
rutiner ser ut, något som kan skilja sig mycket från verksamhet till verksamhet. För att 
kunna skapa lösningar som framtida användare i dagsläget inte vet om att de vill ha 
utfördes ingående intervjuer som sökte efter brister och problem som skulle kunna 
avhjälpas med framtagning av riktade tjänster. För att på bästa sätt förstå de 
individuella verksamheternas dagliga aktiviteter utfördes majoriteten av intervjuerna 
på plats, vilket gjorde det möjligt att observera de potentiella användarna i rätt kontext 
och på en plats de kände sig trygga.  

Andersson (1985) menar att en starkt strukturerad intervju, där alla frågor och 
frågeområden och deras inbördes ordning är bestämda i förväg, kan upplevas som en 
tvångströja och verka hämmande på den naturliga kontakten mellan intervjuaren och 
den intervjuade. För att intervjun ska känns som ett naturligt samtal menar Andersson 
(1985) att det är bättre att intervjuaren tar upp det som spontant kommer upp, även 
om ämnesområdet är bestämt i förväg. I en halvstrukturerad intervju kan frågornas 
exakta formuleringar och ordning avgöras från fall till fall beroende på hur samtalet 
utvecklas (Ibid.). Utgångspunkten för studien var således personliga, 
halvstrukturerade intervjuer med verksamhetsansvariga såsom hemsidesansvariga och 
stallägare. Dessa intervjutillfällen var möjliga att schemalägga i och med att 
respondenternas kontaktinformation fanns att tillgå via verksamheternas respektive 
hemsidor. Det gick således att i förväg planera in en timmes tidsrymd för utförandet 
av intervjuerna vilket möjliggjorde flertalet ingående frågeställningar. Något som är 
värt att hålla i åtanke är att det är de verksamhetsansvariga som direkt eller indirekt 
påverkar inköp av webbaserade tjänster. De kommer med stor sannolikhet även att 
använda tjänsten oftare än kunderna, exempelvis genom uppdateringar av 
kundinformation men även genom användande av administrativa tjänster som deras 
kunder aldrig kommer att nyttja (som aktivitetsbidragsrapportering). De 
verksamhetsansvarigas åsikter och behov anses därför väga tyngre än deras kunders 
dito, vilket föranledde att större tyngd lades på dessa intervjuer. 

Utöver djupintervjuerna utfördes ett antal strukturerade, ytliga kortintervjuer med 
verksamhetskunder såsom ridskoleelever, föräldrar till elever samt hästägare. Till 
skillnad från intervjuerna med de verksamhetsansvariga fanns här ingen möjlighet att 
kontakta respondenterna i förväg, utan de fick uppsökas i samband med att författaren 
befann sig i de respektive stallen. Eftersom det var rimligt att anta att respondenterna 
befann sig under en viss tidspress ansåg författaren det lämpligt att begränsa 
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intervjuerna till fåtalet kärnfrågor som skulle gå relativt snabbt och enkelt att besvara. 
Detta stöds av Andersson (1985) som menar att när det handlar om lättbesvarade och 
föga omfattande frågor, till exempel enkla attitydfrågor, så är ytliga frågor att föredra. 
Utöver detta påpekar Andersson (1985) att intervjuaren vid strukturerade intervjuer 
enbart läser upp frågan och antecknar svaren vilket i sig blir starkt tidsbesparande. 
Kundernas åsikter och behov ansågs inte heller ha samma tyngd som de 
verksamhetsansvariga (se ovan). Enligt författarens erfarenhet är det heller inte 
ovanligt att såväl ridskoleelever som privatryttare byter till andra stall eller slutar med 
ridsport. Tjänsternas utformning har i dessa fall inte samma långtidspåverkan på 
kunderna som de har på de verksamhetsansvariga som kan förmodas använda samma 
system under en lång tid. Sammantaget ledde detta till att strukturerade, ytliga 
kortintervjuer ansågs som lämpligast ur kundanalysperspektiv. 

Författaren har över 30 års empirisk erfarenhet av ridsport samt av verksamhet på 
ridskolor och privatstall vilket underlättade vid framtagningen av intervjufrågorna. 
Stor fokus lades på att försöka identifiera vilka eventuella problemområden som finns 
i den dagliga verksamheten. 

En övergripande intervjuguide med listning av områden som skulle täckas i 
intervjuerna med de verksamhetsansvariga utformades (se Bilaga 2). I och med att det 
finns stora skillnader mellan de olika verksamheterna så uteslöts och/eller lades 
specifika, anpassade frågor till under intervjuernas gång för att få så rättvisande svar 
som möjligt. I samtliga fall ledde intervjusvaren till spontana följdfrågor som 
anpassades till varje individuell intervjusituation. Frågorna standardiserades dock i 
största möjliga mån för att göra intervjusituationen så lika som möjligt för alla 
respondenter (Lekvall & Wahlbin, 2001). Registreringen av svaren skedde med 
diktafon i de fall där respondenterna tillät detta, dock avböjde ett flertal respondenter 
inspelning vilket ledde till att noggranna skriftliga anteckningar fördes i stället. De 
inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades vid ett senare tillfälle, och de 
skriftliga anteckningarna renskrevs i nära samband med intervjuerna. I ett fall 
(Respondent D) skedde intervjun via telefon och svaren noterades skriftligen. 
Samtliga respondenter skickades en skriftlig sammanfattning som de fick möjlighet 
att godkänna. 

Gällande kortintervjuerna så utformades en strukturerad frågelista utan möjlighet till 
uppföljningsfrågor. Vid kortintervjuerna lästes anteckningarna upp för respondenten 
direkt efter intervjun, varvid de fick korrigera eventuella felaktigheter. 

3.2.4 Analysmetod 

Enligt Creswell (2009) så bör författaren först analysera och iordningställa data för 
analys. Här inkluderas transkribering och sammanställande av observationer. Som 
andra steg ska författaren läsa igenom data för att få en uppfattning om innehållet och 
för att få en samlad bild av respondenternas åsikter, till exempel var de skiljer sig och 
var de är eniga. Därefter följer en detaljerad analys och kodningsprocess, där datan 
delas in i segment efter olika kategorier.  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att ”kodning innebär att man knyter ett eller 
flera ord till ett nyckelsegment för att underlätta senare identifiering av ett uttalande, 
medan kategorisering är en mer systematiserad begreppsbildning kring ett uttalande 
som skapar förutsättningar för kvantifiering.” (s. 217) Frånvaron eller närvaron kan 
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uttryckas med ”+” eller ”-” vilket reducerar och strukturerar intervjutexter till tabeller 
och figurer. Det ger en god överblick och underlättar jämförelser och 
hypotesprövning. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

3.3 Kritik av metoder och källor 

Ett problem med bekvämlighetsurval är att urvalet blir snedvridet. Vissa klubbar hade 
en hög sannolikhet att ingå i urvalet medan andra inte hade någon chans alls. Ett annat 
problem ligger i att endast ett fåtal klubbar ingick i undersökningen: ju färre 
undersökningsenheter desto osäkrare slutsatser. Svaren kan vara situationsbundna 
eller påverkade av trötthet, interaktionen med intervjuaren, med mera. En respondent 
kan också avsiktligt svara fel beroende på om han/hon tror att det är önskvärt eller 
acceptabelt. Intervjuaren kan genom sin tolkning av svaren ge upphov till fel, till 
exempel om han/hon har en allmänt positiv inställning till respondenten och därför 
tolkar svaren välvilligt (så kallad haloeffekt). Det går också att tolka oklara svar i 
riktning mot medelvärdet, så kallad centraliseringseffekt. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Ett problem som uppstod var att det var mycket svårt att få till stånd intervjuerna med 
de verksamhetsansvariga. Vissa personer hoppade av mitt i planeringsprocessen och 
vid ett tillfälle hade en inplanerad intervju glömts bort av respondenten. Sammantaget 
ledde detta till att analysarbetet försenades avsevärt. I ett fall blev bortfallet olyckligt 
eftersom det handlade om en kombinerad ridklubb och ridskola som drivs ideellt på 
kommunens uppdrag. Driftsupplägget saknar helt motsvarighet bland övriga 
intervjuade verksamheter och bortfallet resulterade därför i att potentiellt värdefulla 
och unika infallsvinklar, såsom eventuella kommunala krav på upphandling av 
tjänster, inte kunde registreras och analyseras.  

Intervjuguiden behövde genomgå vissa förändringar under intervjuernas gång. I 
efterhand går det att konstatera att en pilotstudie hade varit nödvändig för att 
kontrollera frågornas tydlighet. Vid flera tillfällen gav respondenterna mycket 
oväntade svar vilket tyder på att frågorna var oklara. Intervjuguiden genomgick därför 
en iterativ process, vilket ledde till att intervjuerna som utfördes på slutet höll en 
högre kvalitet.  

Respondenterna avböjde i hög grad att bli inspelade vilket var överraskande. Det hade 
i dessa fall underlättat om ännu en person hade närvarat vid intervjutillfällena så att 
den som intervjuade hade sluppit att anteckna svaren. Behovet av att anteckna svaren 
samtidigt som intervjuerna pågick ledde till bristande uppmärksamhet och en del 
avbrott vilket förmodligen påverkade undersökningen negativt. Vid genomlyssning av 
de inspelade intervjuerna framgick det även att det fanns brister i intervjutekniken 
vilket gjorde att respondenterna ibland avbröts när de var på väg att säga något mer.  

3.4 Reliabilitet och validitet 

Utvärdering av forskningsresultat sker sedvanligen genom att mäta reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet. Således har författaren valt att använda och diskutera 
kring dessa begrepp. Det är dock värt att notera att de traditionella sätten att tolka 
validitet och reliabilitet kommer från den kvantitativa forskningen vilket gör det något 
svårt att försöka mäta dem vid kvalitativa studier (Trost, 2010). 
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3.4.1 Reliabilitet 

Traditionellt ses reliabilitet som ett mått på att resultatet är stabilt och inte har 
påverkats av slumpen; en mätning vid en viss tidpunkt ska kunna återupprepas vid ett 
senare tillfälle, så kallad extern reliabilitet. Detta förutsätter dock ett inget förändras 
från en gång till en annan, så om en forskare vill få samma svar på samma fråga så 
måste denne utgå ifrån att människan är en statisk varelse som inte ändrar beteenden 
eller åsikter. Människan är dock både deltagare och aktör i olika processer, vilket 
leder till att svaren inte nödvändigtvis är desamma varje gång en fråga ställs. För att 
kunna tala om hög reliabilitet ur traditionell synpunkt så måste en situation vara i alla 
avseenden standardiserad, men den kvalitativa intervjun förutsätter låg 
standardisering där slumpinflytelser noteras och registreras inför analysen. (Trost, 
2010; Alam, 2011) Oavsett så går det att öka reliabiliteten, till exempel genom en väl 
genomförd utprovning av frågor och metoder, ett stort antal frågor, långa intervjuer 
(Kylén, 2004) samt genom detaljerade anteckningar och bra inspelningar som 
transkriberas (Creswell, 2007).  

Reliabiliteten i den här studien är något svår att bedöma. Å ena sidan lär de 
verksamhetsansvariga, som till stor del vigt sitt liv åt sina verksamheter, inte ändra 
sina åsikter i första taget eller göra några större förändringar vad gäller 
verksamhetsdriften. De utförda intervjuerna var långa, spelades in i de flesta fall samt 
transkriberades. Reliabiliteten bör därför ses som god i dessa fall. Å andra sidan så är 
det troligt att verksamheternas kunder kan komma att förändra sina åsikter dels 
beroende på hur teknikkunniga de är, dels beroende på vad som händer på den 
internetbaserade tjänstemarknaden och hur mycket av detta som kunderna uppfattar 
och använder sig av i sitt dagliga liv. Sammantaget lär kunderna vara mer observanta 
på och mer mottagliga för nyheter på tjänstemarknaden i allmänhet. De utförda 
intervjuerna var korta och spelades i de flesta fall inte in utan anteckningar fördes 
under intervjuernas gång. Således måste reliabiliteten inom detta område ses som 
relativt låg och kortvarig. 

3.4.2 Validitet 

Validitet innebär i traditionell mening att ett instrument eller en fråga verkligen mätt 
det den är avsedd att mäta. I en kvalitativ intervju strävar forskaren vanligen efter att 
få veta exakt hur den intervjuade uppfattar en företeelse. (Trost, 2010) Enligt 
Creswell (2007) innebär validitet inom kvalitativ forskning ett försök att bedöma 
resultatets giltighet och att det finns flera sätt att bedöma denna på. Ett av sätten 
innebär att forskaren har ett långvarigt engagemang och ihållande observationer inom 
forskningsområdet, och som därigenom lär känna kulturen och kan avgöra om 
information är felaktig. Det är forskaren som bedömer vad som är relevant för studien 
och vad som är intressant att fokusera på. Det är även viktigt med detaljerade 
beskrivningar och att låta respondenterna kontrollera de transkriberade intervjuerna. 
(Creswell, 2007)  

Enligt Kylén (2004) så kan informella metoder ge en högre validitet än de fast 
strukturerade eftersom de ger en större möjlighet att anpassa datainsamlingen efter 
den aktuella situationen. Naturligtvis skall dock insamlade data ha en hög 
trovärdighet oavsett metod, vilket bland annat kan göras genom att påvisa att 
datainsamlingen skett på ett seriöst och för problemställningen relevant sätt, till 
exempel genom att ange hur frågorna ställts. (Trost, 2010) 
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Författarens långa erfarenhet av hästar och ridsport har tveklöst underlättat genom en 
instinktiv förståelse för många företeelser och begrepp inom området i fråga. En 
annan person utan insikt i ridsportens värld hade förmodligen missat många tillfällen 
till följdfrågor eller hade kunnat feltolka svar. Å andra sidan skulle samma person 
sannolikt vara mer objektiv, och det går att konstatera att författaren just på grund av 
sin erfarenhet har haft en del förutfattade meningar. Det är även möjligt att en mindre 
insatt person hade valt andra typer av intervjufrågor, vilket dock i sig inte skulle 
behöva betyda att de skulle vara bättre eller sämre än de frågor som författaren valde 
att ställa. 

Vad gäller frågan om huruvida rätt parametrar har undersökts så anser författaren att 
så är fallet. Flera olika problemområden som skulle kunna avhjälpas genom ny 
tjänsteutveckling har identifierats. Vissa var förväntade medan andra var 
överraskande, vilket tyder på att frågorna inte var alltför färgade av författarens egna 
erfarenheter inom området. Triangulering har använts genom att svar har erhållits från 
såväl ett tjänsteutvecklande företag, flera olika ridsportverksamheter samt dessa 
företags kunder. 

Huruvida validiteten sammantaget är god eller ej är något problematiskt att svara på 
eftersom reliabiliteten inte är entydigt låg eller god. En låg reliabilitet sänker 
validiteten, men däremot så behöver inte en hög reliabilitet öka validiteten. Sanna 
men irrelevanta uppgifter är inte intressanta för undersökningen. (Kylén, 2004) 
Författaren anser dock att validiteten måste anses som god eftersom klara 
problemområden på ett tydligt sätt har identifierats, vilket tyder på att relevanta frågor 
har ställts. 

3.4.3 Generaliserbarhet 

Om resultaten bedöms vara rimligt tillförlitliga och giltiga så återstår det att avgöra 
om de kan överföras till andra undersökningspersoner och situationer, så kallad 
generalisering (Kvale & Brinkmann, 2009). 

I det här fallet kan det vara lämpligt att utföra en så kallad analytisk generalisering, 
vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att det görs en ”[…]välöverlagd 
bedömning i vad mån resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som kan 
hända i en annan situation.” (s. 282) Analysen bygger på likheter och olikheter mellan 
de båda situationerna, och genom att specificera stödjande belägg och klarlägga 
argumenten kan författaren göra det möjligt för läsaren att bedöma hållbarheten. 
(Ibid.) 

Författaren utgår här ifrån sin empiriska erfarenhet och menar att det generellt sett 
inte torde vara någon större skillnad mellan olika svenska ridskolor, ridklubbar och 
privatstall oavsett var de finns i Sverige. Att driva en ridskola kan inte göras på 
speciellt många sätt då idén utgår ifrån att det mot betalning bedrivs ridundervisning i 
grupp på hästar som ridskolan äger. På samma sätt ägnar sig renodlade ridklubbar 
oftast åt tävlingsverksamhet, och privatstall har som främsta uppgift att mot betalning 
förse hästägare med stallplats. 

Om man ser ur ett företagsperspektiv så är även hemsidesföretagen snarlika vad gäller 
tjänsteutbud och –utformning, så oavsett vilket företag som skulle välja att utveckla 
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ridsportspecifika tjänster så skulle det inte krävas några extrema förändringar eller 
total nyutveckling av tjänsteutbudet. 

Däremot så anser författaren att det skulle vara svårt att överföra resultaten på en 
annan sport. Ridsporten är unik inte bara genom att den utförs i samspel med levande 
djur, utan går även att utöva på en mångfald olika sätt vilket exempelvis fotboll och 
ishockey inte gör. Generaliserbarheten bör därför anses som god vad gäller 
ridsportverksamheter, men låg vad gäller överförande till andra sporter. Detta gäller 
för samtliga involverade: utvecklande tjänsteföretag, verksamheter samt 
verksamhetskunder. 
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4 Empiri 

I empirikapitlet redogörs för de data som insamlats och som ligger till 
grund för resultatdelen. De undersökta verksamheterna presenteras och 
de intervjuer som gjorts med verksamhetsansvariga och 
verksamhetskunder sammanfattas. 

4.1 Ridsporten i Sverige 

Det finns ett stort antal möjligheter för den som vill engagera sig i ridsporten. Det är 
bland annat möjligt att vara medryttare på någon annans privathäst, att rida lektion i 
grupp på ridskolehästar, samt att ha egen häst och rida för privatinstruktör 
(Bergström, 2007). Ridskolegrupper är till skillnad från andra idrotter indelade efter 
kunskapsnivå, inte efter ålder eller kön (Svenska Ridsportförbundet, 2011). 
Verksamheten utövas i samklang med levande djur som måste skötas om varje dag 
året om, vilket särskiljer ridsporten från andra sporter (Svenska Ridsportförbundet, 
2009). Den dagliga skötseln kan utföras av såväl anställda personer som hästägarna 
själva vilket gör att kollektivverksamhet är vanligt i mindre stall. I och med den stora 
spännvidden på aktiviteter och verksamheter kan det sålunda finnas en mängd olika 
intressenter, bland annat (men ej begränsat till) ridskolechef, ridklubbsstyrelse, 
hästägare, hästskötare, medryttare, ridinstruktörer och ridskolelever (samt i vissa fall 
deras föräldrar). Då många ridklubbar även anordnar tävlingar och kurser som är 
öppna för icke medlemmar kan även dessa räknas in bland intressenterna. Det är 
slutligen värt att notera att en ridskola så gott som alltid involverar någon form av 
ridklubbsverksamhet. Däremot existerar det även en mängd ridklubbar som inte 
bedriver någon som helst form av ridskola utan i stället är inriktade på träning och 
tävling. Det finns också ett stort antal stallverksamheter som har som huvudsaklig 
inriktning att erbjuda stallplats åt privatägda hästar. Mer information om ridsporten i 
siffror står att finna i Bilaga 3. 

4.2 Beskrivning av undersökta verksamheter 

Tre skilda verksamheter undersöktes för att få en bättre förståelse för gemensamma 
och särskiljande drag. 

4.2.1 Verksamhet 1: Ridskola och ridklubb 

I den första verksamheten ingår en ridskola (Verksamhet 1a) och en ridklubb 
(Verksamhet 1b). I de flesta fall så drivs en ridskola direkt av en ridklubb, men här 
har man valt ett ovanligare upplägg där ridskolan drivs på entreprenad av ett 
fristående företag för ridklubbens räkning. Ridskoleverksamheten är därför skild från 
klubbens övriga verksamhet, vilket betyder att verksamheterna utför olika praktiska 
och administrativa uppgifter. I de fall då de bägge verksamheterna kan räknas som en 
enhet beskrivs den nedan som Verksamhet 1. 

Ridskolan finns i en större stad och har cirka 500 elever. De bedriver 
lektionsverksamhet från måndag till lördag och har cirka 40 lektionshästar. Utöver 
detta finns ett tiotal hästar som står under utbildning. Ridskolan driver endast det som 
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kallas den uppsuttna verksamheten, det vill säga de aktiviteter som sker när man sitter 
på hästen. All så kallad avsutten verksamhet, som teoriutbildningar, sköts av 
ridklubben. 

Ridklubben är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. 
Verksamheten består främst av att bedriva teoriverksamhet, anordna tävlingar och 
övriga aktiviteter samt att administrera aktivitetsstödet. Den har en ungdomssektion 
som framför allt arbetar med aktiviteter för klubbens yngre medlemmar.  

Klubben och ridskolan har skilda hemsidor eftersom det är två separata verksamheter. 
Däremot har de ett mycket nära samarbete, så om det behövs så slussar de vidare folk 
till varandra och sidorna länkar även till varandra.  

Ridskolans hemsida används nästan enbart för att informera om kommande 
aktiviteter, hästarna och personalen. Den uppdateras inte varje dag utan det är mest 
inför varje terminsstart samt inför kortkurser.  

Ridklubben lägger kontinuerligt ut information på sin hemsida för att hålla 
medlemmar och andra intressenter uppdaterade om klubbens verksamhet, till exempel 
tävlingar. Ungdomssektionen har möjlighet att använda hemsidan men har valt att 
framför allt ha kontakt via Facebook. 

4.2.2 Verksamhet 2: Rid- och tävlingsklubb utan ridskoleverksamhet 

Ridklubben, som har cirka 130 medlemmar, är i dag en renodlad tävlingsklubb efter 
att tidigare ha drivit en numera nedlagd ridskoleverksamhet. Den finns några 
kilometer utanför en mindre ort och tillhandahåller stall, ridhus, ridbanor och en 
terrängbana. De anordnar tävlingar samt deltar i tävlingar som anordnas av andra 
klubbar. Ridklubben använder sig av Svenskalag.se:s hemsidestjänst. 

Hemsidan används framför allt till allmän information om klubben samt för tränings- 
och tävlingsinformation. Den uppdateras vid behov. 

4.2.3 Verksamhet 3: Privatstall 

Verksamheten ligger några mil söder om en större stad och består av två separat 
belägna stall med 24 respektive 27 boxplatser för uthyrning till privatpersoner. Det 
mindre stallet erbjuder även lösdriftsgång. Det är ingen större skillnad i verksamhet 
eller upplägg mellan de olika stallen, förutom att det större stallet har ett ridhus samt 
inte har någon lösdrift.  I boxhyran ingår morgonfodring, utsläpp, insläpp, 
lunchfodring samt kvällsfodring på vardagar, men själva fodret ingår inte i kostnaden.  

Hemsidan för det mindre stallet sköts av en av hästägarna och uppdateras mest med 
dagboksanteckningar, men den innehåller även information om lediga boxplatser och 
tävlingar. På det större stallets hemsida är det bilder på hästarna samt annonser. Där 
finns dock ingen dagbok eftersom ägaren inte har tid. En gratistjänst används för att 
bygga och underhålla hemsidorna och bägge stallen har varsin grupp på Facebook där 
hästägarna kan byta stallpass med varandra, annonsera om saker till salu, med mera. 
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4.3 Dagliga aktiviteter  

De verksamhetsansvariga ombads beskriva en normal dag för att få en bättre 
förståelse för aktiviteter och händelseförlopp. 

4.3.1 Verksamhet 1a: Daglig verksamhet och personal 

En vanlig dag börjar vid sju på morgonen med fodring, mockning samt utsläpp av 
hästar. Vid nio äts frukost och därefter tränas hästar fram till lunchen som pågår 
mellan halv tolv och två.  Därefter släpps hästarna in och man fodrar igen. Mellan tre 
till fem utförs kontorssysslor som att svara på e-post och i telefon. Därefter hålls 
lektioner som slutar vid tio. På fredagar slutar den ordinarie personalen lite tidigare 
och på lördagar jobbar bara extrapersonal. Det finns även stallelever som jobbar tre 
och tre var femte helg. De personer som sköter praktiska göromål såsom mockning 
och fodringar är ridskolechefen och två heltidsanställda. Ridskolechefen arbetar varje 
förmiddag och är ledig två eftermiddagar och kvällar i veckan. Utöver detta finns det 
långa dagar då arbete sker från morgon till kväll. 

4.3.2 Verksamhet 2: Daglig verksamhet och personal 

Det finns 11 stycken stallplatser där medlemmar kan hyra plats och stalla in sina 
hästar och föreningen har en anställd stallpersonal som sköter morgontjänsten med 
fodring, utsläpp och mockning. De medlemmar som har hästar inhyrda hjälps åt att 
sköta insläpp och kvällsfodringar enligt ett schema som man kommer överens om vid 
återkommande månadsmöten. De som vistas i stallet är framför allt hästägarna, men 
de övriga medlemmarna nyttjar resten av anläggningen när de kommer och rider. 

4.3.3 Verksamhet 3: Daglig verksamhet och personal 

En vanlig dag börjar halv sex med fodring och utsläpp, sedan åker ägaren till det 
andra stallet och släpper ut hästarna. Där är det en annan person som fodrar på 
morgonen. Sedan åker ägaren hem igen, kontrollerar att det finns vatten i hagarna, ser 
till hästarna som går på lösdrift samt kontrollerar att det finns foder. Från höst till vår 
är det insläpp klockan tre igen, så då utför ägaren samma procedur som på morgonen 
fast i omvänd ordning. Efter insläpp och fodring i det första stallet åker ägaren till det 
andra stallet och släpper in hästarna där. Därefter sker kvällsfodring och kontroll att 
hästarna har vatten. Däremellan blir det skilda sysslor som bokföring, stängselkontroll 
samt att laga sådant som gått sönder. 

Hästägarna sköter in- och utsläpp samt fodring på helgerna. De väljer själva vilka 
pass de vill ha genom att fylla i ett tomt schema som sätts upp på stallets anslagstavla.  

4.3.4 Verksamhet 1a: Administrativa sysslor 

Administrativa sysslor som görs från vecka till vecka är att: svara i telefon och på e-
post; uppdatera hemsidan med ny information; skriva ut lappar med information och 
sätta upp på anslagstavlorna; kryssa i igenridningar för folk som har ridit igen samt gå 
igenom vilka som vill rida igen; planera nästa termin; skriva informationsmaterial 
inför nästa termin samt ringa elever som står på kö.  Sysslorna beror delvis på vilken 
månad det är; i januari upptar till exempel arbetet med att hantera terminsavgifterna 
mycket tid. 
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Ridhuset får alla klubbmedlemmar använda gratis mot att de bokar i förväg på en lista 
som sitter i ridhusentrén. 

4.3.5 Verksamhet 1b: Administrativa sysslor 

Eftersom Respondent C endast arbetar med att uppdatera klubbens hemsida med 
nyheter och resultatlistor från tävlingar så ställdes inga frågor om klubbens övriga 
administrativa arbete. 

4.3.6 Verksamhet 2: Administrativa sysslor 

Ridklubbens styrelse har delat upp de administrativa sysslorna mellan sig. De har 
exempelvis en person som är hemsidesansvarig, en kassör som sköter bokföring och 
räkningsbetalningar, samt en tredje som sköter aktivitetsstöd och andra bidrag.  

Vad gäller betalningar så är det i princip bara medlemsavgifter och 
anläggningsavgifter som klubben själva behöver administrera i någon större 
omfattning. Anmälningsavgifter till tävlingar sker via Ridsportförbundets tjänst 
Tävlingsdatabasen (TDB). Det går inte att anmäla till större tävlingar på något annat 
sätt och det är en mycket väl fungerande funktion som dessutom är länkad till 
resultatlistorna. 

Ridhuset är väldigt lite använt och behöver därför mycket sällan bokas, men det görs 
vid behov i en kalender som sitter i stallet. Där skrivs tränarbesök och tävlingar in.  

4.3.7 Verksamhet 3: Administrativa sysslor 

Till de administrativa sysslorna hör bokföringen för båda företagen samt att räkna 
igenom hästarnas foderstater och foder-, halm- och sågspånslager. I slutet av varje 
månad sammanräknas varje hästägares foderkostnader som faktureras tillsammans 
med boxhyran. Fakturorna delas sedan ut i stallet. 

Ridhusbokning sker genom att skriva upp sig på en lista i stallet och betalningen läggs 
i en låda i ridhuset. 

4.4 Värdeskapande processer och behov 

För att undersöka vilka delar i verksamheten som skulle kunna förbättras och/eller 
förenklas med hjälp av webbaserade tjänster så ställdes frågor som framför allt 
försökte utröna vad som upplevdes som arbetsamt eller på annat sätt problematiskt. 

4.4.1 Generella irritationsmoment och/eller problem  

Inom Verksamheterna 1a, 2 och 3 har samtliga tillfrågade problem med det 
administrativa arbetet. Hos Verksamhet 1a är det tungrott framför allt för att det 
fortfarande delvis är baserat på att arbeta med papper och penna. Även Verksamhet 2 
och Verksamhet 3 anser att det administrativa arbetet är väldigt tidskrävande och 
”[…]tyvärr det som kommer sist. Det är det där med att sätta sig ner och gå igenom 
allting.  Det tar en hel del tid som man kunde göra annat.” (Respondent E)  

Verksamhet 1b använder sig av IdrottOnlines hemsidestjänst och Respondent C anser 
att det tar för lång tid att göra saker, framför allt vid uppläggning av dokument och 
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bilder. ”Användargränssnitten är lite stökiga och otydliga, om jag säger så.” 
(Respondent C).  

Förutom Respondent E, som nyligen köpt ett bokföringsprogram, så har ingen av 
respondenterna försökt att hitta några tekniska lösningar som skulle underlätta deras 
administrativa arbete. Samtliga är dock mycket intresserade av datorbaserade system 
som skulle ge dem möjligheten att lägga mindre tid på just administrativa sysslor och 
i stället kunna använda eventuella insparade timmar till att arbeta med hästarna.  

4.4.2 Igenridning 

Något som är mycket tidskrävande och irriterande inom Verksamhet 1a är 
igenridningsadministrationen. Så länge eleven har förbokat är det möjligt rida igen 
både i förväg och i efterhand, något som administreras och kontrolleras av personalen. 
Ridskolan försöker sätta en elev i en så likvärdig grupp som möjligt, men ibland kan 
eleven behöva gå upp eller ner ett snäpp i nivå för att kunna rida igen. Alla elever är 
borta någon gång per termin, alla vill rida igen, och ”[…]de lär sig aldrig att de kan 
rida igen lite tidigare än sista månaden på terminen när det är fullt i grupperna”. 
(Respondent B) 

Personalen använder sig av ett lappsystem som snabbt blir kladdigt och svårläsligt. 
Det skulle underlätta om eleverna kunde fylla i frånvaro och boka igenridning genom 
ett internetbaserat system, men ridskolans personal vet inte hur man skulle göra för att 
skapa ett sådant. Det är väldigt viktigt är att det måste fungera: ”Det får inte vara så 
att fem anmäler sig att rida igen och så finns det egentligen inte fem platser, det vore 
katastrof.” (Respondent B) 

Två av föräldrarespondenterna samt en elevrespondent ansåg att igenridningssystemet 
fungerar mycket dåligt eftersom det är svårt att hitta passande tider. En mängd 
telefonsamtal och e-postmeddelanden krävs och då är det ändå inte säkert att det går 
att rida igen.  

4.4.3 Administration av betalning och fakturering 

Verksamhet 1a är på papper-och-penna-stadiet även inom detta administrativa 
område, så personalen skriver ut grundfakturor från datorn men fyller sedan i belopp 
med mera för hand. I dag betalar kunderna via bankgiro och ibland glömmer de att 
skriva vem avsändaren är vilket leder till att personalen måste ägna sig åt tidsödande 
detektivarbete. Det händer även ganska ofta att folk glömmer att betala i tid och då 
måste påminnelser skickas ut, speciellt till de elever som delbetalar terminsavgifterna. 
Ett tredje problem är att en del medlemmar betalar in fel avgift; de kan till exempel 
glömma att de blir seniorer och betalar därför junioravgift, vilket leder till att måste 
kontaktas angående en fyllnadsinbetalning.  

Verksamhet 1b har samma problem som Verksamhet 1a: Anonyma inbetalningar som 
tar tid och energi att spåra. 

Vad gäller betalningen av ridskoleavgifterna så hade samtliga föräldrar samt en elev 
haft problem i större eller mindre grad. Framför allt så glömdes delbetalningar bort 
vilket resulterade i påminnelser. En respondent hade lagt in avgifterna på automatisk 
överföring via sin bank men hade glömt att ändra summan vid ett tillfälle då avgiften 
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höjdes, och en annan var mycket missnöjd över att de inte finns någon form av e-
faktura eller möjlighet att betala via hemsidan.  

Verksamhet 2 behöver i princip bara administrera medlemsavgifter och 
anläggningsavgifter i någon större omfattning eftersom anmälningsavgifter till 
tävlingar sker via Ridsportförbundets tjänst Tävlingsdatabasen (TDB). Respondent D 
hanterar inte några ekonomiska aspekter, men vet att avgiftshanteringen tar mycket 
tid i anspråk för den ekonomiansvarige. 

Vad gäller Verksamhet 3 så är ungefär hälften av kunderna alltid sena med 
betalningen med upp till två veckor. En del kunder använder autogiro och för dem 
fungerar det väldigt smidigt. Autogirobetalningar fungerar dock inte för de hästägare 
som hyr boxplats eftersom det varje månad tillkommer foder, vilket gör att summan 
varierar med åtgången. Två av privatryttarrespondenterna tyckte att systemet med en 
foderlista i stallet är krångligt och lätt att glömma bort.  

4.4.4 Schemaläggning av stalltjänst 

Verksamhet 1a och Verksamhet 2 har inga problem med schemaläggning av stallpass, 
framför allt eftersom de har anställd personal som sköter en stor del av den delen av 
verksamheten.  

Vad gäller Verksamhet 3 så fungerar det bra i det mindre stallet men inte lika väl i det 
större; där det tar lite lång tid innan vissa fyller i schemat och när de väl ska göra det i 
så kan de inte de helgerna som finns kvar. Det har hänt att folk glömt bort sina pass, 
framför allt i det större stallet.  

4.4.5 Uttryckliga önskemål och behov 

Respondent C vill gärna kunna samordna en ridhusbokningsfunktion kopplad till iCal 
så att tillgängligheten lätt skulle kunna gå att kontrollera via mobilen. ”Man skulle 
vilja ha den överblicken… är ridhuset ledigt efter jobbet?” Det vore även bra om 
medlemsansökan till klubben kunde göras via hemsidan.  

Respondent D vet att det krångligt att administrera medlems- och avläggningsavgifter 
och skulle välkomna en hemsidesbaserad fakturatjänst, helst med en basfaktura där 
klubben själva kan välja vad som ska ingå och som sedan kan skickas via e-post till 
klubbmedlemmarna. 

Respondent E ser gärna en fakturatjänst där hästägarna själva kan fylla i sina egen 
fakturor på hemsidan och däri kunna skriva in hur mycket foder med mera de använt 
för automatisk uträkning av totalbeloppet. ”Det vore jättesmidigt!” (Respondent E) 
Det vore även bra med en betalnings- och bokningstjänst för tävlingar och kurser. En 
dylik tjänst skulle spara tid eftersom hon nu måste gå in på både hemsidan och banken 
för att kontrollera om de anmälda har betalt eller ej. Respondent E såg även många 
möjligheter vad gällde SMS-funktioner. Respondenten ansåg att ”en sådan tjänst 
skulle gå att använda i oändlighet” och föreslog bland annat områden som 
stallmöten, stallpass, tävlingar och vaccinationer. Respondenten var också mycket 
positivt inställd till att kunna samordna aktiviteter via hemsidan, som hovslagarbesök 
och resor, lägga in ridhusscheman och stallscheman samt att kunna boka stallpass.  
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Föräldrarespondenterna hade sinsemellan helt skilda behov som inkluderade mer 
information om utrustning samt om vad eleverna lär sig på lektionerna, information 
om begagnad utrustning till salu, betalningspåminnelser samt information om 
samåkningsmöjligheter. Även elevrespondenternas behov skilde sig åt: En ville ha 
funktioner som kopplade till Facebook och Twitter, en annan vill ha tydligare 
information och att den skulle vara samlad på en och samma hemsida i stället för två, 
och en tredje ville ha information om gruppresor till tävlingar, med mera. 

Två av privatryttarrespondenterna ville kunna samordna hovslagar- och 
veterinärbesök på ett enklare sätt, och även en önskan om att kunna boka stallpass och 
ridhus via internet framfördes. En annan privatryttare påpekade att det vore önskvärt 
att få reda på vilka ridvägar som finns i området, samt att kunna dela med sig av den 
informationen till andra. Även en önskan om att koppla hemsidorna till Facebook 
nämndes, samt att det vore bra med annonsfunktioner och möjlighet att samordna 
resor till olika aktiviteter. 

4.5 Förväntningar, krav och kvaliteter 

För att undersöka vad användarna finner viktigt vid användning av internet- och 
datorrelaterade tjänster ställdes frågor som rörde funktionalitet och möjlighet till 
support. 

4.5.1 Hemsidans funktionella aspekter 

Samtliga verksamhetsrespondenter påpekade att deras teknik- och datorkunskaper är 
mycket bristande och att de därför vill att en hemsidestjänst måste vara lättanvänd. 
Ingen av verksamheterna har heller råd med dyra lösningar utan det poängterades att 
det inte får kosta för mycket. Respondent C tycker det är viktigt att den dagen han 
lämnar över arbetet till någon annan så måste denna kunna fortsätta arbetet utan 
problem. Respondent B var mån om att företaget ska garantera att tjänsten fungerar 
felfritt och det är även betydelsefullt att supportpersonen kan förklara på ett lättfattligt 
sätt. För att få Respondent E att prova deras tjänster skulle företaget behöva erbjuda 
dokumenttjänster som exempelvis möjligheter att skapa olika scheman. Respondent E 
är öppen för nya förslag och att byta eftersom denne inte känner sig bunden till 
tjänsten som används i dagsläget: ”Den är inte något speciellt.”  

Verksamhet 2 anlitar redan Svenskalag.se:s tjänster och skulle inte behöva några 
särskilda skäl att prova nya tjänster utan skulle snarare se det som positivt med nya 
erbjudanden. Redan i dagsläget så fungerar hemsidan väldigt bra. Respondent D anser 
dock att det är svårt att nå Svenskalag.se:s support. Respondenten arbetar oftast med 
hemsidan på kvällstid och supporttiderna är enbart förlagda till dagtid. Respondenten 
är inte speciellt förtjust i support via e-post, och en av anledningarna till att det tog 
lång tid att komma igång med hemsidan var just att det inte kunde nå supportpersonal 
på tider som passade. Respondenten skulle gärna se en kombination av en skriftlig 
instruktionsmanual samt kortare videoguider online och tror att en hel del funktioner 
på hemsidan förmodligen inte hittats på hemsidan just på grund av bristen på en 
manual. Rent generellt känner även Respondent D att det märks att hemsidan är 
anpassad till andra sporter än ridsporten. Det som kanske är självklart för en 
ishockeyklubb är inte självklart för en ridklubb, och därför har respondenten ibland 
sett det som nödvändigt att leta runt i menyerna samt ”gå runt” saker och skapa egna 
lösningar.  
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4.5.2 Verksamhetskundernas åsikter 

De ansvariga för Verksamhet 1 a och b visade sig ha en något skev uppfattning om 
vad kunderna anser om hemsidorna. Respondenterna A och B trodde att de flesta som 
vill börja rida hos Verksamhet 1a tycker att de får ganska bra information på 
hemsidan. Den senare säger dock att även om det inte är någon som har sagt något så 
är det möjligt att kunderna anser att ridskolan ”ligger lite efter i tiden med sina 
system”. Respondent A har hört att vissa av de yngre ryttarna saknar en 
gästboksfunktion, men en sådan vill denne inte ska finnas på hemsidan. Respondent C 
hade hört en del klagomål på att information och tävlingsresultat ibland läggs ut väl 
sent, men att folk i övrigt verkar nöjda. 

De intervjuade föräldrarna ansåg däremot att Verksamhet 1:s hemsidor (klubb och 
ridskola) inte var speciellt användbara förutom vad gällde mycket allmän information. 
Hemsidorna beskrevs som omoderna, röriga och som ”reliker från 90-talet som man 
inte kan göra nå’t vettigt med alls”. Elevernas åsikter varierade från ”skittrista” till 
”helt OK”. 

4.6 Rimlig löftesnivå 

Verksamhetsrespondenterna hade mycket låga förväntningar på tekniska lösningar 
och verkade i stort sett omedvetna om vilka möjligheter som finns i dagsläget. Det 
som starkt poängterades var att de lösningar som erbjuds garanterat måste fungera 
eftersom det annars skulle störa verksamheten i hög grad. 

4.7 Utvidgade tjänsteerbjudanden och tjänstepaket 

Generellt var verksamhetsrespondenterna enbart intresserade av tjänster som hade en 
direkt koppling till deras egen verksamhet. Exempelvis var Respondent A helt 
ointresserad av en bokningstjänst medan Respondent E ansåg att det var av mycket 
stort intresse.  

4.8 Utvecklingssteg och kundinvolvering 

Samtliga respondenter var engagerade och intresserade under intervjuernas gång och 
kom med flertalet intressanta idéer. Fyra av de fem verksamhetsansvariga var öppna 
för att delta i vidare intervjuer samt prototyptestningar. Övriga respondenter 
tillfrågades ej om vidare deltagande eftersom det är möjligt att de inte längre kommer 
att vara involverade med verksamheterna i fråga i framtiden, till exempel på grund av 
stall- eller ridskolebyte. Tack vare verksamheternas relativt stora kundantal är det 
enkelt att hitta nya personer att intervjua vid behov. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras empirin utifrån givna ramar i teori- och 
metodkapitlen gällande kunddriven ny tjänsteutveckling, kunders behov 
och förväntningar samt internetbaserade tjänsters funktionalitet och 
innehåll. Analysdelen syftar till att besvara de preciserade 
frågeställningarna. 

Avsnitten 4.1-4.2.3 ger framför allt en beskrivning av ridsporten i allmänhet och hur 
de olika undersökta verksamheterna är uppbyggda. Genom sin allmänbeskrivande 
och informativa karaktär är de inte relevanta att analysera i vidare detalj. Analysen 
påbörjas sålunda från och med avsnitt 4.3.  

5.1 Dagliga aktiviteter  

Vid framtagning av nya tjänster är det viktigt att vara medveten om att kunder inte 
köper en tjänst utan fördelarna som tjänsten ger; det är därför angeläget att företaget 
fokuserar på att erbjuda värdeskapande lösningar. Då grunden till värdeskapande 
tjänstelösningar ofta återfinns i kundernas vardagliga aktiviteter och processer 
(Grönroos, 2007) gavs respondenterna mycket utrymme att berätta om hur ”en vanlig 
dag” ser ut. Analysen söker finna såväl gemensamma som särskiljande drag för att, 
om möjligt, kunna göra en lämplig segmentindelning. 

5.1.1 Daglig verksamhet och personal 

Av intervjuerna med tre av de verksamhetsansvariga framgår det att det i samtliga fall 
handlar om en livsstil och inte ett ”åtta-till-fem”-jobb, utan arbetet med hästarna 
präglar det dagliga arbetet från tidig morgon till sen kväll. Respondenterna är 
praktiskt lagda människor vars arbetsdagar till stor del består av olika former av 
fysiskt arbete, administrativa sysslor samt sociala kontakter av skilda slag. Dock har 
verksamheterna olika inriktningar vilket leder till att aktiviteterna samt i vilken 
ordning de utförs skiljer sig åt i samtliga fall. De övriga två 
verksamhetsrespondenterna har framför allt administrativa uppgifter som rör 
hemsidornas utformning och innehåll, och deras arbete ser relativt likartat ut. 
Huvudsakligen utför de uppdateringar på hemsidorna och arbetet sker framför allt på 
kvällar och helger. 

Grönroos (2007) noterar att kunderna måste delas in i homogena segment eftersom 
det är omöjligt att tillfredsställa alla individuella behov. Ur allmän livsstils- och 
verksamhetssynpunkt kan de verksamhetsansvariga anses tillhöra ett homogent 
segment. Dock ser verksamheterna ut på helt olika sätt och har få allmänna 
beröringsfaktorer utöver de som beskrivs vilket leder till att ytterligare segmentering 
måste ske för att få ett korrekt resultat.  

En gemensam livsstil behöver således inte betyda att kunderna har samma behov, utan 
en funktionell segmentindelning är i dessa fall beroende av en mer djupgående analys 
av vilka dagliga sysslor som utförs. I stort kan sysslorna i detta fall indelas i två 
huvudkategorier: Praktiskt häst- och stallarbete samt administrativt arbete. Det 
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administrativa arbetet kan dessutom delas in ytterligare eftersom vissa av de 
verksamhetsansvariga sköter allt från bokföring till hemsidesuppdateringar, medan 
andra arbetar mycket specifikt med en enskild syssla. 

5.1.2 Administrativa sysslor 

I linje med att verksamheterna ser olika ut så skiljer sig även de administrativa 
sysslorna åt till stor del. Den största verksamheten har också den mest tidskrävande 
och varierade administrationen, medan de mindre verksamheterna främst ägnar sig åt 
administration av ekonomisk natur.  

En internetbaserad tjänst kan inte hjälpa vare sig de verksamhetsansvariga eller deras 
kunder med de praktiska göromålen som rör hästarna, vilket gör att det utvecklande 
företaget aldrig kommer att kunna förse sina kunder med en tjänst som består av alla 
komponenter som krävs för att skapa värde i kundens dagliga liv (Grönroos, 2007). 
Inte heller kan det ses som rimligt att en dylik tjänst ska kunna täcka in alla områden 
som kan anses möjliga att skapa lösningar för. Snarare handlar det om att skapa unika 
kombinationer som gör att kunden känner att den egna identiteten förstärks 
(Normann, 2011). 

Fokus måste sålunda ligga på att identifiera administrativa problemområden som är 
specifika för ridsportverksamheter och därefter sålla fram de områden som är 
relevanta att skapa lösningar för. Ur effektivitetssynpunkt bör fokus även ligga på att 
försöka hitta områden som a) påverkar såväl ansvariga som kunder b) om möjligt är 
gemensamma för de olika typerna av verksamheter eller som flera typer av 
verksamheter teoretiskt sett kan ha nytta av. 

5.1.3 Värdeskapande processer och behov 

Avsnitten 4.5.1-4.5.5 grundar sig i samma teori och har starka kopplingar till 
varandra. För att undvika onödiga upprepningar följer sålunda här en 
sammanfattande analys. 

Den genomgående gemensamma administrativa faktorn är handhavandet av de 
ekonomiska aspekterna, som räkningsutskick och bokföring, men även här återfinns 
skillnader beroende på verksamhet. Verksamhet 3:s kunder betalar till exempel en (i 
vissa fall varierande) summa per månad, medan de övriga verksamheternas kunder 
betalar fasta summor några få gånger per år. Samtliga verksamheter uppgav att de har 
problem med betalningar och/eller faktureringar. För Verksamhet 1a och 1b och 
ställer anonyma inbetalningar och ständiga utskick av betalningspåminnelser till 
bekymmer. Verksamhet 2 önskade ett smidigare sätt att administrera medlems- och 
anläggningsavgifter, och för Verksamhet 3 ligger problematiken framför allt i sena 
inbetalningar och komplicerade sammanställningar. Även kundrespondenterna såg 
bortglömda inbetalningar och bristen på ett smidigt internetbaserat betalningssystem 
som irritationsfaktorer. De olika verksamheterna hade dock mycket olika syn på hur 
en dylik tjänst ska se ut. Exempelvis ansåg Respondent E att det vore mycket smidigt 
med en tjänst där kunderna själva kan fylla i hur mycket foder de använder, medan 
Respondent C önskade möjligheten att skicka ut fakturor via e-post.  

Hos Verksamhet 1a är det andra i särklass största problemet igenridningssystemet. 
Samtliga involverade - personal, föräldrar och elever - ansåg att det fungerar 



 36 

otillfredsställande och tar onödigt mycket tid och energi. Eftersom ingen av de andra 
verksamheterna erbjuder ridskola så är detta problem unikt för Verksamhet 1a. 

Gällande Verksamhet 3 så var såväl den verksamhetsansvarige som dennes kunder 
intresserade av att kunna boka stallpass via hemsidan. En automatiserad 
påminnelsefunktion via sms sågs som något mycket önskvärt eftersom det händer att 
stallpass glöms bort. De övriga verksamheterna har inga behov av en liknande tjänst 
eftersom de har anställd personal som ägnar sig åt stall- och hästskötsel.  

Samtliga verksamhetsansvariga ansåg att den administrativa delen är tråkig och 
tidsödande och de uppvisar dessutom en medelhög till mycket hög grad av 
teknikrädsla. Samtidigt ville samtliga gärna ägna mindre tid åt administrativt arbete 
och mer åt att ta hand om hästarna och de välkomnade tanken på datorbaserade 
system som skulle kunna möjliggöra detta. Emellertid var respondenterna högst 
skeptiska till att våga prova sådana tjänster av rädsla att de skulle vara för 
svåranvända. 

En stor mängd övriga, disparata önskemål framkom under intervjuerna. Bland annat 
nämndes koppling till sociala medier, boknings- och aktivitetssamordningstjänster 
samt annonseringsmöjligheter för privatpersoner. Det framkom även att flera 
privatryttare har problem med att hitta lämpliga ridvägar i omgivningarna.  

Kunskapen om hur verksamheternas dagliga rutiner och aktiviteter ser ut fick bli 
vägledande när följdfrågor ställdes med syfte att försöka identifiera de problem som 
verksamheterna upplever i dagsläget (Grönroos, 2007). De verksamhetsansvariga 
visade sig ha det mycket lätt för att upplysa om var de vardagliga problemen fanns, 
men desto svårare att uttrycka särskilda önskemål vilket visar på att det är enklare för 
kunden att påminna sig om problem än att beskriva tjänster som ännu inte existerar 
(Thomke & von Hippel, 2002; Grönroos, 2007). Verksamhetskunderna avvek 
däremot något från teorimallen; de kunde utan större ansträngningar berätta om vad 
de uppfattade som problematiskt såväl som att komma med förslag på lösningar.  

De verksamhetsansvariga verkade generellt inte ha någon direkt tilltro till att det 
skulle gå att utveckla lösningar som skulle fungera tillfredsställande, vilket går stick i 
stäv med Grönroos (2007) åsikter att även om kunden inte förmår att beskriva 
uttryckliga önskemål så har denne ändå förväntningar på att problemen ska lösas. 
Som kontrast återfinns än en gång verksamhetskunderna som snarast hade en mängd 
förväntningar som de ansåg redan borde ha uppfyllts. 

Att så oerhört många problem stod att finna i samband med den ekonomiska 
administrationen var förvånande, speciellt när det i samtliga fall rör sig om långvariga 
och väletablerade verksamheter som rimligen borde ha haft tid och möjlighet att 
utarbeta fungerande rutiner. De verksamhetsansvariga var mycket snabba med att 
identifiera betalningar och faktureringar som stora och tidsödande problem, men 
verkade samtidigt ha resignerat inför bördan i stället för att leta efter en lösning. Exakt 
vad som orsakade problem inom det ekonomiska området varierade också kraftigt 
från verksamhet till verksamhet. 

Utöver den ekonomiska administrationen så varierade problembilden stort och var 
unik för varje verksamhet. Vad som orsakar problem verkar vara mycket beroende av 
hur verksamheten är uppbyggd, hur den sköts, vilka aktiviteter och kunder den har 
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samt hur stor den är. I stort kan man konstatera att verksamheterna och deras kunder 
har vissa värdeskapande behov som sammanfaller. Det främsta består av önskemål 
om en smidigare ekonomisk administration. För Verksamhet 1 är ett gemensamt 
behov även ett bättre fungerande igenridningssystem, och Verksamhet 3 har ett 
gemensamt behov av en bokningstjänst. Däremot fanns det även områden där de 
värdeskapande behoven var genomgående ensidiga. Exempelvis är de ansvariga för 
Verksamhet 1 totalt ointresserade av kopplingar till sociala medier, något som deras 
kunder däremot värdesätter högt och uttryckligen påpekade att de saknar.  

Eftersom författaren inte undersökte mer än en av varje verksamhetstyp är det utifrån 
enbart materialet omöjligt att säga om fler ridskolor har problem med sitt 
igenridningssystem eller om fler privatstall skulle behöva ett bokningssystem. Utgår 
däremot författaren även från sin empiriska erfarenhet av flertalet sådana 
verksamheter så är svaret ja. Många av svaren var av författaren väntade och kan 
därför tyda på att det finns vissa typer av problematik som är genomgående för vissa 
typer av verksamheter. Det är dock något som måste undersökas vidare och inga säkra 
slutsatser kan i dagsläget etableras. 

5.2 Förväntningar, krav och kvaliteter 

Kundens otydliga, uttryckliga och underförstådda förväntningar, de krav denne har på 
användbarhet, innehållsnytta, information, tillgänglighet och interaktion samt på 
tekniska och funktionella kvaliteter visade sig till stora delar sammanfalla och 
behandlas därför kollektivt nedan. 

5.2.1 Hemsidans funktionella aspekter 

Samtliga verksamhetsansvariga visade mycket stor konformitet vad gällde en framtida 
tjänsts tekniska och funktionella kvaliteter: Tjänsten måste vara så enkel som möjligt 
och det måste finnas lättförståeliga men grundliga skriftliga guider. Det gick även att 
uttyda att vissa av dem kommer att behöva mycket uppmuntran och betydelsefulla 
incitament för att våga sig på att prova en ny tjänst, bland annat nämnde alla 
verksamhetsrespondenter att ett lågt pris var mycket motiverande. Intresset för 
telefonsupport varierade; majoriteten var ointresserade medan någon enstaka ansåg att 
det vore bra om man åtminstone kunde nå supporten på kvällstid då och då eftersom 
mycket administrativt arbete sker vid denna tidpunkt. 

Ingen av den teori som ligger till grund för studien tar upp de speciella problem som 
uppstår när man vill skapa tjänster åt kunder som befinner sig på en näst intill arkaisk 
nivå vad gäller teknikförståelse och –kunskap. De verksamhetsansvariga är som 
konstaterats mycket okunniga gällande tekniska lösningar och verkar inte ha följt med 
i eller förstått möjligheterna med dator-/internetbaserade tjänster. Att dagens kunder 
har mer kunskap än någonsin tidigare (Normann, 2011) kan därför inte anses stämma 
i detta fall. Eftersom det i dagsläget inte finns några ridsportspecifika tjänster som 
kunderna skulle haft möjlighet att prova är det svårt att veta om 
självbetjäningstjänsters användbarhet och tillgänglighet måste överväga tekniska 
besvär så inte kunden byter tillbaka till något annat. Av samma skäl är det även svårt 
att bedöma om det måste vara enkelt att hitta information. (Yang et al., 2005) Det 
verkar dock vara någorlunda korrekt vad gäller Verksamhet 2 som använder sig av 
Svenskalag.se:s nuvarande tjänst. Trots svårigheter med att finna information och att 
förstå hur tjänsten ska användas har de positiva intrycken övervägt och verksamheten 
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är mycket nöjd med vad som erbjuds i dagsläget. Dock önskade Respondent D sig 
manualer och mer lättillgänglig support. Utöver detta går det att konstatera att de 
verksamhetsansvariga konsekvent och vid upprepade tillfällen påpekade vikten av att 
en tjänst skulle vara lättanvänd och väldokumenterad, vilket får anses ligga i linje 
med Yang et al:s (2005) teorier.  

Respondenterna vill hålla sig till det ”säkra” och beprövade, så de betydande 
beteendeförändringar som självbetjäningstjänster innebär kommer att vara ett stort 
hinder när de ska övertygas om att prova en ny tjänst (Bendapundi & Leone, 2003). 
Respondenterna var även noga med att påpeka att de inte var duktiga på datorer, 
vilket tyder på att de tvivlar på sin förmåga att använda självbetjäningstjänster och att 
de kan komma att ha svårigheter med sin rollförståelse (Meuter et al., 2005). Med 
anledning av detta följer en ovilja att pröva ny teknik trots att motivation egentligen 
finns. Samtliga respondenter uppgav att deras benägenhet att testa en ny tjänst 
berodde dels på kostnadsbilden, dels på användarvänligheten. Möjligheten att få testa 
tjänsten gratis var starkt motiverande, så även tillgången till tydliga, enkla 
instruktioner i skriftlig form vilket stämmer mycket väl med Yang et al:s (2005) och 
Meuter et al:s (2005) forskning. Dock visade flera av respondenterna en motvilja när 
det gällde telefonbaserad support vilket går stick i stäv med Meuter et al:s (2005) 
åsikter att användare av självbetjäningstjänster vill ha stöd via telefon.  

Författaren hade förväntat sig en viss grad av tekniskskepticism, men den höga grad 
av teknikrädsla som uppvisades var såväl överraskande som oväntad med tanke på att 
datorer och en Internetanslutning i dag finns i stort sett var mans hem. De 
verksamhetsansvariga måste överlag anses ha en dator- och internetkunskap som är 
långt under medel. En stor, grundläggande svårighet under intervjuernas gång var att 
komma förbi den mur av misstro som majoriteten av de verksamhetsansvariga 
uppvisade gentemot teknik och tekniska lösningar av olika slag. Således skulle det 
vara av värde att undersöka vilka eventuella studier som gjorts inom området för att få 
ytterligare kunskap om hur denna kundgrupp tänker och agerar i relevanta 
sammanhang. Det är även möjligt att initial fokus bör ligga mer på behavioristiska 
och kognitiva teorier än på tekniska dito eftersom en del av grundproblematiken 
ligger i hur kunden ska förmås att övervinna sin rädsla, okunskap och skepticism.  

Det går även att fundera på om respondenterna är generade över sin brist på 
teknikkunskap och om de därför blir stressade vid direktkontakt med supportpersonal. 
Ett sådant scenario har inte diskuterats i den teori författaren har läst, men känns inte 
helt otroligt eftersom flera av respondenterna poängterade vikten av att kunna få läsa 
instruktioner och få pröva sig fram på egen hand när de har gott om tid. Ointresset för 
telefonsupport stod i stark kontrast mot det enhälligt starka och entusiastiska stödet 
för skriftlig hjälpdokumentation. Det är av intresse att notera att författaren var 
tvungen att ställa relativt specifika följdfrågor för att få fram respondenternas tankar 
kring manualer och telefonsupport – det var inget som respondenterna på egen hand 
tog upp trots att de faktiskt ansåg att brist på tydliga instruktioner och/eller hjälp kan 
vara ett stort problem. 

Oavsett vilka eventuella övriga aspekter som är möjliga att undersöka och arbeta 
vidare med så går det att konstatera att de grundläggande och absoluta kraven för en 
ny tjänst är att den måste vara oerhört lättanvänd, billig samt mycket 
väldokumenterad på ett skriftligt plan. 
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5.2.2 Verksamhetskundernas åsikter 

Genomgående så påpekade verksamhetskunderna att hemsidorna känns omoderna och 
att det saknas funktioner som de anser borde vara självklara, något som visar på att 
kunderna har en annan inställning till och erfarenheter av tekniska möjligheter och 
lösningar.  

Verksamhetskunderna var överlag mycket missnöjda med bristen på moderna, 
internetbaserade lösningar och irriterades av de vardagsproblem som bristen på dessa 
lösningar orsakade. Det gör att kunderna baserar sin kvalitetsuppfattning på tjänstens 
tekniska och funktionella dimensioner (Grönroos, 2007), det vill säga vad kunden får 
och hur det fås. Under intervjuerna blev det uppenbart att verksamhetskunderna har 
god vana av självbetjäningstjänster på internet samt motivation och förmåga att 
använda dem eftersom det var den typen av lösningar de uppskattade och 
efterfrågade. Det gör att verksamhetskunderna verkar ha den rollförståelse, motivation 
och förmåga för att framgångsrikt kunna utnyttja självbetjäningstjänster (Meuter et 
al., 2005). Denna inställning från verksamhetskunderna indikerar också att de redan 
nu accepterar självbetjäningsteknologi, vilket enligt Grönroos (2007) betyder att de än 
mer kommer att gilla självbetjäningstjänster. 

Det går klart och tydligt att utläsa att verksamhetskunderna inte är en problematisk 
grupp ur utvecklingssynpunkt utan att de med största sannolikhet kommer att 
välkomna förbättringar och för verksamheterna nya tekniska lösningar. 
Respondenternas rollförståelse, motivation och förmåga samt krav på mer avancerade 
tekniska och funktionella aspekter är långt högre än de verksamhetsansvarigas. 
Verksamheterna och deras kunder är med andra ord inte i fas teknikmässigt, och de 
verksamhetsansvariga verkar inte har förstått kundernas behov och önskemål av mer 
moderna och avancerade tekniska tjänstelösningar, utan tvärtom var vissa av dem 
oroliga för att kunderna inte skulle kunna använda internetbaserade tjänster. Det är 
möjligt att en del av den framtida marknadsföringen behöver fokusera på att påpeka 
att verksamheternas kunder faktiskt efterfrågar den här typen av tjänster snarare än 
skräms av dem. Om något så verkar det avskräckande och irriterande när dessa 
lösningar inte finns, vilket kan vara väl värt att påpeka för de driftsansvariga.  

5.3 Rimlig löftesnivå  

Under intervjuerna framkom att de verksamhetsansvarigas teknik- och 
datorkunskaper generellt är dåliga och att förväntningarna på nya tjänster ligger under 
vad som är tekniskt möjligt att genomföra. De arbetar även till stor del med föråldrad 
teknik och med handskrivna lappar. De verksamhetsansvarigas inställning som 
präglades av såväl misstro som okunskap. Det var tydligt att de hade svårt att 
acceptera ny teknik och att de, som Grönroos (2007) påpekar, därför måste övertygas 
om de fördelar som tekniken för med sig. Verksamhetskunderna var däremot mer 
insatta och hade högre krav på vad som i deras tycke borde finnas på moderna 
hemsidor. Oavsett inställning till teknik är det viktigt att företaget inte lovar för 
mycket för att undvika att göra kunderna besvikna (Ibid.). 

Med tanke på de verksamhetsansvarigas låga förväntningar är det osannolikt att 
tjänster som är noggrant framtagna och utprovade i enlighet med deras behov och 
önskemål skulle göra dem besvikna, utan chansen är snarare stor att de blir positivt 
överraskade. Vad gäller verksamhetskunderna är det även där tveksamt om det går att 
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lova för mycket. Deras krav och förväntningar befann sig på vad som måste anses 
vara en rimlig och realistisk nivå – de önskade sig framför allt ett betalningssystem, 
koppling till sociala medier, bokningsfunktioner samt bättre design. Dylika funktioner 
kan inte anses vara revolutionerande eller nyskapande i sig utan existerande lösningar 
behöver bara implementeras och anpassas till den specifika marknadens behov.  

5.4 Utvidgade tjänsteerbjudanden och tjänstepaket 

Samtliga verksamhetsansvariga var bara intresserade av tjänster som de ansåg att de 
har direkt användning av. Behoven skilde sig markant åt och den enda gemensamma 
nämnaren var någon form av betalningstjänst, men även där var kraven skiftande. Det 
faktum att verksamheterna hade så skilda behov och önskemål gör att segmentering är 
av stor vikt samt att olika former av tjänstepaket bör skapas (Grönroos, 2007). I dessa 
paket bör ingå kärntjänster samt stödtjänster, och de senare kan även delas in i 
möjliggörande och förbättrande tjänster. (Ibid.)  

Vad gäller ridsportmarknaden så tål det att diskuteras vilka tjänster ska räknas som 
möjliggörande respektive förbättrande; det är snarast en fråga om personlig tolkning. 
En ridsportverksamhet kan i dagsläget ha en fungerande, informativ hemsida genom 
att använda sig av befintliga tjänster, något som bevisas av att Verksamhet 2 är 
mycket nöjda med de funktioner som hemsidesföretaget Svenskalag.se erbjuder i 
dagsläget. Sett ur detta relativt generösa perspektiv så skulle mer riktade tjänster 
därför enbart räknas som förbättrande. Om tanken däremot är att kunna profilera ett 
företag som specialist på tjänster för verksamheter inom ridsportområdet så bör en 
snävare inställning anammas. För att exempelvis en ridskola på bästa möjliga sätt ska 
kunna utnyttja en tjänst som byggts för ändamålet så kan en funktion som 
igenridningsbokning var möjliggörande snarare än förbättrande eftersom igenridning 
är en så väsentlig och grundläggande del av verksamheten. 

De verksamheter som ingår i undersökningen har visat på vitt skilda behov och få 
gemensamma drag. Om ett företag önskar utveckla ridsportspecifika webbaserade 
tjänster med den här uppsatsen som bas skulle segmenteringen lämpligtvis vara a) 
ridskola, b) tävlingsklubb och c) privatstall. Fokus har legat på var kundernas behov i 
huvudsak sammanstrålar med de verksamhetsansvarigas eftersom det ger en 
hänvisning om var de största och mest akuta problemen finns. Tjänstepaket riktade 
mot dessa segment skulle förslagsvis därför innehålla följande: 

Ridskolan har behov av  

• en igenridningstjänst som bör innehålla en påminnelsefunktion, begränsningar 
för vilka grupper en elev kan boka in sig i samt som säkerställer att det är 
omöjligt att dubbelboka en plats.  

• en internetbaserad faktureringstjänst, helst med automatiska uträkningar av 
termins- och medlemsavgifter samt med en betalningspåminnelsefunktion.  

Tävlingsklubben har behov av  

• en faktureringstjänst med möjlighet till utskick via e-post. 

Privatstallet har behov av  
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• en faktureringstjänst där kunderna själva kan fylla i uppgifter vid behov.  

• en kurs-/tävlingsanmälanstjänst med betalningsmöjlighet.  

• en flexibel bokningstjänst som föredragsvis kan kopplas till en 
kalenderfunktion som till exempel iCal.  

• en påminnelsetjänst, gärna SMS-baserad, som är kopplad till bokningstjänsten. 

Det är viktigt att notera att det är högst möjligt att en ridskola skulle kunna behöva 
exempelvis en bokningstjänst. Ovanstående förslag bör därför enbart ses som en 
utgångspunkt vid framtagning av tjänstepaket. 

5.5 Utvecklingssteg och kundinvolvering 

Verksamhetsrespondenterna uppvisade stor teknikrädsla och var oroliga för att inte 
förstå en ny tjänst, men trots detta var de intresserade av nya lösningar om dessa 
skulle visa sig underlätta olika administrationsmoment. Kunderna däremot var 
irriterade över bristen på modern teknik, online-tjänster och kopplingar till sociala 
medier. I samband med intervjuerna tillfrågades de verksamhetsansvariga om de 
skulle vara intresserade av att delta i framtida prototyptestningar och utvärderingar 
vilket resulterade i fyra jakande svar av fem möjliga.  

Verksamhetsrespondenternas teknikrädsla och allmänna misstro vad gäller den egna 
förmågan att förstå en ny tjänst gör att det är viktigt att de involveras i så många steg 
som möjligt för att påverka tjänstens tekniska kvalitet på ett positivt sätt (Carbonell et 
al., 2009). I dagsläget finns ingen kunskap om var problem kan tänkas uppstå vid 
användandet av ridsportspecifika webbaserade tjänster eftersom det de facto inte finns 
några existerande tjänster och situationer som skulle kunna ligga till grund för en 
problemanalys. Genom noggrant utförda interaktions- och prototyptestningar under 
utvecklingsstadiet kan företaget dels få ökad kunskap om vilken teknisk kunskapsnivå 
kunderna befinner sig på och var svårigheter kan uppstå, dels kan kunderna få en ökad 
rollförståelse, motivation och förmåga genom att göras till medproducenter 
(Bendapudi & Leone, 2003; Meuter et al., 2005). Eftersom det under intervjuernas 
gång framkom relativt oväntade problemområden innebär detta att de tre steg som 
Alam (2010) anser viktigare än andra, det vill säga idégenerering, -screening och -
sovring, kan ses som obligatoriska vid framtagning av ridsportspecifika tjänster. Med 
tanke på den okunskap som fortfarande finns om ridsportens behov så bör dock även 
stor vikt läggas vid att involvera kunderna i tjänstedesign och process/systemdesign, 
tjänstetestning och pilotförsök, testmarknadsföring samt kommersialisering (Alam, 
2002). Att kunna påpeka att tjänsteutvecklingen skett i samarbete med kunder skulle 
vara en stor fördel i tjänstens framtida marknadsföring och skulle sannolikt öka 
tjänstens trovärdighet eftersom användare gärna förlitar sig på andra användares 
uppfattning om en tjänst (Grönroos, 2007). Det kan även vara värdefullt att låta 
potentiella kunder utvärdera marknadsföringen för att kontrollera att den är tilltalande 
för målgruppen och inte verkar avskräckande ur en teknisk synpunkt. 

Vad gäller verksamheternas kunder, som naturligtvis även de kommer att använda 
tjänsterna, så bör de framför allt delta i idégenerering och prototyptestning. Eftersom 
de inte uppvisar lika hög grad av teknikrädsla samt endast kommer att använda 
tjänsterna sporadiskt bör inte huvudfokus ligga på att involvera dem. Däremot kan det 
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vara av stort intresse att ha en återkommande kontakt med denna grupp eftersom den 
visar ett större intresse för ny teknik. Det är högst möjligt att de vill se en introduktion 
av nya funktioner och möjligheter i en annan takt än vad de verksamhetsansvariga 
anser relevant eller nödvändigt. Vikt bör läggas vid att hitta en lösning som fungerar 
för såväl ansvariga som kunder och ett tjänsteutvecklande företag bör fundera kring 
när, och i så fall var och hur, eventuella tekniska kompromisser bör göras för att inte 
avskräcka eller irritera någon av parterna. 
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6 Avslutning 

Avslutningen fastställer de huvudsakliga slutsatser som framkommit som 
ett resultat av analysen utifrån det syfte som uppsatsen har utgått från. I 
diskussionsdelen avhandlas arbetets slutsatser och tankar som 
uppkommit under arbetets gång. Utvecklande företag förses med 
rekommendationer rörande framtagning av internetbaserade tjänster för 
ridsportverksamheter och det ges även förslag på vidare studier och 
affärsidéer. Kapitlet avslutas med en personlig reflektion kring 
uppsatsarbetet. 

6.1 Slutsatser 

Uppsatsen har haft som syfte att undersöka förutsättningarna för att skapa 
ridsportspecifika webbaserade tjänster för den svenska marknaden. Studien ämnade 
mer specifikt utreda hur kundernas behov ser ut och vad som ligger till grund för 
dessa behov, hur tjänsternas innehåll och funktionalitet ska utformas för att intressera 
potentiella kunder samt för att möta deras behov på olika plan, samt hur och när 
kunderna kan involveras i framtagning och vidareutveckling av tjänsterna.  

Studien har visat att det i dag finns företag som kan erbjuda stabila kärntjänster som 
dock inte täcker ridsportens alla behov, vilket leder till att det finns möjligheter till 
såväl ompaketering av existerande tjänsteutbud som till utveckling av nyskapande 
tjänster utan motsvarighet på marknaden. 

De undersökta verksamheterna hade dock i stort sett helt olika behov och önskemål. 
Inte ens när det fanns en gemensam behovsfaktor – en betalnings- och/eller 
faktureringstjänst – stämde kravspecifikationerna överens. Det fanns önskemål om 
såväl möjlighet att betala in terminsavgifter via nätet som att kunna skicka ut faktura 
via e-post. En verksamhet ville att kunden själv skulle kunna fylla i poster på ett 
fakturaunderlag, medan en annan gärna såg en automatisk uträkning av 
medlemsavgiften beräknad utifrån kundens ålder. Det var således svårt att finna en 
röd tråd. I övrigt berodde tjänstebehovet helt på typen av verksamhet, hur den var 
uppbyggd och vilka aktiviteter som förekom. Den igenridningsbokningstjänst som 
ridskolan och dess kunder önskade var totalt ointressant för privatstallet, medan den 
stallpassbokningstjänst som privatstallet önskade i sin tur var helt ointressant för 
ridskolan. Skotten där emellan var inte vattentäta, men generellt så var behoven unika 
och särskiljande. 

Vidare så har även de verksamhetsansvariga och deras kunder i många fall skilda 
önskemål och behov, och de är dessutom helt i otakt med varandra vad gäller kunskap 
om och intresse för tekniska lösningar och dito nyheter. Verksamheterna vill främst 
underlätta sitt administrativa arbete och uppvisade generellt sett föga förståelse för att 
kunderna kan vilja ha funktioner som exempelvis koppling till sociala medier såsom 
Facebook. Kunderna å sin sida hade föga förståelse för varför hemsidorna höll en i 
deras tycke låg och föråldrad standard. Starkt kopplat till detta problem är de 
verksamhetsansvarigas teknikrädsla och dåliga datorkunskaper. Detta kom till uttryck 
i allt ifrån konkret formulerade krav på användarvänlighet till skepticism gentemot 
tekniska lösningar (som betalningstjänster) eftersom de trodde att kunderna kanske 
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inte skulle klara av att använda dem. Det finns dock inga tvivel om att kunderna 
generellt sett har större förväntningar och krav på förekomsten av interaktiva tjänster 
än vad de verksamhetsansvariga tycks tro och förstå.  

Motivationen att prova nya tjänster gick hand i hand med användarvänligheten. 
Utöver möjligheten att få prova tjänsterna gratis, vilket sågs som starkt motiverande, 
så var ett absolut krav från de verksamhetsansvarigas sida att tjänsterna måste vara 
mycket lättanvända och lättförståeliga samt åtföljas av skriftlig dokumentation. 
Behovet av telefonsupport var mycket måttligt och kan inte ses som en stark 
motivationsfaktor eller funktionellt krav. Verksamhetskunderna hade en mängd skilda 
önskemål, varav de främst efterfrågade var betalningstjänster, bokningstjänster samt 
koppling till sociala medier. Det påpekades med emfas att bristen på moderna 
lösningar och funktioner var en irritationsfaktor. 

De verksamhetsansvariga hade i stort sett obefintliga förväntningar på en ny tjänst, 
och de förväntningar som deras kunder hade måste ses som mycket rimliga och lätta 
att möta. Det kan konstateras att ett utvecklande företag knappast behöver vara oroligt 
för att lova för mycket; att inte kunna nå upp till förväntningar som inte existerar 
måste ses som relativt omöjligt.  

6.2 Diskussion och rekommendationer 

Som konstaterats ovan så varierar ridsportens tjänstebehov kraftigt beroende på typ av 
verksamhet och det kompliceras ytterligare av de verksamhetsansvarigas teknikrädsla 
och allmänna skepticism gentemot internetbaserade tjänster. Sammantaget måste det, 
som konstateras ovan, ses som omöjligt att skapa en generell tjänst som passar 
ridsportens alla inriktningar. Att exempelvis skapa en betalningstjänst som är så 
anpassningsbar att den kan uppfylla alla framkomna önskemål är säkerligen möjligt, 
men frågan är om det är intressant eller ens meningsfullt att försöka möta så många 
och så skilda behov. Med tanke på den stora diversifiering som så pass få 
verksamheter uppvisar är det högst troligt att det går att finna ännu fler specialiserade 
behov om fler verksamheter undersöks i framtiden. Skulle man försöka lösa samtliga 
problem skulle de handla om att skapa dyra, individanpassade lösningar snarare än 
billiga, generellt övergripande tjänster vilket inte är en aktuell affärsidé för den typ av 
utvecklande företag som undersökts. 

Hand i hand med dåliga teknikkunskaper går respondenternas ovilja att pröva något 
nytt av rädsla att det ska vara svårförståeligt, så även det faktum att deras 
förväntningar var mycket låga. Misstanken om att respondenterna skäms för sin 
bristande erfarenhet av teknik måste tas på allvar eftersom detta i kombination med 
tvivel och brist på rollförståelse gör det högst möjligt att den här kundgruppen kan 
komma att behöva mer stöd än andra användare av liknande tjänster. Det är dock 
viktigt att inte förringa dess respondenter på grund av deras bristande 
teknikkunskaper, eller för den delen blanda ihop deras skepticism och ointresse med 
brist på intelligens. Det utvecklande företaget bör snarare se det som en utmaning att 
utveckla tjänster som även denna typ av kund kan och vill ta till sig och använda. Med 
tanke på att dessa kunder är obenägna att byta från en fungerande lösning till något 
okänt och oprövat så lär de vara mycket lojala mot ett företag som kan erbjuda en 
tjänstelösning som de trivs med.  
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Det är även såväl möjligt som troligt att de verksamhetsansvariga projicerar sin egen 
teknikrädsla på sina kunder och därmed har mindre tilltro till vad de klarar av än vad 
som egentligen är fallet eftersom verksamheternas kunder i realiteten har ett antal 
teknikrelaterade önskningar och bekymmer. För flertalet av kundrespondenterna så är 
ridningen bara ett intresse bland många andra och inte en livsstil på det sätt som det är 
för de verksamhetsansvariga. Vissa av ridskoleelevernas föräldrar är inte ens 
intresserade av ridsport eller hästar utan är enbart angelägna om att alla relaterade 
processer sker så smidigt som möjligt vilket gör att välfungerande och moderna 
tekniska lösningar är av stor betydelse. Eftersom en verksamhet är beroende av att 
kunderna är nöjda bör det därför ses som viktigt att inkludera tjänster som dessa 
användare ser som nödvändiga och/eller självklara, men det är även viktigt att få de 
som driver verksamheterna att förstå nyttan med vad som i deras mening är 
svåranvända eller onödiga funktioner. Det är värt att notera att de äldre 
verksamhetsrespondenterna var mer skeptiska än de yngre, vilket inte på något sätt är 
att betrakta som oväntat eftersom de inte vuxit upp med datorer på samma sätt. Även 
om de yngre respondenterna också var skeptiska så var det i lägre grad. Det är högst 
möjligt att teknikrädslan minskar i takt med att de yngre generationerna tar över, men 
om och när ett paradigmskifte sker är omöjligt att förutspå. 

80% av de verksamhetsansvariga var villiga att delta i vidare utveckling av tjänster  
vilket måste ses som mycket positivt med tanke på respondenternas teknikrädsla samt 
ointresse för administrativa sysslor. En viktig insikt som nåddes vid intervjuerna var 
att även om respondenterna själva inte kunde formulera tjänsteönskemål så visade de 
sig vara mycket innovativa om de blev tillfrågade om de skulle kunna ha användning 
av en viss tjänst och i så fall till vad, till exempel möjligheten att skicka SMS via 
hemsidan. Speciellt Respondent E visade en mycket kreativ sida och såg en mängd 
potentiella användningsområden. Författaren rekommenderar därför att olika 
tjänsteidéer diskuteras med respondenterna vid framtida intervjuer eftersom det kan 
ge det utvecklande företaget kunskaper som är viktiga i 
marknadsföringssammanhang. 

Att ta fram en tjänst eller ett enda tjänstepaket som passar samtliga verksamheter ter 
sig i dagsläget omöjligt eftersom behoven är för många och för skilda för att det ska 
vara rimligt att försöka möta dem alla. Om ett företag önskar ta fram ridsportspecifika 
tjänster bör det rikta in sig mot ett eller flera specifika ridsportsegment och då 
förslagsvis mot något eller några av de tre segment som analyserats i studien, det vill 
säga ridskola, tävlingsklubb eller privatstall. Tjänsterna som erbjuds bör vara specifikt 
anpassade efter segmentets eller segmentens behov. 

Om målet är att få så många nya kunder som möjligt så rekommenderas att främst 
inrikta sig på privatstall eftersom dessa är numerärt överlägsna de andra 
verksamheterna. Eftersom privatstall dessutom ofta är mindre och relativt 
okomplicerade verksamheter jämfört med exempelvis ridskolor är så är de inte lika 
känsliga för störningar om tjänsten inte fungerar problemfritt. Oavsett vilken typ av 
verksamhet en tjänst utvecklas för så är mycket enkla och tydliga manualer som 
kunderna själva kan skriva ut en absolut nödvändighet. Eventuell tjänsteutveckling 
bör ha en specifik inriktning mot ett eller flera utvalda segment och bör dessutom 
utföras i nära samarbete med kunderna för att uppnå optimerad användarvänlighet. 
Eftersom oväntade problemområden identifierades under intervjuernas gång går det 
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att konstatera att stegen idégenerering, -screening och -sovring kan ses som 
obligatoriska. 

6.3 Reflektion 

Arbetet med studien har varit mycket intressant och har såväl bekräftat en del tidiga 
teorier som gett helt nya insikter. Även om författaren hade förväntat sig att det skulle 
finnas en del skillnader verksamheterna emellan så var det mycket förvånande att 
tjänstebehoven var så oerhört disparata. Tyvärr drog arbetet ut på tiden, dels på grund 
av problem med att finna verksamheter som var villiga att delta och dels på grund av 
att författaren drabbades av sjukdom. Detta bör dock inte ha påverkat uppsatsens 
kvalitet på ett negativt sätt utan den blev snarare mer genomarbetad i och med att de 
ofrivilliga pauserna gav möjlighet till eftertanke och bättre bearbetning av materialet. 

6.4 Förslag till vidare studier 

Studien ger en god indikation om vilka områden som är problematiska för 
ridsportverksamheter och som skulle kunna vara aktuella för ny tjänsteutveckling 
inom ridsportområdet. Antalet respondenter är dock för få för att man ska kunna dra 
några säkra slutsatser och det rekommenderas därför att uppsatsen ses som en form av 
undersökande pilotstudie. Om ett företag önskar gå vidare med utvecklingen av 
ridsportspecifika webbaserade tjänster bör studien följas upp med ett större antal 
intervjuer. Något som bör ses som extra viktigt är att utföra djupintervjuer med ett 
stort antal av de olika verksamheternas kunder då kortintervjuerna resulterade i 
mycket disparata svar vilket gjorde det svårt att dra några hållbara slutsatser. Om det 
skulle ses som aktuellt att utveckla tjänster för ridskolor så är det av vikt att den typ 
av ridskolor som inte drivs på entreprenad utan av en klubb inkluderas eftersom en 
sådan saknas i den här studien.  

Något som starkt rekommenderas är att undersöka möjligheterna kring tjänster som 
rör ridvägar. Författaren har empiriska erfarenheter av att leta efter lämpliga ridvägar 
och vet att det är något som har stor betydelse för framför allt privatryttare, något som 
även bekräftades av studien. Här finns möjligheter som går bortom rena webbaserade 
tjänster utan snarare går in på mobilapplikations- och GPS-området. En dylik tjänst 
kan således utformas och erbjudas oberoende av ett hemsidesföretags övriga tjänster. 
Utöver ridsportutövare kan en sådan tjänst vara av intresse för markägare och jaktlag 
som önskar upplysa och varna allmänheten om pågående aktiviteter i området.  
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Bilaga 1 

Företagspresentation Svenskalag.se 

Med ordet ”klubb” menas här även föreningar och lag.  

Svenskalag.se grundades när företagsägaren Robert Larséns idrottsklubb skulle skaffa 
en ny hemsida. De webbaserade tjänster som fanns för idrottsklubbar var relativt 
dåliga vilket resulterade i att Larsén påbörjade det projekt som blev Svenskalag.se. I 
dagsläget så registreras cirka 200 idrottsklubbar i månaden.  Företaget har för 
nuvarande ”två och en halv” anställda som arbetar med drift och utveckling av sajten 
samt med kundsupport. Svenskalag.se kontaktar regelbundet potentiella kunder 
genom att ringa eller skicka information via e-post.  

Tjänsten består av att klubben får en färdig hemsidesmall där de kan lägga upp 
information samt registrera alla sina medlemmar. Hemsidan går även att använda till 
att skicka ut e-post och SMS samt till att fylla i träningsnärvaro. Så länge en 
deltagarlista förberetts så är det enkelt att kryssa i vilka som var med på träningen, 
och det är den rapporteringen som ligger till grund för de statliga och kommunala 
aktivitetsbidragen vilka är mycket centrala i alla former av idrottsverksamhet. 
Medlemmarna kan även använda sig av hemsidan på olika sätt, till exempel för att 
meddela adressbyte samt se träningsstatistik och närvaro. Det finns även ett forum 
och en gästsida för varje klubbsida där det finns möjlighet att skapa diskussionstrådar.  

Affärsidén är att försöka erbjuda en gratistjänst som gör att Svenskalag.se får in så 
många registrerade klubbar som möjligt snarare än att försöka tjäna så mycket pengar 
som möjligt per klubb. I utbyte mot att en klubb får en gratistjänst så finns det 
klickbara annonser på deras hemsida, och inkomsterna kommer av att Svenskalag.se 
uppnår en stor volym vilket leder till större annonsintäkter. 30-40% av intäkterna 
kommer från annonsörer, cirka 50% från klubbar som väljer att betala för 
tilläggstjänster som att få ha sina egna sponsorer på hemsidan och resterande 10-20% 
består av övriga intäkter, som att designa icke-sportrelaterade hemsidor.  

Klubbarna har, som nämns ovan, möjlighet att köpa till tilläggstjänster i form av olika 
paket. Sammanlagt så har 30-40% av kunderna valt att köpa Guldpaketet eller 
Guldpaket Light vilket gör att annonserna försvinner från sidorna.  Ungefär 10% har 
valt att köpa Silverpaketet och 50% av klubbarna har gratistjänsten. Vissa tjänster kan 
kunderna bara få med Silver- eller Guldpaketet, såsom besöksstatistik och 
möjligheten att skicka SMS via hemsidan. Konkurrenterna har samma typ av 
paketering vilket gör det enkelt för kunden att jämföra de olika tjänsterna.  

Svenskalag.se arbetar aktivt med att förbättra sina tjänster och arbetar i dagsläget med 
att utveckla en betaltjänst som ska göra det enkelt att administrera medlemsavgifter. 
Företaget vill även hitta andra intäktsmodeller och just nu utvecklas bland annat ett 
biljettsystem som delvis kommer att konkurrera med Ticnet.  

Kunderna befinner sig sällan på en tekniskt skicklig nivå, så därför har man utgått 
från att göra tjänsten så enkel som möjligt. Kunderna är duktiga att komma med 
konstruktiv kritik och det pågår en aktiv dialog. Företaget försöker tillgodose 
önskemålen så gott det går, men det är nödvändigt att sålla fram de funktioner som 
majoriteten har nytta av och som ger bäst ekonomisk vinning. Svenskalag.se har inte 
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jobbat speciellt medvetet med kundrelationer utan tillhandahåller ett lättillgängligt 
supportformulär och en tipsfunktion.  

95% av kunderna ansluter sig självmant till tjänsten, men tyvärr är det svårt att få 
stora klubbar att byta från en invand tjänst vilket gör att många åtråvärda kunder 
”sitter fast” hos konkurrenterna. Larsén anser att den bästa marknadsföringen är att 
göra en så bra tjänst som möjligt så att folk pratar om den, och det stora 
försäljningsargumentet är att Svenskalag.se möter kundernas behov bättre än vad de 
andra företagen gör.  

Svenskalag.se har i dagsläget enbart ett fåtal ridklubbar som kunder, och de 
ridklubbar som använder sig av tjänsten utnyttjar de tekniska möjligheterna i mycket 
mindre grad än vad andra typer av sportklubbar gör. Den främsta anledningen till att 
företaget inte har skapat ridsportspecifika tjänster är för att ingen av de anställda har 
någon som helst kunskap om ridsport. De vet helt enkelt inte vilka tjänster som 
behövs
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Frågor till verksamhetsansvariga  

Frågorna anpassades efter respondentens ansvarsuppgifter. I de fall då respondenten 
enbart ansvarade för hemsidan så uteslöts frågor som rörde det praktiska 
stallarbetet. 

1. Hur ser en vanlig dag ut, från morgon till kväll?  
2. Vilka administrativa sysslor utförs från vecka till vecka eller dag till dag?  
3. Hur tycker du att det fungerar?  
4. Finns det några problem kring betalning och fakturering och i så fall på vilket 

sätt?  
5. Fungerar det bra med delbetalningar? 
6. Finns det något som irriterar dig bland de dagliga sysslorna?  
7. Vilka saker är viktiga att de fungerar så smärtfritt och enkelt som möjligt? Gör 

de det i dag? 
8. Har anställda scheman som de följer, och hur läggs de i så fall upp? Vad 

händer om man vill byta pass? 
9. Vem sköter insläpp, utsläpp och fodringar och hur schemaläggs det? 
10. Om du fick två extra timmar varje dag att ägna åt att verksamheten, vad skulle 

du då göra? 
11. Vad används hemsidan till idag? 
12. Vem sköter/uppdaterar hemsidan och hur fungerar det?  
13. Är det något som är tekniskt krångligt med hemsidan? 
14. Om du fick drömma fritt kring vilka tjänster och funktioner som skulle kunna 

finnas på er hemsida, vad skulle du då vilja ha? 
15. Har du någon uppfattning om vad hemsidans besökare tycker om den? 
16. Har kunderna gett några förslag på förbättringar eller saker de vill ska göras 

annorlunda och i så fall vad? 
17. Vad skulle ett hemsidesföretag behöva göra för att få dig att i alla fall prova på 

tjänster som tagits fram specifikt för ridsportverksamheter? 
18. Vad skulle avskräcka dig från prova tjänsterna, även om du tycker att de 

verkar väldigt intressanta och mycket bättre än det ni har i dag? 
19. När det gäller tekniska lösningar för hemsidan, vad är viktigast för dig? 
20. Finns det något du vill tillägga? 

Frågor till verksamhetskunder  

Formuleringarna anpassades efter typen av verksamhet. 

1. Hur ofta brukar du besöka klubbens/ridskolans/stallets hemsida?  
2. Varför besöker du den och vad skulle få dig att besöka den oftare? 
3. Vad tycker du om hemsidan – är det något som är speciellt bra eller speciellt 

dåligt? 
4. Är sidan enkel att använda och hittar du det du söker? Varför/varför inte? 
5. Om du fick lägga till någon funktion eller del, vilken eller vilka skulle det 

vara?  
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6. Om du vill anmäla dig till en aktivitet som klubben/ridskolan/stallet håller i, 
hur gör du då? 

7. Hur lätt tycker du det är att anmäla sig till och/eller betala för saker som rör 
klubben/ridskolan/stallet? 

8. Vad, om något, som rör klubben/ridskolan/stallet eller ridningen kan göra dig 
irriterad? 

9. Hur gör du om du vill tipsa en kompis om en klubb-/ridskole-/stallaktivitetet?  
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Bilaga 3 

Ridsporten i siffror 

Den svenska ridsporten innebär i dag fritid och tävling, i lag eller individuell, för en 
halv miljon svenskar. Det finns 19 ridsportdistrikt från norr till söder, och 
centralorganisationen Svenska Ridsportförbundet har 170 000 medlemmar. Drygt 28 
000 ryttare har tävlingslicens, och under 2009 gjordes runt 350 000 tävlingsstarter.  I 
dagsläget är cirka 950 klubbar som är anslutna till centralorganisationen, och av dessa 
driver drygt 500 ridskoleverksamhet (Svenska Ridsportförbundet, 2012b). Utöver 
ridklubbar och ridskolor finns ett stort antal privatstall som erbjuder uppstallning mot 
en avgift. Totalt uppskattas antalet platser med häst till 77 800 stycken 
(Jordbruksverket, 2010a). Näringsverksamhet med häst omfattar 10 500 årsarbeten, 
fördelat på 24 100 personer. Utöver dessa personer tillkommer ideella insatser. Mer 
än var tredje hästhållare ser utvecklingspotential inom sin befintliga verksamhet och 
var tionde ser utvecklingsmöjligheter för nya verksamheter med anknytning till häst. 
(Jordbruksverket, 2010b) 

Under Svenska Ridsportförbundets paraply finns nio tävlingsgrenar: Hoppning, 
dressyr, funktionsnedsättning, fälttävlan, körning, distansritt, voltige, working 
equitation och gymkhana (Svenska Ridsportförbundet, 2012a). Utöver detta finns det 
ett flertal fristående organisationer som anordnar tävlingar och aktiviteter med olika 
specialinriktningar, till exempel Svenska Islandshästförbundet med cirka 6 500 
medlemmar (Svenska Islandshästförbundet, 2012) och Western Riders Association of 
Sweden med cirka 3 000 medlemmar (Western Riders Association of Sweden, 2012).  
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