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Sammanfattning 
Kraven på att landstingen ska erbjuda hög servicekvalitet inom vården ökar ständigt och det 
finns för närvarande områden, som bemötande och tillgänglighet, att förbättra. Samtidigt är en 
ny trend inom denna bransch att tilldela enheter inom den större organisationen mer 
inflytande över dess egen arbetssituation och styrsätt. En styrform som blivit allt vanligare i 
Västerbotten är intraprenad, vilken medger större befogenheter för personalen och ska främja 
intraprenöriellt arbete inom organisationen. Ökat intraprenörskap inom organisationer har 
visat sig ha en positiv effekt på bland annat servicekvalitet, vilket är centralt för hur 
vårdtagare upplever besök vid hälsocentraler. Med denna bakgrund och ett intresse för 
entreprenörskap samt servicekvalitet utgick studien från följande problemformulering.  
 
Hur påverkar hälsocentralers styrform vårdtagarens upplevda servicekvalitet? 
 
Studiens syfte var att skapa förståelse för hur olika styrformer påverkar den upplevda 
servicekvaliteten genom att undersöka skillnader och likheter mellan en intraprenad och en 
traditionellt driven hälsocentral ur ett servicekvalitetsperspektiv.  
 
Ett delsyfte var att visa vilka åldersgrupper och vilken könstillhörighet som inverkar mest på 
resultatet samt ge vissa rekommendationer för hur hälsocentralerna kan förbättra 
servicekvaliteten.  
 
Studiens ansats är deduktiv och baseras på den teoretiska referensramen innefattande 
teoretiska resonemang vilka bland annat behandlar entreprenörskap, intraprenörskap och 
servicekvalitet. Urvalet bestod av två hälsocentraler i Västerbotten, en på Ålidhem och en i 
Burträsk. Hälsocentralen på Ålidhem drivs på traditionellt vis av Landstinget och 
hälsocentralen i Burträsk drivs som intraprenad inom Landstinget. Totalt medverkade 96 
respondenter, 51 vid Ålidhems Hälsocentral och 45 vid Burträsk Hälsocentral. 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av enkäter, vilket gav studien en kvantitativ 
karaktär. Resultatet av undersökningen tolkades med hjälp av författarnas förförståelse samt 
teoretiska resonemang, varvid en positivistisk kunskapssyn användes.  
 
Det empiriska materialet jämfördes och kommenterades för att därefter medge analys och 
diskussion. Figurer och diagram utgör huvuddelen av resultatredovisningen. Analysen 
fokuserar på differensen mellan upplevd servicekvalitet och dess viktighet, benämnt som 
differens. De servicekvalitetsrelaterade aspekter som erhållit störst differens vid 
hälsocentralerna var således i fokus. Det empiriska materialet visade att servicekvaliteten vid 
Burträsk Hälsocentral upplevdes något bättre av vårdtagarna, vilket även medförde att 
differensen för de flesta aspekterna var lägre än motsvarande värden vid Ålidhems 
Hälsocentral. Båda hälsocentralerna har dock tilldelats höga värden för servicekvalitet och har 
generellt mycket nöjda vårdtagare.  
 
Då de rådande omständigheterna vid hälsocentralerna inte är lika är det problematiskt att 
härleda resultatet enbart till styrsätt. Andra faktorer som möjligtvis påverkade utfallet är 
hälsocentralernas storlek, upptagningsområde, geografiska placering samt rådande demografi. 
Då resultatet var något bättre i Burträsk verkar styrformen intraprenad medge bättre 
förutsättningar för skapandet av servicekvalitet för vårdtagarna. I vilken utsträckning det 
enbart är styrsättet som ger upphov till de positiva effekterna kvarstår att besvara. Därmed 
rekommenderas vidare studier med ett annat urval för att tydligare visa vilka faktorer som 
utgör grunden för hög servicekvalitet, vilka skulle kunna tyda på att intraprenad ger upphov 
till bättre servicekvalitet.  
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1. Inledning 

Med det inledandet kapitlet avser vi att illustrera den nuvarande problematiken och 
bakgrunden till intresset att undersöka vilket relation en organisations styrform har till 
upplevd servicekvalitet. För att skapa förståelse och placera studien i rätt kontext har 
aktuella undersökningar och andra studier diskuteras. Kapitlet innehåller även 
problemformulering, syfte, avgränsningar och begreppsförklaringar. 
 

1.1. Problembakgrund 
Offentliga institutioner möter städigt krav och har en stor arbets- och ansvarsbörda (Morris & 
Jones, 1999:71). Unga medarbetare får allt större betydelse och det är viktigt att de trivs med 
sina arbeten för att stanna kvar inom vårdsektorn och kunna erbjuda god service. Många 
känner att de har begränsade möjligheter att påverka sin arbetssituation (Samuelsson & Flink, 
2007:37,44). Vårdköer och individers vårdbehov ökar trycket på vården generellt, vilket 
därmed ger en verksamhet som kanske inte drivs med full effektivitet visar en skrivelse från 
Almega (Kirvesniemi, 2008). Vårdtagaren löper risk att bli åsidosatt och traditionella 
institutioner som erbjuder vård och service behöver inte anpassa sig till deras behov (Rayman, 
2006).  
 
Ett mål för sjukvården och Landstinget är att arbeta för att korta vårdköerna genom att erbjuda 
ett flertal aktörer, som exempelvis privata vårdgivare och Landstingen, lika villkor och 
därigenom förbättra verksamheten. Avknoppning av verksamheter skall även kunna beslutas 
av varje enskilt landsting. (Dagens Industri, 2006) Västernorrland har i dagsläget relativt korta 
vårdköer, men bemötande och telefontillgänglighet är två områden som kan förbättras 
(Landstinget Västernorrland, 2007). Det har visat sig att just bemötandet kan påverka en 
vårdtagare positivt och är därför viktigt. I år har anmälningarna till patientnämnder 
exempelvis i Norrbottens län ökat med 35 procent. Dessa anmälningar berör exempelvis 
kränkningar, dåligt bemötande och förbiseenden. (Marklund, 2008) I en debattartikel i Dagens 
Nyheter argumenteras bland annat för att vårdtagaren skall stå i centrum, fler aktörer bör 
välkomnas som vårdgivare samt att servicekvaliteten kontinuerligt bör undersökas för att 
säkerställa en god vårdkvalitet. Dessa är områden som oppositionen före valet 2006 menade 
att de skulle arbeta med efter maktskiftet. (Larsson et al, 2005) 
 
Frågor som rör intraprenörskap inom traditionellt statliga institutioner och organisationer är 
högaktuella och intressanta. Både statligt ägda Nutek och arbetsgivarorganisationen Almega 
förespråkar ökat företagande inom vården. (Nyhaga, 2006) Vi anser att detta ämnesområde 
kommer att få ökad betydelse i framtiden, vilket ytterligare ökar ämnesområdets aktualitet. 
Med ökad privatisering och självstyre av verksamheter, såsom sjukvård, uppstår givetvis vissa 
svårigheter och en del frågor (Donahue, 1992:65). Genom att utreda om vårdtagares upplevda 
servicekvalitet påverkas av organisationens styrform kan faktorer som är viktiga för att 
ledningen ska kunna förbättra verksamheten belysas.  
 
Det är även intressant hur medlemmarna i organisationen ställer sig till förändring och vad de 
anser om att driva verksamheten på ett alternativt sätt jämfört med det traditionella viset. En 
studie som Arbetslivsinstitutet i Malmö har genomfört visar att unga anställda inom vården 
finner att de har små möjligheter att påverka sin arbetssituation och att tillfredställande 
belöningssystem saknas. Detta kan medföra negativa effekter för både individ och 
organisation. (Samuelsson & Flink, 2007:37)  
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Denna studie ämnar klargöra hur styrform kan påverka det slutgiltiga resultatet, vilket i detta 
fall är hur vårdtagarna upplever servicekvaliteten vid hälsocentraler. Den forskning som finns 
inom ämnet intraprenörskap, tyder på att ett ökat entreprenöriellt tänkande inom 
organisationen ökar dess konkurrenskraft (Morris et al, 2002: 35-36). Uittenbogaard med 
kollegor beskriver att företag i allt större utsträckning erkänner innovation och 
intraprenörskap som viktiga medel för framgång (Uittenbogaard et al, 2005:259). För 
organisationer som agerar i ett socialt och allmännyttigt sammanhang visar forskningen att 
entreprenörskap blir allt viktigare. Det är bland annat individuella egenskaper som kreativitet, 
social kompetens och självständighet som karakteriserar och driver entreprenöriella individer. 
(Hemingway, 2005:236-237, 243).  
 

1.2. Forskning inom området 
Forskning har redan bedrivits i relativt stor utsträckning inom kunskapsfältet intraprenörskap, 
och forskningen visar på både svårigheter och möjligheter. Det verkar dock som att 
intraprenörskap, som utgörs av individers entreprenöriella agerande inom organisationen, ofta 
kan vara organisationen till fördel. Bland de fördelar ett entreprenöriellt tankesätt kan ge inom 
organisationen finns bättre möjligheter att skapa innovationer, möjligheter att finna nya sätt 
att kombinera resurser, bättre förutsättningar att se och utforska nya möjligheter vilket kan 
skapa värde för organisationen. (Morris et al, 2002:35-36) 
 

1.2.1. Nutek 

Det har redan genomförts snarlika studier med inriktning mot ökat intraprenörskap genom 
styrform inom organisationer i Västerbotten. Dessa organisationer drivs självständigt i linje 
med fleråriga planer och fungerar därmed på vissa sätt som vanliga företag, men benämns 
som intraprenader. Organisationer som bedrivs som intraprenader i Umeå har visat sig vara 
framgångsrika vad gäller medarbetarnas hälsa och organisationens effektivitet. Resultatet 
visar även att de som arbetar inom organisationer som bedrivs som intraprenader trivs med 
arbetsformen samt får organisationen att prestera bättre på samtliga områden. Allt från 
medarbetarnas trivsel till den ekonomiska situationen har förbättrats i och med ökat 
entreprenöriellt arbetssätt inom organisationen. Denna typ av drift av kommunala 
verksamheter i Umeå har inspirerat många medarbetare inom dessa organisationer att arbeta 
mer kreativt samt motiverat andra utomstående att driva egna verksamheter. (Nutek, 2006)  
 

1.2.2. Styrformer inom skolväsendet 

En annan studie med inriktning mot att belysa hur styrform påverkar graden av 
entreprenöriellt tänkande inom tre skolor har genomförts i Umeå kommun 2005. Det är främst 
ledningens möjligheter till intraprenöriellt agerande och deras möjligheter att använda 
belöningssystem som varierar mellan styrformerna. Dessa tre skolor har olika styrformer och 
studiens resultat kan tyda på att graden av effektivitet och intraprenörskap inom 
organisationen kan ökas med styrformer som intraprenad och privat styre. (Åström, 2005) 
Studien består dock av ett begränsat urval vilket påverkar den utsträckning resultatet kan 
generaliseras och appliceras på andra kontexter. Därtill är studien en kandidatuppsats, vilket 
inte kan jämställas med vetenskapligare källor.  
 



 

 3  

1.2.3. Kraftfrigörelse 

En studie över hur olika organisationsmodeller påverkar personalens kraftfrigörelse 
genomfördes 2005 vid Umeå Universitet. Kraftfrigörelse, som den benämns av Nordvall 
(2005), är ett begrepp nära besläktat med intraprenörskap med bakgrund i de effekter som 
både koncepten kan resultera i för personalen som personalen. Dessa effekter kan exempelvis 
vara större delaktighet och starkare engagemang. Även denna studie undersökte hälsocentraler 
i Västerbotten. Denna studie fann bland annat att intraprenader verkar stimulera de anställda 
till mer innovativt tänkande samtidigt som den kan öka delaktigheten och informationsutbytet 
mellan de anställda. Gemenskapsföretag verkar också påverka personal positivt, genom att 
bland annat skapa mer utrymme för valfrihet och inverkan men även genom att skapa en 
känsla av större makt på arbetsplatsen. (Nordvall, 2005) Likt Åströms (2005) studie är 
Nordvalls (2005) en magistertuppsats och fungerar som en fingervisning om vilka effekter 
personalen kan uppleva med ett ökat inflytande. I övrigt fungerade redan genomförda studier 
som vägvisare mot områden som inte undersökts inom ämnesområdet som behandlar 
intraprenörskap, intraprenader och om styrform påverkar vårdtagare. Detta påverkade därmed 
inriktningen på denna studie.  
 
Denna studie skall använda en annan infallsvinkel. Avsikten är att undersöka vilken inverkan 
styrform har för hälsocentraler vad gäller vårdtagarnas upplevda servicekvalitet. Meningen är 
att tydliggöra vilken styrform som presterar bättre servicekvalitet för vårdtagarna, och därmed 
även utreda vilken inverkan den mer intraprenöriella styrformen intraprenad har på 
servicekvalitet. Således kommer mest vikt att placeras vid huruvida en hälsocentral som drivs 
som en intraprenad skiljer sig från en traditionellt driven vad gäller vårdtagarnas upplevelse 
av servicekvaliteten. Tidigare forskning tyder på att ökat intraprenörskap kan göra 
organisationer mer effektiva och välfungerande (Uittenbogaard et al, 2005:259, Morris et al, 
2002: 35-36). Avsikten är att skapa en tydligare bild av huruvida detta visar sig vad gäller 
servicekvalitet i organisationer med ett stort socialt ansvar som hälsocentraler. Avsikten är 
inte att behandla finansiella aspekter. Tidigare studier har behandlat andra grupper, däribland 
personal och ledning. Detta tydliggör ett visst glapp i litteraturen, vilket denna studie avser 
inleda överbryggningen av genom en undersökning av vårdtagarnas upplevda servicekvalitet. 
Dessa resonemang leder till problemformuleringen. 
 

1.3. Problemformulering 
Hur påverkar hälsocentralers styrform vårdtagarens upplevda servicekvalitet? 
 

1.4. Syfte 
Att skapa förståelse för hur olika styrformer påverkar den upplevda servicekvaliteten genom 
att undersöka skillnader och likheter mellan en intraprenad och en traditionellt driven 
hälsocentral ur ett servicekvalitetsperspektiv.  
 
Ett delsyfte är att visa vilka åldersgrupper och vilken könstillhörighet som inverkar mest på 
resultatet samt ge vissa rekommendationer för hur hälsocentralerna kan förbättra 
servicekvaliteten.  
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1.5. Bidrag och målgrupp 
Det praktiska bidraget denna studie syftar till att skapa kunskap om styrformer påverkar 
vårdtagarnas upplevda servicekvalitet samt visa hur denna påverkan yttrar sig. Denna kunskap 
kan komma ledningen för hälsocentralerna och Landstinget till nytta genom att ge en 
fingervisning om vart framtida utveckling bör sträva. Det mer teoretiska bidraget är således 
att inleda överlappningen av det gap inom ämnesområdet som bristen på forskning om 
sambandet mellan styrform, som intraprenad, och vårdtagarnas upplevda servicekvalitet utgör 
för närvarande. Utöver de målgrupper som nämnts ovan kan denna studie komma samtliga 
som har ett intresse för personalfrågor som delaktighet och engagemang, intraprenörskap och 
servicekvalitet tillgodo. Då den teoretiska referensramen är uppbyggd för att gradvis leda 
läsaren mot studiens kärna krävs inga utpräglade förkunskaper. Genom ett sådant förfarande 
redogörs för vissa teoretiska begrepp med avsikt att lägga grunden för andra, vilket medför att 
de senare används mer konkret i studiens empiriska och analytiska kapitel.  
 

1.6. Begreppsförklaring 
Intraprenörskap : Förklaras av nationalencyklopedin som ett entreprenöriellt beteende som 
verkar förnyande inom stora företag och offentliga organisationer (Nationalencyklopedin, 
2008). Även Morris med kollegor (2002:31) beskriver intraprenörskap på samma sätt, med 
tillägget att det även existerar i medelstora företag samt att begreppet är nära besläktat med 
corporate entrepreneurship. Mair (2005:52) framhåller arbetsmiljöns roll för att medge 
intraprenörskap, vilket han menar skapar större delaktighet bland organisationens 
medlemmar. Mer om ovanstående forskares definitioner återfinns i den teoretiska 
referensramen. 
 
Intraprenad : Beskrivs av Nutek (2006:3-4) som en verksamhet i offentlig sektor, exempelvis 
en organisation inom kommunen, som drivs under friare former som medger större 
delaktighet för organisationens medlemmar. Detta innebär i sammanhanget mer inflytande på 
den egna verksamheten, större möjligheter att belöna goda insatser och att personalen 
delegeras mer ansvar.  
 
Styrform : Påverkar det sätt vilken verksamheten är organiserad, hur dess ägarstruktur ser ut 
och vilken styrsätt den använder. I denna studie diskuteras intraprenad och traditionell 
(byråkratisk) styrform inom Landstinget.  
 
Servicekvalitet: Vi definierar servicekvalitet inom vården som de parametrar som ryms inom 
begreppen pålitlighet, ansvarasfullhet, försäkran, empati och konkreta företeelser. Dessa fem 
dimensioner kan alla användas för att beskriva servicekvalitet inom olika organisationer inom 
vården. (Rohini & Mahadevappa, 2006:59-60) Dessa fem har utgjort grunden för de tio 
aspekter som används för denna studie. Det är vårdtagarna vid hälsocentralerna som genom 
att uppskatta hur de upplevde dessa tio aspekter avgör de sammantagna värdena för 
servicekvaliteten.  
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2. Teoretisk metod 

Detta kapitel ger läsaren information om vilken kunskapssyn som använts under 
genomförandet av studien. Information om ämnesval, teorival och för vem studien kan vara 
till nytta redovisas även. Detta kapitel har för avsikt att ge läsaren insikt i vilka 
förutsättningar som studien genomfördes under samt informera om författarnas förförståelse. 
 

2.1. Ämnesval  
I problembakgrunden nämns vissa faktorer som väckte ett intresse för området och avsikten 
vidareutvecklas nedan. Redan på B-nivå inleddes inriktningen mot organisatoriska problem av 
entreprenöriell karaktär. Författarna fördjupade sig i entreprenörskap och marknadsföring på 
C-nivå, vilket följaktligen ledde till ett intresse för intraprenörskap och servicekvalitet inom 
offentliga organisationer. Ämnesområdets relevans är hög då omorganisering av statliga 
verksamheter ligger i tiden och konkurrensen ständigt ökar. Denna bakgrund ledde till tankar 
kring möjligheterna att förändra dessa arbetsplatser till det bättre genom ökat entreprenöriellt 
tänkande inom organisationen och därmed kanske bättre service i slutändan.  
 
Valet föll, efter att ha diskuterat idéerna med några lärare, på att studera just hälsocentraler för 
att förhoppningsvis klargöra vissa frågor. Förhoppningen var att tillgodogöra sig ytterligare 
insikt av ämnesområdet genom studien då grundläggande kunskaper av ämnesområdet redan 
fanns. Tanken bakom att studera hälsocentraler var även att en jämförelse kunde göras mellan 
dem, samt att studien inte skulle hämmas av access till information. 
  

2.2. Förförståelse 
De erfarenheter och den kunskap som författarna har tillgodogjort sig under studier och 
levnadsår kan vara både till fördel och nackdel vid uppsatsskrivande (Johansson Lindfors, 
1993:25). Viss förförståelse kan göra att författaren blir stel och ser saker ur ett och samma 
perspektiv. Det betyder att viss kunskap löper risk att bli översedd medan annan kunskap ges 
förtur och tillskrivs vikt (Lundahl et al, 1982:60). Det kan även innebära att värderingar 
implementeras i arbetet vilket kan påverka den grad av vetenskaplighet studien håller. 
Personliga erfarenheter är dock viktiga för att uppnå vetenskaplig kunskap (Lundahl et al, 
1982:43). Den kunskap som kommer med god förförståelse kan visa sig mycket viktigt för att 
på ett tillfredställandet sätt kunna skapa en helhetsbild över en situation. Om kunskap som 
behandlar ett specifikt område redan existerar inom arbetsgruppen kan processen vid 
informationssökning bli vinklad i en viss riktning beroende på hur forskarens 
föreställningsram är uppbyggd (Lundahl et al, 1982:60). 
 
Då grenar av det valda ämnesområdet studerats anses en viss förförståelse finnas. Detta 
grundar sig på att författarna har studerat entreprenörskap och marknadsföring på C-nivå samt 
management på D-nivå. Inställningen är dock att ytterligare kunskap hade krävts för att uppnå 
god förförståelse. Uppfattningen om vården och den service som erbjuds på hälsocentraler är 
av blandad karaktär då goda erfarenheter blandas med mindre positiva erfarenheter. Detta 
innebar i förlängningen att författarna avsåg förhålla sig objektiva genom hela studien.  
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2.3. Kunskapssyn 
Studien baseras på en enkätundersökning av vårdtagare vid två hälsocentraler. Detta 
tillvägagångssätt vid insamlandet av information gjorde att studien fick en kvantitativ karaktär 
i enlighet med Bryman och kollegors resonemang (2003:41). Avsikten med undersökningen 
var att illustrera hur den aktuella styrformen kan påverka vårdtagarnas upplevda 
servicekvalitet. Detta kan med fördel göras med denna typ av studie (Johansson Lindfors, 
1993:46). Detta tillvägagångssätt gör att ett synsätt präglat av positivistiska drag förefaller 
lämpligt. Inom positivismen är bandet till naturvetenskapen starkt. Metoder hämtade ur den 
naturvetenskapliga sfären används för att beskriva sociala fenomen. (Bryman et al, 2003:26) 
En avsikt var att skapa frågeställningar som kan prövas mot de aktuella teorierna. För övrigt 
utgör objektivism en viktig hörnsten när en studie genomförs med en positivistisk 
kunskapssyn (Bryman et al 2003:26-27). Med syftet i åtanke var det mer passade att 
genomföra studien utifrån ett positivistiskt synsätt.  
 
Ett hermeneutiskt synsätt avser att förklara verkligenheten och skapa förståelse utifrån en 
kontext (Bryman et al, 2003:589). Sociala fenomen är centralt för hermeneutisk forskning 
inom samhällsvetenskaperna (Johansson Lindfors, 1993:39). Resultaten som framkommer i 
en positivistisk studie bör ändå tolkas och förklaras för att finna samband (Johanson Lindfors, 
1993:46). Därmed återfinns drag från hermeneutiken i studien. Tolkningen som genomförs är 
dock inte den typ av djuptolkning som en hermeneutisk kunskapssyn medför. Detta gör det 
svårt att sätta ett ord på den kunskapssyn som använts genom studien. Till följd därav är 
författarna varken hermeneutiker eller positivister, men studiens karaktär lutar dock mer åt det 
positivistiska hållet.  
 
Då mer drag av en positivistisk kunskapssyn användes under genomförandet av studien fanns 
en avsikt att generera generaliserbara resultat. Det bör förvisso poängteras att de 
generaliseringar som gjorts är väldigt försiktiga på grund av att de kan vara vanskligt att 
applicera ett visst resultat på en annan kontext. I övrigt utgjorde ett objektivt perspektiv en 
viktig del under hela arbetsprocessen, i enlighet med Bryman med fleras (2005:26-27) 
resonemang.  
 

2.4. Perspektiv 
Perspektiv kan förklaras med de glasögon forskaren iakttar forskningsproblemet, ur vilken 
synvinkel det ses. Perspektivet bestämmer i viss mån vilka faktorer som är relevanta att 
undersöka. (Lundahl et al, 1982:62) I detta fall då servicekvalitet skall undersökas blir det 
relevant att belysa hur styrform påverkar resultatet. Med syftet i åtanke är denna studie främst 
ledningen, i detta fall landstinget, till användning. Tanken med studien var att utreda hur 
styrform påverkar vårdtagarnas upplevda servicekvalitet. På vilket vis kan en studie bättre 
undersöka hur väl en hälsocentral fungerar än att fråga de som tar del av servicekvaliteten och 
måste finna sig i de förutsättningar som råder? Uppfattningen är att vårdtagarna bör få avgöra 
detta, och att dessa organisationer inte finns för sina anställda eller för sin ledning, utan för de 
som använder dess tjänster. Detta resonemang leder till antagandet att studiens utfall inte bara 
kan vara ledningen till gagn utan även vårdtagarna i slutändan. Utfallet kan möjligtvis 
användas som en fingervisning åt vilket håll utvecklingen av dessa institutioner bör ta, eller 
om de redan presterar bra i sin nuvarande form vad gäller skapandet av servicekvalitet. 
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2.5. Angreppssätt 
En kunskapssyn präglad av positivistiska drag med objektivism som beståndsdel medför att 
ett deduktivt angreppssätt passar väl (Johannson-Lindfors, 1993:55). Detta var en av de 
anledningar som föranledde valet att deduktion som angreppssätt. En deduktiv ansats är 
vanligt förekommande vid kvantitativa studier och processen innebär att studien tar sin 
utgångspunkt i teorin och genererar därefter relevanta hypoteser, vilka sedan kan testas 
empiriskt inom den teoretiska referensramen. (Bryman et al, 2003:23) Ett induktivt 
angreppssätt innebär att det empiriska forskningsresultat sammanställs och används därefter 
för teorigenerering, vilket är det motsatta till deduktion (Bryman et al, 2003:25). Det senare 
angreppssättet är framförallt vanligt vid forskning om sociala samhällsvetenskapliga 
problemområden (Holme & Solvang, 1991:51). Avsikten har varit att bygga upp en god 
teoretisk referensram genom litteraturstudier och därigenom förse författarna med de verktyg 
som krävs för att återge och analysera den empiriska verkligheten på en korrekt vis. Med 
andra ord har fokus med arbetsprocessen varit deduktivt. 
 

2.6. Metodval 
Enkätundersökningen består främst av frågor med fasta svarsalternativ och syftet var att 
tydligt beskriva ett visst område genom att konstruera relevanta frågeställningar med god 
teoretisk anknytning. Generaliserbarhet är viktigt vid kvantitativ forskning då det är intressant 
att veta i vilken utsträckning studiens resultat är representativt i andra sammanhang (Bryman 
et al, 2003:100). Författarna är dock medvetna om svårigheterna att uppnå generaliserbarhet 
med en studie av denna omfattning och menar att resultatet snarare kan fungera som en 
anvisning och peka på tendenser för andra undersökare. Risken för bristande objektivitet är 
alltid påtaglig vid studier av sociala fenomen, vilket gör att replikation av forskning blir 
viktigt. Detta förfarande innebär att forskning upprepas av andra forskare för att öka 
trovärdigheten och validera forskningen (Bryman et al, 2003:102). Vid kvantitativ forskning 
är metoden viktig för att leda in studien på rätt väg. (Holme & Solvang 1991:14) 
 
Som nämnts tidigare har studien genomförts med objektiva ambitioner. Resonemanget om 
trovärdighet kan härledas till det faktum att studien endast är representativ för de 
hälsocentraler som undersökts. Det är förvisso viktigt att en medvetenhet om resultatet skapas 
för att fungera som underlag för vidare forskning och diskussion. För att medge 
generaliserbarhet av resultatet krävs att studien inte är kontextbunden och att tillräckligt 
många informationsenheter insamlats (Johansson Lindfors, 1993:61). 
 
En kvalitativ studie ämnar i större utsträckning att skapa en djupare förståelse av ett speciellt 
forskningsområde (Bryman et al, 2003:298). Även Holme och Solvang (1991:14) 
argumenterar att kvalitativ forskning gör att forskaren tillgodogör sig en djupare förståelse av 
forskningsområdet, vilket gör det lättare att se en helhet. Denna metod innebär att forskaren 
befinner sig nära det han/hon ämnar studera. Då ett syfte med studien var att sammanställa 
hur vårdtagare upplever den service som hälsocentraler erbjuder lämpar sig inte 
djupintervjuer, då urvalet hade blivit för litet för att dra relevanta slutsatser. Hade kapaciteten 
för att genomföra ett stort antal djupintervjuer hade det tillvägagångssättet kunnat vara 
fördelaktigt då det empiriska resultatet hade kunnat uppvisa fler nyanser. Dessa resonemang 
innebär att en kvantitativ metod lämpar sig bäst under rådande omständigheter med 
ovannämnda faktorer i åtanke.  
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2.7. Teorival 
De teorier som har använts i denna studie är av blandad karaktär. Det används bland annat 
vedertagna, välkända teorier men även relativt nya och mindre vedertagna teorier. De teorier 
som utgör stommen in den teoretiska referensramen är hämtade från vedertagna forskare. 
Både äldre forskning som Schumpeters resonemang i Landström (2005) och mer modern som 
Morris med kollegors (2002) har valts för att visa var grunderna till resonemangen finns samt 
att redogöra för dess mer moderna form. Det fanns vissa svårigheter att finna litteratur som 
behandlar de olika områdena och bygga upp en teoretisk referensram. Vetenskapliga källor 
som behandlar exempelvis intraprenad har visat sig svårare att finna än de som behandlar 
entreprenörskap och servicekvalitet. Därför användes forskningsmaterial, studentuppsatser, 
och Internetkällor för att sammanställa vissa avsnitt i bakgrunden och den teoretiska 
referensramen. Intraprenad är ett begrepp som har etablerat sig väl i Västerbotten, och inte är 
fullt lika vanligt på andra håll. Därmed finns skäl att använda just forskning och uppsatser 
som sammanställts av individer vid Umeå Universitet.  
 

2.8. Informationssökning 
Processen att bygga upp den teoretiska referensramen utgick främst från Umeå 
Universitetsbiblioteks sökmotorer. De sökverktyg som främst användes var olika databaser 
som Business Source Premier och ALBUM, men även Google Internetsökmotor. Dessa 
sökverktyg har även gett vägledning vid insamlingen av metodkällor. I övrigt har handledare 
och lärare på institutionen tipsat om litteratur och uppsatser att beakta, vilket bland annat 
ledde till att vissa studentuppsatser användes i studien. Genom att studera tidigare studier 
inom området identifierades en del av de källor som har använts i dessa undersökningar, 
vilket underlättade processen att finna relevanta källor. Till problembakgrunden har bland 
annat Internetkällor, offentlig information, arbetsmaterial samt annan litteratur använts. 
Specifik information om landstinget och hälsocentraler har erhållits från Internet, tidningar 
och publicerade rapporter.  
 
Avsikten var genomgående att använda vetenskapliga källor som artiklar och annan litteratur. 
Syftet med att skapa en god, användbar teoretisk referensram var att skapa förståelse för 
problemområdet, och vägleda arbetsprocessen mot de specifika aspekter studien avsåg 
behandla.  
 
Vid litteratursökning efter metodkällor använde vi oss av ALBUM i vilket författarnas namn, 
alternativt ämnesrelevanta sökord användes. Nedan redovisas ett antal av dessa sökord: 
 
Metod, kvantitativ, forskningsmetodik, metoder, enkät (olika kombinationer av dessa ord 
användes även). 
 
Sökverktyget Business Source Premier användes dels genom att söka på nyckelord men även 
genom att söka på namnen på forskare som det redan finns vetskap om genom tidigare 
studier. Ibland de sökord som användes i Business Source Premier fanns: 
 
Corporate entrepreneurship, intraprenad, intrapreneurship, entrepreneurship, public, public 
sector, social entrepreneurship, organization (s), organization theories, service quality. TQM 
(total quality management), intrapreneurship + obstacles och healthcare (olika 
kombinationer av dessa ord användes även). 
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2.9. Källkritik 
Ett led i att höja en studies trovärdighet är att kritiskt granska och utvärdera de 
informationskällor som har använts. Genom att belysa eventuella brister och nackdelar samt 
styrkor hos källorna framstår resultatet mer tillförlitligt i slutändan. (Johansson Lindfors, 
1993:160-161) I övrigt är det betydelsefullt att diskutera de metoder som använts vid 
insamlandet av data med anledning att nå ett resultat präglat av hög vetenskaplighet. (Holme 
& Solvang, 1991:163) Kritiken vad gäller sekundärkällorna presenteras nedan och kritiken 
som avser primärkällorna presenteras i kapitlet för praktisk metod.  
 

2.9.1. Sekundärkällor 

Det finns anledning att kritiskt granska och diskutera samtliga källor då sammanhang och 
syfte kan skilja sig markant mellan dessa och den egna studien. En anledning att en kritisk 
inställning i synnerhet borde antas till vissa källor är att de inte har blivit publicerade i någon 
vetenskaplig tidskrift och kan därför inte betraktas som lika tillförlitliga som exempelvis ett 
material hämtat ur en vetenskaplig tidskrift. I viss litteratur som berör intraprenad bör viss 
försiktighet tillämpas och en kritisk inställning till det som redogörs för bör antas eftersom 
fenomenet i praktiken kanske inte lever upp till det som teorierna behandlar. Uppfattningen är 
dock att sanningshalten borde vara relativt hög då det bland annat är erkända forskare som 
presenterar forskningen.  
 
Vad gäller litteraturen som använts till metodavsnittet anses den som trovärdig, då delar av 
litteraturen används som kurslitteratur och samtliga litteraturkällor tycks vara snarlika 
varandra vilket höjer tillförlitligheten. Samtliga litteraturkällor och de artiklar som behandlar 
intraprenörskap är hämtade ur vetenskapliga tidskrifter eller kurslitteratur, därför anses även 
dessa källors tillförlitlighet vara hög. Vissa av de teoretiska resonemang som används i 
studien är tryckta för relativt länge sedan, vilket har tagits i åtanke. Dessa teorier har valts 
därför att de fortfarande kan ses som aktuella då de behandlar teoretiska områden som 
fortfarande kännetecknas av snarlika omständigheter som då de författades. Exempel på dessa 
är bland annat Schumpeters resonemang i Landström (2005:40-41) som fortfarande refereras 
till frekvent inom forskningslitteraturen. Slutligen kan sekundärkällor anses mer trovärdiga, 
eller i alla fall mer vetenskapliga, då de i större utsträckning är objektiva jämfört med 
exempelvis personintervjuer, vilka präglas av respondentens personliga värderingar och det 
sätt intervjun genomförts på. Av ovanstående anledningar är sekundärkällor ett bra verktyg att 
genomföra analysen av resultaten med. (Bryman et al, 2003:196, 231) 
 
Vissa delar av den teoretiska referensramen är baserad på fallstudier. Dessa studier har inte 
utförts med samma premisser eller avsikter som denna studie. Detta kan leda till att all 
information inte är fullt överförbar och gällande för hälsocentraler i Västerbotten. 
Uppfattningen är dock att de teoretiska resonemang som använts i denna studie kritiskt 
granskats och de överförbara delarna har applicerats på studien. Anledningen till att 
information från fallstudier har använts grundar sig i problematiken att hitta vedertagna 
teorier för ämnet som fortfarande ses som nytt och mångfacetterat. Följderna av 
problematiken att överföra teoretiska resonemang och resultat från andra studier till den 
rådande kontexten i denna studie kan anses påverka tillförlitligheten på studien. Det hade varit 
mer passande med forskning från Sverige exempelvis, då omständigheterna i andra länder kan 
variera mycket. Forskningsresultat som genererats under mer snarlika omständigheter hittades 
dock inte alltid, varvid valen föll på de nuvarande teoretiska resonemangen i referensramen. 
Exempel på detta är den forskning Rohini och Mahadevappa (2006) presenterar kring 
servicekvalitet.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel finns de teoretiska resonemang som den empiriska studien baserat sig på 
redogjorda för. Kapitlet inleds med entreprenörskapsteorier, följt av teoretiska resonemang, 
vilka behandlar intraprenörskap. Därefter diskuteras teorier kring styrformer och 
servicekvalitet.  
 
Med avsikt att göra studiens upplägg mer överskådligt redovisas här i vilken ordning teorier 
behandlas och anledningarna till att de har inkluderats i studien. Först diskuteras teorier som 
behandlar entreprenörskap, vilka är viktiga att redovisa av den anledningen att 
intraprenörskapsteorier bygger på dessa. Dessa teoretiska resonemang är i sin tur viktiga för 
analysen och diskussionen. Följaktligen är det betydelsefullt att förklara intraprenad, dess 
organisation och innebörd genom teoretiska resonemang. Den teoretiska referensramen 
behandlar därefter teoretiska resonemang som berör traditionell/byråkratisk styrform av den 
anledningen att ovan nämnda styrformer jämförs och diskuteras. Slutligen redovisas 
resonemang gällande servicekvalitet, i synnerhet inom organisationer som arbetar med vård 
av människor. 
 

3.1. Entreprenörskap 
Begreppet entreprenörskap är väldigt mångfacetterat och mångdimensionellt, vilket gör det 
svårt att fånga hela ordets bemärkelse inom en definition. Murray B. Low menar att en 
tillfredställande definition är väldigt svår att konstruera just på grund av att begreppet 
innefattar som många olika dimensioner. Samma forskare fortsätter förklara att det finns drag 
av psykologi, ekonomi, sociologi och flera andra discipliner inom ämnesområdet. (Low, 
2001:18-19) Det finns därmed ett flertal definitioner om vad entreprenörskap är, och vad en 
entreprenör gör. Definitionerna skiftar mellan olika forskare och vilken tidsperiod de var 
aktiva under. Det finns dock vissa gemensamma nämnare mellan de mest aktuella teorierna. 
(Morris et al, 2002:22) Inledningsvis kommer en historisk återblick av definitioner göras för 
att sedan diskutera några mer aktuella. 
 

3.1.1. Historisk återblick 

Begreppen entreprenörskap och entreprenör har funnits under flera hundra år. Redan på 1400-
talet benämndes en entreprenör som en person som är aktiv och får någonting gjort. 
(Landström, 2005:24) Denna definition utelämnar dock vissa aspekter som andra definitioner 
innefattar. Schumpeter, en framstående nationalekonom som var aktiv under den första delen 
av 1900-talet, beskriver en entreprenör som en person med vilja att skapa nytt och bryta ny 
mark (Landström, 2005:41). Schumpeter var av åsikten att det råder jämvikt på marknaden 
och att konsumenter och producenter är delar av ett kretslopp. En säljare av produkter 
kommer i ett senare skede även att fungera som en konsument av andras färdiga produkter. 
Schumpeter menade att det är när denna jämvikt rubbas som möjligheter för entreprenörer 
skapas. Dessa störningar av jämvikten kan exempelvis vara att nya varor lanseras, att 
omfattande organisatoriska förändringar sker, eller att nya marknader identifieras. Det är då 
en person som besitter vissa specifika färdigheter, såsom kreativitet och innovativt tänkande, 
kan utforska de möjligheter som uppenbarat sig. (Landström, 2005:40-41) 
 
Schumpeter delade Arthur H. Coles uppfattning om att entreprenörskap kan beskrivas i tre 
olika dimensioner. Den första beskriver att entreprenörskap är associerat med större 
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omstruktureringar av det ekonomiska systemet. Den andra beskriver hur man kan gå till väga 
för att skapa rätt förutsättningar för att främja entreprenörskap och underlätta processen att 
omvandla innovationer till affärsverksamhet. Den sista dimensionen beskriver att 
entreprenörens huvudsakliga uppgift är att generera vinst genom produktion och försäljning 
av varor och tjänster. (Landström, 2005:45) Dessa teorier som berör tidpunkten för 
entreprenöriellt beteende, vilken miljö som krävs, och vilken uppgift en entreprenör har är 
samtliga relevanta då vi ämnar undersöka en hälsocentral som styrs traditionellt samt en 
intraprenad som enligt Bohman och Boter (2004:4) ska ge mer utrymme för entreprenörskap.  
 

3.1.2. Aktuella definitioner 

Enligt Stevenson med kollegor (1999 citerad av Morris et al 2002:22) är entreprenörskap en 
process, vilken innefattar kombinerandet av en unik uppsättning resurser för att utforska en 
möjlighet och därigenom skapa nya värden. Ordet entreprenörskap får många att tänka på 
kreativitet, innovation, starta nya verksamheter, risktagande, utforska möjligheter och att 
kombinera samt använda resurser på ett unikt sätt (Morris et al, 2002:22). Detta leder oss att 
tro att den allmänna uppfattningen om entreprenöriellt tänkande är att det är positivt och anses 
nyskapande. Det finns dock svårigheter att förändra invanda mönster, erhålla stöd från 
verksamhetens ledning och undvika för mycket stress (Monsen & Boss, 2009:71-72). 
Kreativitet beskrivs av Sarasvathy som en av de mest betydelsefulla egenskaperna en individ 
kan besitta när det gäller att identifiera och agera på affärsmöjligheter (Landström, 2005:67-
68).  
 
Definitioner av entreprenörskap delar mycket med definitioner av entreprenören, därför är det 
även relevant att diskutera definitioner för det senare begreppet. En definition snarlik den 
Stevenson ger redogörs för i Montanyes (2006:548) artikel och beskriver en entreprenör som 
en uppfinnare som förändrar produktionsfaktorerna för att skapa någonting helt nytt. 
Genomgående för dessa definitioner är att de berör processen att skapa något nytt genom att 
kombinera det befintliga för att uppnå någon form av resultat. Detta resultat kan vara allt från 
pengar (Landström, 2005:45) till att uppnå en social eller personlig målsättning (Hemingway, 
2005:238-239). I linje med detta uttrycker Venkataraman att sant entreprenörskap skapar både 
sociala och privata fördelar (Venkataraman, 1997 citerad av Ahuja, 2001:521). 
 
Att vara entreprenör innebär med andra ord inte längre endast att bygga någonting stort åt 
någon annan eller ta på sig en entreprenad av större omfattning, vilket den nuvarande 
definitionen i Svenska Akademiens (2008) ordlista förklarar. En modern definition bör 
behandla förmågan att tänka nyskapande, se möjligheter, skapa nya värden och mobilisera de 
nödvändiga resurserna för att utforska dessa möjligheter. Det är nämnvärt att påpeka att 
entreprenörskap kan inträffa i alla slags miljöer (Morris et al, 2002:28), och att vissa 
definierar entreprenörskap som förmågan att skapa och bygga visioner från ingenting (Morris 
et al, 2002:24).  
 

3.2. Intraprenörskap 
Det är viktigt att skilja på entreprenörskap och intraprenörskap, trots att koncepten delar 
många likheter. Carrier (1996:6) skiljer på entreprenörskap och intraprenörskap genom att 
förklara att det senare pågår inom redan existerande företag och organisationer. I likhet med 
Carrier (1996:6) beskriver Svenska Intraprenörskapsföreningen (2008) att intraprenörens roll 
påminner mycket om en traditionell entreprenörs, med skillnad att denne stannar inom 
organisationen. En annan forskare beskriver intraprenören snarlikt men med tillägget att 
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denne inte startar egna verksamheter (Morse, 1986:92-95) Entreprenörskap inom 
organisationens ramar har därför mycket gemensamt med entreprenörskap generellt. 
Intraprenörskap uppvisar dock vissa skillnader jämfört med den traditionella.  
 

3.2.1. Definitioner 

Det finns ett flertal definitioner av begreppet intraprenörskap. En definition av 
intraprenörskap beskriver att det finns två perspektiv. Det första innefattar ny företagsamhet 
inom redan existerande organisationer exempelvis innovativt beteende och det andra 
perspektivet behandlar existerande organisationers omstruktureringar av den befintliga 
verksamheten. (Sharma & Chrisman, 1999:14) Eesley och Longenecker (2006:19) definierar 
intraprenörskap som ett entreprenöriellt beteende inom existerade organisationer med avsikt 
att tillvarata och skapa möjligeter genom entreprenöriellt beteende. Denna definition kan 
kompletteras med Zahras definition av intraprenörskap, vilken kan sammanfattas som 
summan av organisationens innovations-, förnyelse- och företagandeprocesser. (Sharma & 
Chrisman 1999:14). 
 

3.2.2. Likheter & skillnader 

Morris med flera (2002) beskriver likheterna som existerar mellan entreprenörskap och 
intraprenörskap genom ett antal faktorer. Att upptäcka möjligheter är något vitalt inom båda 
dessa koncept. Att upptäcka unika situationer och möjligheter ses även som någonting 
grundläggande och viktigt. Detta kan exempelvis vara möjligheter kring en produkt, en tjänst 
eller en stegvis utveckling. Både entreprenörskap och intraprenörskap strävar efter att skapa 
värde där det tidigare inte existerade, vilket med andra ord kan ses som att fylla ett tomrum, 
alternativt att skapa ett behov som tidigare inte existerade. (Morris, 2002:61) 
 
Risk är en gemensam faktor både för entreprenörskap och intraprenörskap och dessa risker 
kan bland annat vara finansiella, psykologiska samt emotionella. Det existerar förvisso en del 
olikheter mellan de typer av risker som innefattas i de olika begreppen. En av de största 
skillnaderna mellan entreprenörskap och intraprenörskap är på vilket vis riskfaktorn visar sig. 
Skillnaden ligger i den typ av risk som tas i de olika kontexterna. Inom entreprenörskap är 
risken finansiell och personlig och risken faller generellt på den enskilde entreprenören. 
Intraprenören tar en mer karriärrelaterad risk, då ett misslyckande kan leda till förlorat 
förtroende och i vissa fall uppsägning. Andra risker kan till exempel bestå av förlorade 
resurser och försämrad konkurrenskraft. (Morris et al, 2002:61-63)  
 
Vissa forskare menar att intraprenörskap är ett bredare område än entreprenörskap. Detta 
resonemang förklaras med att aktiviteter inom en redan existerande organisation kan ses som 
entreprenöriella, men att samma aktivitet i en annan kontext inte nödvändigtvis klassas som 
entreprenöriell. Samma forskare förklarar att förnyande aktiviteter inom existerande 
verksamheter utgör intraprenörskap och att dessa kan medföra att exempelvis organisationen 
presterar bättre. Intraprenörskap inbegriper därmed fler aspekter än en traditionell definition 
av entreprenörskap tillåter (Sharma & Chrisman, 1999:17). 
 

3.2.3. Organisationen och individen 

Enligt Chang (2001:167) och Covin och Slevin (1991:8) finns det forskning som visar att 
intraprenörskap förbättrar organisationens prestationer. Tillväxt och förtjänster för 
organisationer förhöjs även med ett entreprenöriellt agerande (Bohman & Boter, 2004:2) 
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Tillgång till resurser, frihet och arbetsmiljö är viktiga faktorer att beakta för att 
intraprenörskap ska kunna påverka organisationen. Ökad handlingsfrihet för organisationens 
medlemmar skapar en känsla att de själv kan styra över sin arbetssituation. Tillgång till 
resurser ger medlemmarna möjligheten att utveckla och testa egna idéer. Arbetsmiljön 
påverkar andan i organisationen, vad som prioriteras och hur medlemmar förväntas arbeta. 
Med andra ord kan rätt typ av arbetsmiljö främja ett intraprenöriellt tankesätt hos 
medlemmarna inom organisationen. (Mair, 2005:52)  
 
För att nå ett intraprenöriellt arbetssätt som individ kan det vara viktigt att besitta vissa 
egenskaper. Först och främst är det viktigt att agera på ett kreativt, målinriktat och risktagande 
sätt i olika situationer inom organisationen. Det är även av vikt att individerna tror på sin egen 
förmåga att uppnå ett visst mål. Genom att ha tillit till den egna förmågan kan ett 
entreprenöriellt beteende främjas inom företaget, vilket med andra ord kan klassificeras som 
intraprenöriellt agerande. En individ med ovan nämnda egenskaper är mer anpassad för en 
intraprenöriell arbetssituation. (Mair, 2005:52) 
 

3.2.4. Hinder mot intraprenörskap 

Det existerar vissa hinder för organisationer som antingen bedriver en intraprenöriell 
verksamhet, alternativs strävar efter att göra det. De olika hindren kan uppkomma på grund av 
externa eller interna faktorer. Morris och Jones (1999) har undersökt entreprenörskap i 
offentliga organisationer, undersökningen innefattade 152 chefer/ledare inom den offentliga 
sektorn i Sydafrika. (Morris & Jones, 1999:81) Placerat högt upp på listan över vad som ses 
som ett hinder för intraprenörskap är företagets policy och dess ledarskap. Om verksamheten 
styrs efter en policy som saknar stöd för ett intraprenöriellt beteende motverkas följaktligen 
intraprenörskap. En annan viktig faktor berör vikten av att ha ett fungerande belöningssystem. 
Besitter en organisation inte möjligheterna och resurserna att belöna medlemmarna inom 
organisationen, främjas ej intraprenöriellt beteende. Avsaknaden av konkurrens kan ses som 
ett hinder för en organisations intraprenöriella utveckling eftersom organisationen i den 
situationen inte behöver anpassa verksamheten för att behålla och tillfredställa sina kunder. 
(Morris & Jones, 1999:84-85) 
 
Eftersom studien är gjord på cheferna/ledarna inom den offentliga sektorn kan vissa 
paralleller dras mot denna studie. Studien behandlar främst aspekter som existerar även i 
Sverige. Resultatet av denna undersökning kan därmed i viss utsträckning appliceras på denna 
studie. Den del av forskningen som är av mest vikt för denna studie är den del som behandlar 
olika hinder för intraprenörskap, vilka finns sammanfattat ovan.  
 

3.3. Byråkratisk styrform 
Omvärlden förändras ständigt och allt mer handel sker globalt. Takten som detta sker ökar 
ständigt och informationsåldern gör att behovet av flexibilitet och ny kunskap endast blir 
större och större. En byråkratisk organisation får allt svårare att leva upp till omvärldens krav 
och måste i allt större utsträckning vara beredd att förändras och möta nya utmaningar. 
(Pinchot & Pinchot, 1995:29-30, 43) Det finns givetvis fördelar och nackdelar med olika 
styrformer beroende på vilken miljö den aktuella organisationen är aktiv i. Som vanligt inom 
den samhällsvetenskapliga sfären är svaret att det beror på. Inledningsvis har teorier som 
behandlar den byråkratiska styrformen diskuterats. 
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Max Weber utvecklade tidigt en serie teorier som beskriver byråkrati i sin ursprungliga 
mening. Dessa teoretiska resonemang beskriver styrformen som auktoritär med avsikt att 
skapa rationalitet och medge beräkning samt kategorisering av individers arbete. Kontroll var 
ett nyckelord och en stabil social miljö förespråkades för att skapa goda förutsättningar för 
korrekta beräkningar. Med en byråkratisk styrform inom social institutioner skulle 
vetenskapliga beräkningar utgöra grunden för beslutsfattande. Webers uppfattning var att en 
hög produktivitet kunde uppnås med byråkratiska styrsätt genom att det medgav koordination 
av stora antal individer. Detta ansågs även medge möjligheter för många att arbeta mot ett och 
samma mål. (Miewald, 1970:65) Det sätt som byråkrati beskrivs inom offentliga 
organisationer idag och skiljer sig dock från Webers uppfattning. I vardagligt tal syftas inte 
till Webers relativt hårda definition utan snarare till en organisation med formella regler och 
arbetssätt.  
 

3.3.1. För- och nackdelar med styrformen 

Byråkratiska organisationer kan genom sin struktur hämma effektivitet och kommunikation 
inom en organisation (Pinchot & Pinchot, 1995:13-14). Samma forskare förespråkar 
intraprenöriellt tänkande inom organisationer, och hävdar att intraprenöriellt agerande 
förändrar en organisation till det bättre vad gäller effektivitet och produktivitet. Morris och 
Jones (1999:79) menar dock att byråkratiska organisationer kan ha många fördelar och 
fungera effektivt i en stabil omgivning. Pinchot och Pinchot (1995) argumenterar att de 
organisationsformer som ersätter de byråkratiska i större utsträckning kan erbjuda sina 
medlemmar friheter att arbeta självständigt och etablera en typ av organisationer inom den 
större organisationen. Denna process medför även att lärande i organisationen gynnas. Vissa 
forskare menar att byråkratiska organisationer saknar förmåga att kombinera de processer som 
pågår idag med en öppnare inställning som gör att förändring blir enklare att hantera. Om 
graden frihet inom organisationen ökar, stiger även organisationens förmåga att snabbt lära 
sig. (Pinchot & Pinchot, 1995:13-16)  
 
Heydebrand (1989:324) menar att byråkratiska organisationer ofta återfinns inom den 
offentliga sektorn och instämmer med Pinchot och Pinchot (1995:13) att dessa organisationer 
kan vara på väg bort. Heydebrand (1989:324) resonerar dock att byråkratiska organisationer 
kan komma att bestå beroende av den omgivning och bransch som de är aktiva i. Stora 
offentliga organisationer tenderar att vara mer byråkratiska och kännetecknas av ett stort antal 
aktörer, vilket kan skapa svårigheter då förändringar och förbättringar kan möta motstånd av 
både organisationsmedlemmar och externa aktörer (Cochran, 2004:6).  
 
Arbetsprocesser i regel är mer specialiserade och de anställda har mer formella roller i stora 
organisationer. Detta innebär att organisationerna medger förutsägbarhet, pålitlighet och ett 
effektivt arbete. Andra menare att entreprenörskap och kreativitet hämmas. (Styhre, 
2008:635,638) En byråkratisk organisation, inom exempelvis hälsovård, består generellt av 
professionella medarbetare som arbetar självständigt och fokuserat (Heydebrand, 1989:336), 
vilket kan ses som fördelar med den styrformen. De generellt tydliga och formella reglerna i 
större organisationer gör dock att individuella ambitioner kan hämmas och att en viss 
oförmåga till flexibilitet kan uppstå (Styhre, 2008:641) 
 

3.4. Intraprenad 
Då studien har som inriktning att undersöka hälsocentraler med olika styrformer, dels en 
hälsocentral med traditionell styrform och dels en hälsocentral med styrformen intraprenad är 
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det viktigt att redogöra för vad som särskiljer dessa styrformer från varandra. Intraprenad är 
en styrform som kan erbjuda de anställda mer utrymme att agera entreprenöriellt inom 
organisationen (Bohman och Boter, 2004:9-10). Tanken med att använda denna alternativa 
styrform var att öka dessa offentliga organisationers effektivitet då det ofta råder bristande 
flexibilitet i dessa. En grundtanke med att använda denna styrform inom offentliga 
organisationer är att uppnå ett annat tänkesätt som kan medföra förnyelse för organisationen 
inifrån och ut. Innovation benämns som ett nyckelord för att få till stånd förnyelseprocessen 
och tillgodogöra sig de positiva effekterna styrformen kan medföra. De grundstenar som 
styrformen vilar på är ett entreprenöriellt agerande inom den offentliga organisationen, vilket 
således kan benämnas som intraprenörskap. Tanken med styrformen var att öka dessa 
organisationers effektivitet. Detta kan exempelvis vara att agera för att minska sjukfrånvaro 
samt öka motivation. Genom intraprenöriellt arbete och delegering av ansvar inom styrformen 
intraprenad finns möjligheter att förbättra dessa områden. (Bohman och Boter, 2004:3-6) 
 
Umeå kommun beskriver en intraprenad som en självständig enhet som ingår i en större 
organisation. Det innebär att enheten har större frihet vad gäller exempelvis beslutsfattande 
och budgetering, vilket i sin tur gör att personalen blir mer delaktig. Kommunen fungerar 
fortfarande som arbetsgivare och den självständiga enheten är bunden av vissa regler och 
restriktioner. (Umeå Kommun, 2004) Det ökade självstyret intraprenad medger har i Umeå 
kommun redan visat sig framgångsrikt inom vissa organisationer, däribland 
Grubbebiblioteket. Införandet av intraprenad vid Grubbebiblioteket har inneburit en positiv 
ekonomisk effekt såväl som positiv respons från de anställda (Westlund, 2006:58). Ett 
kommunalt drivet bibliotek inom Umeå kommun har många gemensamma nämnare med en 
hälsocentral inom samma område. Båda har kunder, vilka kan förvänta sig en viss service och 
båda styrs traditionellt av kommunen eller landstinget. Detta gör det intressant att diskutera 
fallet med Grubbebiblioteket och dra vissa paralleller med hälsocentraler. Nutek (2006:3-4) 
förklarar en intraprenad som ett eget företag inom en större organisation. Samma organisation 
betonar vikten av självständighet och framhåller att medarbetare växer med sina uppgifter, 
vilket talar för delegering av ansvar.  
 

3.4.1. Intraprenörskap inom intraprenader 

En forskare beskriver att intraprenörskap inte nödvändigtvis är ett framgångsrecept för 
förnyande aktiviteter och nytänkande i byråkratiska organisationer, då dessa ofta uppvisar 
svårigheter att belöna intraprenören på tillbörligt vis. Detta kan innebära att avsikterna med 
införandet av styrformen inte skulle fungera i praktiken (Morse, 1986:92-95) Inom litteraturen 
nämns det frekvent ett flertal fördelar med intraprenad. Utöver de fördelar som redan har 
redogjorts för kan även tilläggas att bättre arbetsmiljö och bättre tillgänglighet kan uppnås 
med intraprenad. Om intraprenad fungerar som avsett och förutsättningarna för 
intraprenöriellt arbete skapas kan resultatet i slutändan bli en bättre vårdkvalitet (Västra 
Götalandsregionen, 2008) 
 
I studien som Bohman och Boter (2004) genomförde framgår det att ett viktigt skäl till 
politikernas stöd för intraprenadprojekt var avsikten att minska sjukfrånvaro bland de 
anställda. Omorganiseringen gjorde organisationerna mer självständiga. (Bohman & Boter, 
2004:4-7) Vidare argumenterar samma forskare att entreprenörskap inom intraprenader inte är 
knutet till visa individer utan är ett kollektivt attribut för hela gruppen av medarbetare. 
Forskningen visar även att innovation har ökat inom de organisationer som börjat använda sig 
av styrformen. Intraprenaderna är dock inte markant olika sina ursprungliga former, men visar 
tecken på entreprenöriella aktiviteter och förnyelsearbete. (Bohman & Boter, 2004:9-10) I en 
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rapport från Nutek (2006) framgår det av resultatet att de anställdas sjukfrånvaro, 
arbetsrelaterade besvär och deras upplevda nedstämdhet över sin arbetssituation är lägre än 
samma tal för verksamheter som arbetar under traditionella styrformer. Rapporten visar även 
att medarbetarna är mer engagerade vilket visar sig i en god kvalitet. Detta beror delvis på en 
mer precis arbetsbeskrivning, men även på att det finns goda möjligheter till uppföljning och 
medbestämmandet. (Nutek, 2006:9,15, 42) 
 

3.4.2. Svårigheter och mål med intraprenad 

Inom offentliga organisationer som är traditionellt styrda finns det en upplevd tröghet som 
motverkar förändring och nytänkande. Arbetslivsinstitutet visar i en studie att denna tröghet 
och traditionella tankesätt får unga inom vården att känna sig alienerade, sakna motivation 
samt uppleva att de inte kan påverka sin arbetssituation (Samuelsson & Flink, 2007:17-18).  
 
Styrformen intraprenads huvudsakliga mål att skapa mer utrymme och möjligheter för de 
anställda vilket därigenom kan effektivisera och förbättra organisationen. (Bohman & Boter, 
2004:4) Detta sker bland annat genom att styrformen medger att beslutsfattande flyttas 
närmare de anställda samt genom att delegera befogenheter till den självstyrande enheten. 
Detta har varit fallet inom Umeå kommun för de verksamheter som övergått till intraprenad. 
(Nutek, 2006:42) Självstyrande grupper med olika individer inom organisationen fungerar 
som ett stöd åt ledningen och driver processen att skapa en intraprenad framåt (Bohman & 
Boter, 2004:8-9). För att behålla dessa gruppers motivation och entusiasm krävs det att de 
anställda känner att de har politikers och beslutsfattares stöd. Utan detta viktiga stöd kan 
frustration uppstå och processen saktas ned. (Nutek, 2006:37-38) En aspekt som kan ses som 
en nackdel med intraprenad som styrform är att organisationens medlemmar får axla ett större 
ansvar för den verksamheten och dess ekonomiska situation. En annan farhåga är att de 
stordriftfördelar som kännetecknar institutioner som hälsovården kan påverkas. Detta anser 
två magisterstudenter vid Örebro Universitet (Johansson & Sarén, 2008:15)  
 
Bohman och Boter (2004:7) beskriver att cheferna för de verksamheter som valde att 
utvecklas till intraprenader upplever det negativt att de inte fick sätta lönerna oberoende av 
kommunen. Utredningen visar att detta hämmade chefernas förmåga att belöna goda 
arbetsinsatser med högre ersättning. De centrala regelverk som styr lönesättning inom dessa 
verksamheter skapade därför viss frustration. Pinchot och Pellman (1999:61,121-122) 
resonerar att frihet att kunna belöna goda arbetsinsatser med exempelvis löneförhöjningar är 
viktigt för att behålla entreprenöriell personal och därigenom stödja intraprenörskap. Vidare 
anser samma forskare att detta kan motivera de anställda att arbeta för den egna 
organisationen. 
 
De resonemang och den forskning som beskriver intraprenader framhäver många positiva 
aspekter, och utelämnar stundtals i vilken grad organisationerna verkligen har förändrats i och 
med dess nya styrform. Det framgår inte i vilken utsträckning intraprenader inom den 
offentliga sektorn skiljer sig från sin föregående mer traditionella styrform utan endast att 
aspekter inom ett antal områden har förändrats och nu karakteriseras av mer självständighet 
och delaktighet. Detta, tillsammans med de resonemang Bohman och Boter (2004) lägger 
fram utgör en koppling mellan intraprenörskap och intraprenad. Ett antagande är således att 
en intraprenad uppfyller de kriterier som ingår i de vanligaste beskrivningarna och därmed ger 
utrymme för vissa av de beståndsdelar som utgör entreprenöriellt beteende inom existerande 
organisationer, vilket kan benämnas som intraprenörskap.  
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3.5. Servicekvalitet 
Servicekvalitet är centralt för denna studie och utgör grunden för den enkät som användes i 
undersökningen. Servicekvalitet är verktyget som styrformerna kommer att undersökas med. 
Teoretiska resonemang som beskriver och förklarar entreprenörskap inom befintliga 
organisationer föranledde beskrivningen av styrformen intraprenad som innefattar delar av 
dessa resonemang. Därefter redogjordes för resonemang som berör större mer byråkratiska 
organisationer och följaktligen representerar den andra styrformen. Genom att därefter 
diskutera teoretiska resonemang som berör servicekvalitet medges en utvärdering av ovan 
nämnda styrformer ur ett servicekvalitetsperspektiv. Detta görs med bakgrund att resonemang 
gällande servicekvalitet användes för enkätutformningen.  
 

3.5.1. Svårt att definiera servicekvalitet 

Ett problem med servicekvalitet inom offentliga organisationer är att begreppet har olika 
betydelse bland olika människor. Problematiken består även i att individers interaktion med 
offentliga organisationer inte är av samma karaktär som den med privata organisationer. 
Dessutom är resultaten av offentliga organisationers arbete svåra att definiera på ett och 
samma vis. (Broussine, 1997:27) Uppfattningen är dock att de delar av servicekvalitet som 
undersöks med denna studie främst har med interaktion mellan individer att göra. Detta 
medför att vi anser att liknande aspekter skulle kunna undersökas vid privata organisationer 
på ett snarlikt sätt då interaktioner förekommer i samtliga branscher och organisationer.  
 
En del av problematiken med att utvärdera servicekvalitet är att den bedöms olika beroende 
på personliga erfarenheter och preferenser. Allt från politiska åsikter och värderingar till 
etnisk härkomst kan påverka hur servicen upplevs. Detta gör att samma service eller tjänst kan 
upplevas väldigt olika från person till person. (Broussine, 1997:28) Svårigheterna att mäta ett 
resultat av en service eller tjänst beror även på att en personlig kontakt mellan producent och 
konsument måste etableras. I vissa fall är det till och med denna kontakt som utgör tjänsten 
som exempelvis vid rådgivning, utbildning och terapi. Svårigheterna kring att definiera 
servicekvalitet består av konsumentens unika natur samt av att dennes mål med att konsumera 
tjänsten är svårt att beskriva enhetligt. Dessa faktorer skapar sammantaget vissa svårigheter då 
servicen eller tjänsten ska utformas. (Swiss, 1992:358-360) 
 

3.5.2. Enkätstudie vid sjukhus 

I en studie som genomfördes vid fem sjukhus i Bangalore City undersöktes hur 500 patienter 
upplevde servicekvaliteten. I undersökningen användes en enkät konstruerad av 
servicekvalitetsrelaterade frågor och resultatet visade att patienternas uppfattning av 
servicekvaliteten inte överensstämde med deras förväntningar. Studiens syften var bland annat 
att utreda hur sjukhusen mötte patienternas förväntningar av servicekvalitet, mäta ledningens 
uppfattning om patienternas förväntningar, samt utreda hur stor vikt patienterna placerade vid 
respektive område inom servicekvalitet. Patienternas uppfattningar undersöktes med enkäten 
och ledningens med hjälp av intervjuer. (Rohini & Mahadevappa, 2006:63) 
 
Resultatet av denna typ av undersökning anses pålitligt och är dessutom överförbart till andra 
snarlika situationer då den typ av enkät som användes utgör standard vid undersökningar av 
servicekvalitet. Resultat visade därmed att förbättringar kunde göras inom samtliga fem 
områden inom servicekvalitet. Dessa områden utgörs av konkreta företeelser, pålitlighet, 
ansvarsfullhet, försäkran och empati. (Rohini & Mahadevappa, 2006:71-75) Inom 
forskningsområdet delas servicekvalitet ofta in i två huvudkategorier, teknisk och funktionell 
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servicekvalitet. Inom vård och omsorg tenderar huvudsakligen funktionell servicekvalitet att 
utvärderas av vårdtagaren, då tillräcklig kunskap saknas för att bedöma den tekniska 
servicekvaliteten. Den funktionella servicekvaliteten utgörs bland annat av personalens 
attityder, kvaliteten på faciliteterna, miljön och det bemötande patienterna får. (Babakus & 
Boller, 1991 citerad av Rohini & Mahadevappa, 2006:60) 
 
Ovan nämnda studie har genom dess metod och dess användning av en standardiserad enkät 
likheter med denna studie. Patienter inom vårdsektorn utgjorde respondenter, temat med 
studien var att utreda huruvida den upplevda servicekvaliteten överensstämmer med den 
förväntade, och likheter finns mellan enkäterna som användes i den ovan nämnda studien och 
denna. Det bör dock nämnas att det formulär som användes av Rohini och Mahadevappa 
(2006:60) var mer omfattande och behandlade ett bredare spektrum av ämnesområdet, samt 
hade fokus på vad vårdtagarna förväntade sig.  
 

3.5.2.1. Resultatet av studien 
Vad gäller de konkreta företeelserna visade resultaten i underökningen varierande resultat för 
de olika sjukhusen. Många patienter förespråkar namnbrickor med yrke, rymliga besöksrum, 
och möjlighet att få prata med en professionell rådgivare för att förbättra sitt självförtroende. 
Kvinnor vill ha närhet till sina nyfödda barn för att inte tvingas gå en längre sträcka för att 
amma. Rena och städade lokaler uppskattas mycket av många patienter. En hög ljudnivå från 
både trafik och ombyggnationer anses som störande. (Rohini & Mahadevappa, 2006:72-73) 
Patienter uppskattar givetvis korrekt diagnostisering och behandling, god kommunikation 
men de ser väntetider, förseningar av behandlingar och kommunikation med 
säkerhetspersonal som områden att förbättra ur ett servicekvalitetsperspektiv. Patienter på tre 
av sjukhusen menar att de inte fått tillräcklig information om vilken vård som kan erbjudas. 
(Rohini & Mahadevappa, 2006:73-74) 
 
Vid fyra av fem sjukhus var respondenterna mycket nöjda med personalens agerande vid 
akutfall. Patienter på samtliga sjukhus i studien delade samma positiva uppfattning om 
personalen och deras agerande. Empati, god service, hjälpsamhet, och en sammantaget positiv 
inställning hos personalen skapade en god atmosfär för patienterna. Patienterna hade även 
tilltro till den medicinska personalens tekniska kunnande. (Rohini & Mahadevappa, 2006:72-
73). Vid tre av sjukhusen upplevde vissa patienter att viss diskriminering av patienter ägde 
rum, vilket renderade att det sammantagna värdet på empati blev lägre på dessa sjukhus 
(Rohini & Mahadevappa, 2006:74-75).  
 
På nästan samtliga områden fanns någon missnöjd patient på något av sjukhusen trots att 
majoriteten hade en annan uppfattning. Resultatet visade även att det finns stora skillnader 
mellan olika sjukhus på de fem områden som utgör den upplevda servicekvaliteten. Resultatet 
av studien visar att personlig kontakt mellan patient och personal är viktigt och att olika 
sjukhus har olika områden som visade sämre resultat i undersökningen. Det är viktigt för 
ledningen att matcha organisationens levererade service med patienternas förväntningar för att 
undvika negativa erfarenheter och besvikelser. Där det redan finns ett gap mellan patienternas 
förväntningar och hur de upplever servicen bör ledningen se över dessa brister för att 
genomgående skapa bättre servicekvalitet. (Rohini & Mahadevappa, 2006:81-82). 
 
Rohini och Mahadevappas (2006) studie är relevant för att den behandlar de aspekter som 
avsikten är att undersöka med denna studie. Även om ovanstående forskares studie undersökte 
vårdtagarnas förväntningar är uppfattningen att den ger ett gott underlag för enkäten för denna 
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studie. I övrigt kan resultatet från denna studie diskuteras med resultatet från Rohini och 
Mahadevappas (2006) undersökning för att visa på likheter och skillnader.  
 

3.5.3. Skapa servicekvalitet 

Ett problem inom denna sektor är att vissa åtgärder avsedda att förbättra kvaliteten som kräver 
administrativa förändringar och ledarskapsförändringar inte accepteras på en gång av 
organisationens medlemmar. Detta gör att förnyelse- och förbättrandeprocessen saktas ned. 
(Cochran, 2004:6) Genom att använda sig av begreppet servicekvalitet för att skapa acceptans 
bland medlemmarna kan ledningen sälja in kvalitetsförbättrande åtgärder (McLaughlin & 
Kaluzny, 1999:207). Detta begrepp kan definieras som det sätt en organisation levererar 
önskade tjänster till sina kunder. Servicekvalitet kan förbättras genom att organisationen 
implementerar åtgärder för att förbättra kundernas nöjdhet, förväntningar och förstå vad 
kunderna värdesätter. Genom att bygga upp rätt anda bland medlemmarna att arbeta mer för 
organisationen, uppmuntra beslutsfattande och se till att dessa trivs kan servicekvalitet 
förbättras för slutkunderna. Därför att det viktigt för en organisation att veta vad som är 
värdesätts i kontakten mellan organisationsmedlemmar och kunder. Kundernas upplevda 
servicekvalitet påverkas således tydligt av det sätt som organisationens medlemmar levererar 
servicen. (Tsai & Tang, 2007:1117-1119) 
 
Dessa åtgärder kan dock inte implementeras utan att vissa hinder inom organisationen 
kringgås. Inom speciellt offentliga organisationer, vilka ofta präglas av byråkrati samt av 
många olika aktörer, är det viktigt att behålla medlemmarnas engagemang. Byråkrati kan 
hämma medlemmarnas engagemang och deras vilja att arbeta för organisationen, men även 
skapa ett motstånd till förändringar. En del av detta motstånd till nytänkande inom offentliga 
organisationer kan förklaras med att dessa organisationer påverkas av många aktörer, både 
externa och interna, vilket gör processen mer komplicerad (Cochran, 2004:6-7).  
 
Den nuvarande forskningen visar att det finns ett antal viktiga faktorer att ta hänsyn till när 
kvalitetsförbättrande åtgärder genomförs i både offentliga och privata verksamheter. Dessa 
faktorer innefattar engagemang inom hela organisationen, utbildning, ständig utveckling och 
att undvika ensidighet. (Kaluzny & McLaughlin, 1999:3) Några av dessa studier betonar 
vikten av ledarskap och engagemang vid kvalitetsförbättrande åtgärder. Huvuddelen av dessa 
teorier härrör från en artikel skriven i USA. Denna artikel baserar sig på en studie över 
bröstcancer och hur andelen inskrivna och undersökta kvinnor kan ökas genom att använda 
kvalitetsförbättrande åtgärder. Studien visade att kvaliteten och effektiviteten kan ökas genom 
kvalitetsförbättrande åtgärder grundade på ledarskap och de anställdas engagemang. 
(Cochran, 2004:8) 
 
En annan studie visar att medlemmarnas engagemang, deras vilja att bidra till organisationen 
och deras självförtroende är viktigt för organisationen. Skapas en starkare koppling mellan 
medlemmarna och organisationen förbättras därmed även deras självförtroende, vilket 
återspeglar sig i hur vårdtagare upplever servicen (Bellou, 2006:30-31). Studien genomfördes 
vid grekiska sjukhus och omfattade läkare och sjuksköterskor. Även fastän det existerar 
omfattande kulturella skillnader mellan Grekland och Sverige anser vi att åtgärder som 
förbättrar servicekvalitet för patienter i viss mån är oberoende av kontext. Dessa teorier delar 
förövrigt aspekter med Cochrans (2004:7-8) resonemang. Bellous (2006) studie är relevant för 
den kan relateras till problemformuleringen för denna studie. Frågan huruvida styrform 
påverkar vårdtagares upplevda servicekvalitet kan därmed diskuteras tillsammans med 
Bellous (2006:30-31) resonemang om att en god koppling mellan personal och organisation 
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kan visa sig i en bättre upplevd servicekvalitet för vårdtagarna. Denna koppling mellan 
personal och organisation kan även diskuteras vidare med resonemangen som beskriver 
styrformen intraprenad, vilken anses engagera personal och stimulera innovation inom 
organisationen enligt Bohman och Boter (2004).  
 

3.6. Teorisammanfattning 
Entreprenörskap uppkommer då en individ bryter ny mark och genomför någonting på ett helt 
nytt sätt. Det innefattar att kombinera resurser nyskapande och tänka utanför de vanliga 
mönstren. (Morris et al, 2002:22) Intraprenörskap delar mycket med entreprenörskap, men 
pågår till skillnad från entreprenörskap i redan etablerade organisationer (Sharma & 
Chrisman, 1999:14). För att etablera ett intraprenöriellt tänkande inom en organisation krävs 
det en miljö som främjar intraprenöriellt tänkande, tillgång till resurser, och en organisation 
som uppmuntrar till handlingsfrihet. Hinder mot denna typ av tänkande kan exempelvis vara 
strikta strukturer, avsaknad av intraprenöriell policy och brist på fungerande belöningssystem. 
(Morris & Jones, 1999:81, 84-85) 
 
Större organisationer saknar ofta den intraprenöriella strukturen och policyn som är så viktigt 
för att främja intraprenörskap. Stora organisationer är i regel mer byråkratiska vilket ofta leder 
till att besluten fattas långt upp i hierarkin. (Styhre, 2008:638) Med styrformen intraprenad 
jämnas hierarkin ut och de anställda tilldelas mer makt att fatta beslut och en mer 
intraprenöriell miljö skapas. En intraprenad är en del av en redan existerande organisation 
men drivs med större frihet (Bohman & Boter, 2004:4). En viktig faktor för att intraprenad 
skall fungera i praktiken är att de anställda känner motivation och stöd från ledningen. Studier 
visar att både anställda och ledare uppskattar styrformen och menar att den förbättrar 
organisationen på nästan samtliga områden (Nutek, 2005:37-38,41-42). 
 
En negativ aspekt med intraprenad är att den inte medger helt självständiga belöningssystem. 
Detta kan hämma intraprenöriellt beteende (Bohman & Boter, 2004:7). Medarbetarna får 
dessutom ett större ansvar för den egna verksamheten och dess ekonomi (Johansson & Sarén, 
2008:15). Viss forskning beskriver intraprenad som fördelaktigt jämfört med mer traditionella 
styrformer. Fördelar som exempelvis mindre sjukskrivningar och ökat engagemang och bättre 
verksamheter har redogjorts för av Nutek (2005:41-42).  
 
Ett sätt att förbättra servicekvalitet kan vara att organisationen förändras från det byråkratiska 
mot det mer intraprenöriella med större engagemang och friare arbetsformer (Cochran, 
2004:6-7). För att en förändring därefter skall komma till stånd inom organisationen bör 
medlemmarna stödja förändringen och engagera sig inom ett flertal områden (Tsai & Tang, 
2007:1117-1119). Dessa åtgärder kan förbättra den slutgiltiga servicekvaliteten för vårdtagare 
(Bellou, 2006:30-31), och återfinns bland annat som beståndsdelar inom intraprenörskap  
 
De positiva aspekterna som intraprenad kan skapa för både de anställda och ledningen kan 
möjligtvis komma att gynna slutkonsumenterna. Denna studie avser visa huruvida ett 
samband mellan styrform och vårdtagarnas upplevelse servicekvalitet existerar samt visa hur 
det yttrar sig. Upplevd servicekvalitet är därmed ett centralt begrepp.  
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4. Praktisk metod 

I detta kapitel redogörs för hur studien genomförts i praktiken. Inom ramarna för detta 
beskrivs urval, enkätutformning, primärkällor, bortfall och accessproblematik. Käll- samt 
metodkritik framförs även. 
 

4.1. Urval 
Valet att undersöka hälsocentraler var inte självklart, men visade sig i inledningsskedet vara 
passande. Studier, baserade i Västerbotten, hade redan undersökt kommunala verksamheter 
som bibliotek och skolor men även verksamheter styrda av Landstinget såsom hälsocentraler. 
Den studie som undersökte hälsocentraler hade dock en annan fokus, vilket gör denna studies 
problemformulering relevant och intressant. Då tidigare studier genomförda vid Umeå 
Universitet redan berört samma ämnesområde hade vi tillgodogjort oss information om vilka 
styrformer hälsocentraler i Västerbotten styrdes utifrån och vad personalen och ledningen 
ansåg om det. Det framstod således som att ett visst hålrum fanns att överbrygga inom 
litteraturen. Vårdtagarens uppfattning av sjukvårdens servicekvalitet hade inte berörts i dessa 
studier. Denna studie ämnar utreda sambandet mellan styrform och vårdtagarnas upplevda 
servicekvalitet snarare än att utreda kvaliteten på vården. 
 
Då studien har som syfte att illustrera hur olika styrformer kan påverka den upplevda 
servicekvaliteten valdes två hälsocentraler med olika styrformer i Västerbotten för 
undersökningen. Studien omfattar en hälsocentral i Umeå och en belägen i Burträsk. 
Ålidhems hälsocentral representerar en traditionellt Landstingsstyrd och hälsocentralen 
Burträsk representerar styrformen intraprenad. Dessa verksamheter valdes med deras 
nuvarande styrformer i åtanke.  
 
Tanken med detta urval av hälsocentraler var att kunna göra jämförelser mellan mottagningen 
som drivs traditionellt och den som drivs som en intraprenad. Avsikten att genomföra en 
enkätundersökning med vårdtagare som respondenter föranleddes av ett samtal till den 
ansvarige vid varje hälsocentral för att få tillstånd att genomföra studien i väntrummen. 
Kontakten togs först via telefon och därefter skickades enkäten i förväg via mail för att ge de 
ansvariga beslutsunderlag. Avsikten med det förfarandet var delvis att få tillåtelse att 
genomföra studien och delvis att få information om när genomförandet av undersökningen 
bäst lämpade sig. De ansvariga rekommenderade veckodag för att underlätta insamlingen av 
data.  
 

4.2. Primärkällor 
En primärkälla får mer relevans och tyngd om den befinner sig nära det den beskriver. En 
primärkälla är den information som forskaren själv inhämtar ute i verkligheten. Tolkning av 
resultatet är viktigt och kan ofta utgöra en felkälla om forskaren inte är noggrann och har 
känsla för vad svaren har för innebörd. (Holme & Solvang, 1991:134) 
 

4.2.1. Enkätundersökning 

Då både de ansvariga och de anställda vid de organisationer som prövat intraprenad delar en 
positiv syn på styrformen är det intressant att utreda hur vårdtagarna upplever 
servicekvaliteten. Resultaten från den genomförda enkätundersökningen utgör primärkällorna 
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i denna studie. Det finns flera sätt att samla in information från primärkällor. Intervjuer och 
enkäter är två av dessa sätt, vilka skiljer sig från varandra på ett antal punkter. I en kvantitativ 
studie används bland annat olika typer av enkäter vid insamling av primärdata, och intervjuer 
är ett mer frekvent använt tillvägagångssättet vid kvalitativa studier (Holme & Solvang 
1991:172). Då avsikten var att utreda den av vårdtagare upplevda servicekvaliteten lämpade 
sig inte intervjuer då resultatet av ett sådant förfarande skulle präglas av subjektiva 
bedömningar av ett fåtal respondenter. Utfallet av en enkätundersökning är beroende av 
respondenternas vilja delta och att svara sanningsenligt (Holme & Solvang, 1991:173). Med 
ett stort antal enkäter kan ett generaliserbart och mer reliabelt resultat uppnås enligt Bryman 
med kollegors (2003:121-122) resonemang.  
 
Resultaten för de undersökta enheterna kan med fördel jämföras vid användning av 
strukturerade enkäter med fasta svarsalternativ. Den relativt begränsade tidsåtgången att svara 
på en enkät kan även betraktas som en positiv aspekt då detta gör att det blir enklare att 
övertyga respondenter att medverka i undersökningen. (Bryman et al 2003:161-162). 
Anonymitet hade även kunnat erbjudas vid ett intervjuförfarande. Det är dock rimligt att anta 
att kortare enkäter med fasta svarsalternativ är ett mer fördelaktigt val i denna situation.  
 
Enkätundersökningarna vid de olika mottagningarna skedde 2008 den 19:e november vid 
Ålidhems Hälsocentral och den 24:e november vid Burträsk Intraprenad. Utdelningen av 
enkäterna började vid samma tidpunkt på dagen vid hälsocentralerna. En annan aspekt som 
påverkade valet av dag var andelen äldre som väntades besöka Ålidhems Hälsocentral, då 
proportionen äldre vårdtagare är större i Burträsk än på Ålidhem Hälsocentrals 
upptagningsområde. I samspråk med ansvarig personal vid Ålidhems Hälsocentral valdes 
därmed onsdag då influensavaccinering äger rum, vilket generellt lockar pensionärer, vilka 
anses vare en målgrupp för vaccinering. Resultatet av enkäterna sammanställdes därefter med 
hjälp av dataanalysverktyget Excel, vilket även användes för att grafiskt illustrera resultatet.  
 

4.2.2. Källkritik primärkällor  

Eftersom respondenterna som medverkat i enkäten inte representerar organisationen som 
enkäten avser undersöka är det inte troligt att anta att respondenterna lämnat förskönande 
svar. Det är mer sannolikt att respondenterna överdrivit de negativa aspekterna som de vill se 
en förändring på. Det bör dock nämnas att respondenterna inte hade någon anknytning till 
mottagningarna, annat än för att få vård, vilket sett från ett annat perspektiv borgade för 
sanningsenliga svar. Då vi fanns på plats och kunde förtydliga vissa frågor vid behov kan vi 
genom våra svar ha vinklat eller antytt ett visst svarsalternativ. Därför gjordes detta med 
försiktighet. Det råder medvetenhet om att vissa demografiska grupper är överrepresenterade i 
studien då det i regel är vissa grupper som besöker hälsocentraler mer frekvent. Därmed finns 
även anledning att anta att dessa ändå är de vårdtagare som studien avser undersöka.  
 

4.3. Enkätutformning 
Enkäten utformades noggrant med hjälp av metodlitteratur och flera lärare vid 
Handelshögskolan i Umeå rådfrågades för att konstruera den på ett tillfredställande vis. Bland 
annat fick vi tips om hur den enkäten skulle operationalisera teoretiska resonemang och 
givande diskussioner om hur servicekvalitet skulle kunna jämföras mellan olika 
organisationer fördes även. För att på ett bra sätt möjliggöra jämförelser mellan svaren från de 
olika hälsocentralerna användes en strukturerad enkät med fasta svarsalternativ. Med ett kort 
följebrev förklarades vilka som stod bakom studien och varför de var intressanta för 
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undersökningen. Anonymitet garanterades för respondenterna och syftet med enkäten 
förklarades. Följebrevets utformning stöds av Holme och Solvangs (1991:174) resonemang 
kring följebrev. Undersökningen omfattade besökare av hälsocentraler vilket gjorde en 
väntrumsundersökning passande för syftet. 
 
Uppbyggnaden av en enkät är mycket viktigt för utfallet, det är även betydelsefullt vilken 
svarsform varje fråga eller påstående har (Holme & Solvang, 1991:180) Vid konstruering av 
ett enkät finns det därmed ett antal viktiga faktorer att ta hänsyn till. Dessa faktorer behandlar 
bland annat enkätens utformning, frågornas konstruktion och varför de bör medverka i 
studien, vilket styrks av resonemang av Johansson Lindfors (1993:112-113). Patel och 
Davidsson (2003:73) beskriver vidare att några okomplicerade, neutrala frågor bör användas 
inledningsvis samt i slutet för att medge en lättsam övergång för respondenterna och undvika 
att de avskräcks initialt. Detta togs i åtanke vid utformningen. De frågor som utgör enkäten är 
baserade på konkreta företeelser, pålitlighet, ansvarsfullhet, försäkran och empati som 
tillsammans utgör de huvudsakliga aspekterna inom servicekvalitet enligt Rohini och 
Mahadevappa (2006). Inom dessa kategorier återfinns den funktionella servicekvaliteten, 
vilken exempelvis utgör personalens bemötande, kvaliteten på faciliteterna, väntrumsmiljön 
och det bemötande vårdtagarna får. Det är inom dessa områden fokus för studien placerades. 
Detta fokus valdes med bakgrund i att vårdtagare kan bedöma dessa aspekter relativt enkelt, 
vilket inte är fallet med teknisk kvalitet, vilket generellt kräver mer kunskap inom 
ämnesområdet för att medge en välgrundad bedömning.  
 
Enkäten är uppbyggd av en serie påståenden och frågor gällande servicekvalitet som 
respondenterna fick ta ställning till genom att välja ett tal i en skala från ett till sju på varje 
fråga. Siffran ett på skalan representerade exempelvis svaret mycket dåligt och siffran sju 
representerar mycket bra. Alternativet vet ej var även en valmöjlighet på varje fråga. 
Inledningsvis diskuterades vilken skala som skulle användas, och valet blev en sjugradig skala 
då den ansågs visa en mer nyanserad bild än exempelvis en femgradig. Wärneryds med 
kollegors (1993:107) resonemang styrker detta val. Enkäten består först av några inledande 
frågor som kön och ålder. Därefter kommer en serie om 10 frågor bestående av a- och b-
påståenden. A-påståendena representerar vårdtagarnas uppfattning av servicekvaliteten för en 
aspekt. B-påståendena utgör i vilken utsträckning aspekten är betydelsefull för den. B-
påståendena fungerar därmed som en viktning av respektive aspekt. Inspirationen till enkäten 
hämtades ur Rohini och Mahadevappas (2006) undersökning. Där använder forskarna sig av 
fem kategorier av servicekvalitet. Varje kategori utgörs av några frågor som berör respektive 
del av servicekvalitet. Efter att ha studerat kategorierna fann vi det lämpligt att dela in dessa 
fem kategorier i 10 istället. Likt ovan nämnda forskares studie valdes nyckelord för att 
representera kategorierna. Dessa nyckelord relaterar till det område inom servicekvalitet som 
påståendet representerar. Nedanstående nyckelord valdes för att representera påståendena.  
 
 
Första kontakt : Du fick tillräckligt med hjälp första gången du kontaktade hälsocentralen. 
Bemötande : Du upplevde att personalen var vänlig och tillmötesgående. 
Lokalen : Hälsocentralen var välstädad och ren.  
Tidspassning : Personalen är i tid. 
Förståelse : Personalen förstod vad du ville ha hjälp med och ordnade det vid första mötet.  
Tillit : Du litar på att du får rätt diagnos och rätt behandling. 
Information : Personalen gav dig tillräckligt med information för att gå vidare med ärendet. 
Hövlighet och sympati : Du blev hövligt bemött av en sympatisk personal. 
Personlig kontakt : Du får personalig kontakt och omvårdnad när du vänder dig till hälsocentralen.  
Servicekvalitet : Hälsocentralen erbjuder genomgående bra service. 
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Ovanstående textruta utgör enkätens a-påståenden och dess huvuddel. Svaren på respektive 
fråga sammanställdes därefter och ett medelvärde för varje fråga kalkylerades vid varje 
hälsocentral. Detta möjliggjorde en jämförelse och analys av de olika hälsocentralerna och vi 
kunde skapa oss en uppfattning om vilken mottagning som erbjöd bäst servicekvalitet enligt 
dess vårdtagare. Resultaten av enkätundersökningen finns redovisade i främst diagram och 
tabeller. Denna resultatredovisning är ett fördelaktigt sätt att åskådliggöra de empiriska 
resultaten för läsaren (Ejlertsson, 2005:127). I en stor del av diagrammen används en bruten 
skala som börjar på 3,5. Det är en kompromiss för att tydligt illustrera skillnader i 
diagrammen och samtidigt undvika att de överdrivs för mycket.  
 

4.4. Bortfall 
I varje typ av undersökning finns det en risk för ett visst bortfall. Det kan röra sig om, 
ofullständigt ifyllda enkäter, enkäter som inte lämnats in eller otydliga formuleringar från 
både forskare och respondenter. (Holme & Solvang, 1991:201) De frågor på vissa enkäter 
som inte besvarats korrekt eller med svaret vet ej bortsågs från vid sammanställningen av 
svaren. Denna hantering av svaren vet ej gjordes innan bearbetningen i Excel med stöd av 
teoretiska resonemang hämtade ur Johansson Lindfors (1993:140) litteratur. I praktiken 
innebär det att medelvärdena för påståenden som besvarades med vet ej beräknades genom att 
summan för respektive påstående dividerades med ett lägre antal respondenter. Genom det 
förfarandet undviks en missvisande beräkning. Därefter fördes en diskussion om bortfallets 
natur samt om någon specifik fråga som inte besvarats eller om en viss respondentgrupp valt 
att inte besvara någon särskild fråga.  
 
Då författarna närvarade vid undersökningen eliminerades externt bortfall i form av ej 
inlämnade enkäter. Vissa tilltänkta respondenter valde dock att inte medverka i studien. Det 
var 22 individer som avböjde vid Ålidhems Hälsocentral och 24 vid Burträsk Hälsocentral. 
Dessa personer påverkar studien utfall och medverkar till att göra resultatet mindre 
generaliserbart i enlighet med Ejlertssons (2005:26) resonemang. Vid sidan om de 
respondenter som avböjde att medverka utgjordes den valigaste typen av bortfall av internt 
bortfall. Internt bortfall kan bero på att respondenten ansåg att någon fråga var otydlig eller 
helt enkelt valde att inte besvara den (Ejlertsson, 2005:25). Det fanns inget tydligt mönster för 
frågor som inte besvarats eller för att någon ålders- eller respondentgrupp skulle ha valt att 
inte besvara en specifik fråga. I övrigt valdes svaret vet ej endast vid ett fåtal tillfällen och 
hanterades genom att inte räkna med denna fråga vid medelvärdeskalkyleringen. Författarnas 
åsikt vad gäller bortfallet är att det påverkar generalisering negativt då vissa frågor inte 
besvarades och vissa respondenter helt enkelt valde att inte medverka. Lägg därtill att 
undersökningen genomfördes endast under en dag vid varje hälsocentral, vilket påverkar 
generaliseringsmöjligheterna.  
 

4.5. Access 
Access är ett annat uttryck för att få tillgång till information. Problematiken med access 
handlar vid enkätundersökningar ofta om att individer inte är nog motiverade att delge sig av 
sin kunskap. Detta kan bero på att respondenten vid en intervju eller vid en 
enkätundersökning inte känner att de själv har någon nytta av att delta i undersökningen. 
(Johansson Lindfors, 1993:136-137) För att lättare få access till respondenternas information 
vid enkätstudier är det viktigt med ett välutformat följebrev där syfte framgår och 
respondenternas anonymitet klargörs. (Bryman et al, 2003:165) Vid intervjuer är det snarare 
viktigt med en god personlig kontakt som skapar förtroende mellan forskare och 
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intervjuobjekt (Johansson Lindfors, 1993:137). Med avsikt att öka svarsfrekvensen delades 
enkäterna ut personligen och studiens syfte och möjliga resultat kunde förtydligas. Detta 
förfarande användes för att minska de tilltänkta respondenternas misstro mot studien och 
förhoppningsvis öka förståelsen för vilken nytta de kan tänkas få av att delta i studien.  
 

4.6 Metod- och källkritik 
En samhällsvetenskaplig kvantitativ studie har för avsikt att sätta siffror på sociala företeelser 
och subjektiva uppfattningar genom att koda om personliga uppfattningar om vissa företeelser 
till nummer och tabeller. Med detta förfarande kan många viktiga nyanser i undersökningen 
försvinna (Bryman et al, 2003:105-106). Med en kvalitativ undersökning belyses dessa 
speciella sociala fenomen i sin kontext och det är av stor vikt att som forskare tillgodogöra sig 
förståelse för ett speciellt forskningsområde (Bryman et al, 2003:298). En uppenbar nackdel 
med en kvalitativ studie är att forskaren endast får en uppfattning om ett väldigt begränsat 
område. Detta kan förstås även ses som en fördel om avsikten inte är att skapa ett överförbart 
empiriskt resultat med studien. Då vi, i egenskap av undersökare, egentligen både vill 
generera ett delvis generaliserbart resultat och tillgodogöra oss förståelse av ämnesområdet 
uppstår ett dilemma. Valet att genomföra studien med en kvantitativ metod framstod dock 
som det mer realistiska alternativet eftersom det förelåg vissa generaliseringsanspråk.  
 
Ingen statistisk analys gjordes av resultaten, vilket medför att statistisk signifikans och 
aspekter gällande urvalet och dess fördelning inte besvarats. Anledningen till att detta uteslöts 
var att författarna har begränsad kunskap inom statistik och fann det omotiverat. Detta baseras 
på att urvalet var begränsat och inte kan fungera för generaliseringar fullt ut oavsett om 
statistiska metoder används eller ej. Resultaten vid hälsocentralerna hade möjligtvis blivit mer 
pålitliga, vilket förvisso inte påverkat nämnvärt vid jämförelsen dem emellan då det finns en 
rad variabler vid sidan om styrform att förklara utfallet med.  
 
Det finns både för- och nackdelar med att genomföra en studie med enkäter. En nackdel är att 
respondenten själv måste tolka frågorna, vilket kan leda till missförstånd och följaktligen fel i 
resultatet. En annan nackdel är att fristående följdfrågor beroende på respondentens svar 
utesluts. Enkäten måste även utformas med frågor som uppfattas som relevanta av 
respondenten och inte heller är för långa. Betänks inte ovanstående faktorer riskerar bortfallet 
att öka (Bryman et al, 2003:163-164). Frågorna är dessutom beroende av varandra då 
respondenten har möjlighet att läsa hela enkäten innan frågorna besvaras. Med dessa 
begränsningar och nackdelar i åtanke konstruerades en enkät, vilken tar hänsyn till dessa 
aspekter. Det är möjligt att anta att någon av dessa nackdelar existerade i enkäten som 
användes i studien, vilket hänsyn sedermera tagits till i analysen och diskussionen. Ett fåtal 
svarade vet ej på någon fråga, vilket kan ses som svårighet att relatera till frågan eller 
avsaknad av kunskap om det som efterfrågas.  
 
Eftersom urvalet inte har skett slumpmässigt utan består av personer som själva sökt sig till 
hälsocentralen blir generalisering svårare att genomföra och tolkningen av resultatet kan bli 
riskfyllt. Den generalisering som avsågs initialt syftar på vårdtagare vid hälsocentraler 
generellt. På grund av studiens begränsade urval är dock en försiktig generalisering för 
urvalen vid respektive hälsocentral mer lämpligt. Insamlingen skedde dessutom endast under 
en dag vid respektive hälsocentral, vilket kan snedvrida resultatet. I övrigt består urvalen 
sannolikt av en oproportionerligt hög andel högkonsumenter som till exempel pensionärer, 
vilket Ejlertsson (2005:23) tydliggör. 
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5. Empiriska resultat 

I följande kapitel redovisas studiens empiriska resultat. Resultaten redovisas tillsammans 
fortlöpande. Diagrammen kommenteras och en viss jämförelse samt analys mellan 
hälsocentralerna påbörjas. 
 

5.1. Besöksgaranti 
Västerbottens Läns Landsting har en besöksgaranti vilken innebär att vårdtagaren skall erhålla 
vård inom en förutbestämd tidsram. Garantin innefattar ett antal punkter, vilka skall kunna 
efterlevas vid varje hälsocentral. För det första skall en person få tala, alternativt träffa någon 
från hälsocentralen den första dagen personen söker kontakt med primärvården. Får man inte 
träffa en läkare vid det första besöket och anser att det är en nödvändighet skall detta kunna 
erbjudas inom sju dagar. Söker man hjälp för paramedicinska åkommor och behöver träffa 
exempelvis en sjukgymnast eller en kurator är målsättningen att den tjänsten skall kunna 
erbjudas inom fyra veckor. Behöver patienten specialistvård och remitteras till sjukhuset skall 
patienten erhålla behandling inom tre månader, eller kortare tid om speciella skäl föreligger 
(Västerbottens läns landsting, 2008).  
 
Om landstinget inte kan efterleva garantin som reglerar att ett möte med läkare skall kunna 
ske inom sju dagar och att specialistvård skall kunna erbjudas inom tre månader, lovar 
Västerbottens Läns Landsting att ersätta patienten för eventuella merkostnader. Denna 
ersättning skall täcka kostnaden för vården, patientavgifter, merkostnader och 
reseersättningar. (Västerbottens läns landsting, 2008) Besöksgarantin är intressant av några 
skäl. Beroende på hur patienten blev bemött och behandlad vid kontakten med hälsocentralen 
kan graden av upplevd servicekvalitet variera. Det är exempelvis intressant att veta huruvida 
vårdtagaren upplevde att han/hon fick vänta länge på personalen samt om han/hon fick träffa 
en person som kunde erbjuda rätt service. Det finns därmed delar av den teoretiska 
referensramen som kan kopplas till besöksgarantin och gör den intressant. Däribland frågor 
som rör servicekvalitet, exempelvis hur kontakten med hälsocentralen fungerar och väntetider 
vilka är beståndsdelar av servicekvalitet som den definieras i denna studie.  
 

5.2. Ålidhems och Burträsk hälsocentral 
Ålidhems hälsocentral ligger mellan Ålidhem centrum och IKSU friskvårdsanläggning. I 
övrigt ligger hälsocentralen på kort avstånd till universitetsområdet, Norrlands 
Universitetssjukhus och ett stort antal studentbostäder. För närvarande har Ålidhems 
hälsocentral nästan 18 000 människor inom sitt upptagningsområde. Ålidhems hälsocentral 
drivs på traditionellt vis i Landstingets regi. (Västerbottens läns landsting 2:3, 2008) 
 
Burträsk hälsocentral har drivits som intraprenad sedan maj 2001. Detta medger att både 
personalen och ledningen har större frihet att driva verksamheten. Enligt landstinget har 
ledningen för hälsocentralen använt det ökade inflytandet på verksamheten som styrformen 
intraprenad medger till att anpassa verksamheten. Detta har bland annat använts för att 
tillgodose de specifika behov som upptagningsområdets befolkning har. Burträsk hälsocentral 
har till ytan ett väldigt stort upptagningsområde att tillgodose, med sex mil till de yttersta 
byarna inom regionen. I Burträsk bor cirka 4500 personer, exklusive byarna som tillhör 
upptagningsområdet. Den närmaste tätorten med lasarettet ligger cirka fyra mil från 
Burträsk.(Västerbottens läns landsting 3:3, 2008)  
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Till en början redovisas resultaten på de inledande frågorna samt data som berör studiens 
omfattning och urval. Därefter redovisas resultaten och medelvärden för samtliga a-
påståenden, 4a-13a. Genom detta förfarande är avsikten att åskådliggöra hur vårdtagarna 
upplevde servicekvaliteten på respektive hälsocentral genom diagram, jämförelser och 
förtydligande resonemang. I nästas fas illustreras hur utfallet blev för samtliga b-påståenden. 
Resultatet från sammanställningen av b-påståendena representerar hur viktig varje påstående 
var och fungerar följaktligen som en subjektiv viktning av a-påståendena. De data som härrör 
från respektive hälsocentral redovisas dels individuellt och dels tillsammans för att möjliggöra 
jämförelser. Påståendena 4-13 med a- och b-del är kodade med nyckelord för att ge läsaren en 
uppfattning om vad respektive påstående berör. Figuren nedan illustrerar ovanstående.  
 

Huvudfråga  Aspekt 
4. Första Kontakt 
5. Bemötande 
6. Lokalen 
7. Tidspassning 
8. Förståelse 
9. Tillit 
10. Information 
11. Hövlighet & Sympati 
12. Personlig Kontakt 
13. Servicekvalitet 

 
Figur 1: Kodning med nyckelord 
 

5.3. Inledande frågor 
Vid Ålidhems Hälsocentral deltog 51 respondenter i studien, varav 72,5 procent var kvinnor 
och 27,5 procent var män, vilket innebar att kvinnor utgjorde närmare tre fjärdedelar av 
urvalet. Vid Burträsk hälsocentral deltog 45 personer i studien, varav 51,1 procent kvinnor 
och 48,9 procent män.  
 

Respondenternas könsfördelning 
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Figur 2: Respondenternas könsfördelning vid Ålidhems och Burträsk Hälsocentraler 
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Vid båda hälsocentralerna framgår det att telefon är det vanligast sättet att först ta kontakt 
med vårdcentralen. I övrigt är andelarna för olika typer av kontakt jämförelsevis mycket lika 
mellan Ålidhems och Burträsks hälsocentral. En parameter som utelämnats i datamaterialet 
som beskriver Burträsk är att en individ använde Internet för att ta kontakt med 
hälsocentralen.  
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Figur 3: Kontakt av Ålidhems och Burträsk Hälsocentraler 
 
Respondenterna är indelade i fyra ålderskategorier, vilka framgår av figuren nedan. 64,7 
procent av respondenterna vid Ålidhems Hälsocentral tillhör kategorin 18-34 år. Den näst 
största kategorin är 51-65 år, vilket utgör 13,7 procent av urvalet. Tillsammans utgör övriga 
kategorier 21,6 procent. Kvinnor utgjorde 72,5 procent av urvalet och är främst representerade 
inom ålderskategorin 18-34 år, vilket skapar ett snedfördelat urval mellan könen.  
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Figur 4: Respondenternas ålders- och könsfördelning vid Ålidhems Hälsocentral 
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Respondenterna vid Burträsk Hälsocentral är jämnare fördelade mellan ålderskategorierna 
jämfört med respondenterna vid Ålidhems Hälsocentral. Ålderskategorin 35-50 representeras 
av flest respondenter och utgör 28,9 procent av urvalet. Båda ålderskategorierna 51-65 och 
65+ utgör 26,7 procent vardera, vilket lämnar 17,8 procent till den yngsta kategorin, 18-34. 
Snedfördelningen urvalet vid Ålidhems Hälsocentral uppvisade finns inte i urvalet från 
Burträsk Hälsocentral.  
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Figur 5: Respondenternas ålders- och könsfördelning vid Burträsk Hälsocentral 
 

5.4. Olika ålderskategorier och kön 
För att illustrera hur respondenter i olika åldersgrupper samt med olika könstillhörighet 
upplevt servicekvaliteten vid respektive hälsocentral redovisas resultaten i diagram med ålder 
samt kön som variabler. Avsikten är att belysa de aspekter som skiljer ålderskategorierna, 
alternativt könen, åt vad gäller upplevd servicekvalitet.  
 

5.4.1. Ålidhems Hälsocentral 

Figuren som följer visar trendlinjer för varje ålderskategori vid Ålidhems Hälsocentral. 
Kategorin 65+ har genomgående högst medelvärden följt av kategorin 51-65 som redovisar 
medelvärden högre än resterande ålderskategorier, bortsett från påståendena som behandlar 
Första Kontakt, Bemötande och Personlig Kontakt. Samtliga kategorier visar avvikande 
medelvärden för Tidspassning. För de två yngre ålderskategorierna, 18-34 och 35-50, är en 
majoritet av medelvärdena lägre än motsvarande för de två äldre ålderskategorierna, bortsett 
från hur kategorin 18-34 upplevde Första Kontakt och Bemötande, vilka endast överträffas av 
den äldsta kategorin, 65+. Den enda aspekt kategorin 35-50 upplevde bättre än kategorin 51-
65 var Personlig Kontakt. Ålderskategorin 35-50 ligger nedanför den äldsta kategorin på 
samliga aspekter.  
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Figur 6: Jämförelse mellan åldersgrupper vid Ålidhems Hälsocentral 
 

5.4.1.1. Kön och ålderkategori 
Sammantaget uppvisar kvinnor och män väldigt lika medelvärden för aspekterna som 
undersöktes i studien. Det sammantagna medelvärdet för kvinnor vid Ålidhems Hälsocentral 
är 5,88 och samma tal för männen i studien är 5,87. Värdena skiljer sig dock mellan 
aspekterna som undersöktes. Figuren som följer illustrerar kvinnor och män i kategorin 18-34. 
De tydligaste skillnaderna mellan könen är att kvinnor upplevde sämre Tidspassning och 
mindre Tillit. Männen upplevde Första Kontakten mindre positivt och Förståelsen från 
personalen sämre. För övriga aspekter är skillnaderna mindre.  
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Figur 7: Män och kvinnor 18-34 vid Ålidhems Hälsocentral 
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Den ålderskategori som uppvisade störst skillnader är 35-50, där männen i undersökning 
upplevde servicekvaliteten sämre än kvinnorna på samtliga aspekter utom Lokalen. De 
sammanfattade värdena för män och kvinnor är 4,85 och 6,45. Framförallt uppfattningen av 
Första Kontakten, Bemötandet, Tidspassning samt Hövlighet & Sympati skiljer sig.  
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Figur 8: Män och kvinnor 35-50 vid Ålidhems Hälsocentral 
 
I kategorin 51-65 är män och kvinnors medelvärden relativt lika. Kvinnorna har en bättre 
upplevelse vad gäller Hövlighet & Sympati, Lokalen och Personlig Kontakt, medan männen 
upplever att Första Kontakt och Förståelsen var bättre. Medelvärdena totalt för män och 
kvinnor är 6,03 och 6,10.  
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Figur 9: Män och kvinnor 51-65 vid Ålidhems Hälsocentral 
 
I den äldsta kategorin återfinns de högsta värdena för upplevd servicekvalitet. Kvinnor 
upplever att Tidspassning och Tillit är något sämre än övrig service. Männen i denna kategori 
instämmer helt att hälsocentralen har god servicekvalitet. Medelvärdena totalt för män och 
kvinnor är 7 samt 6,55. Detta framgår i följande figur.  
 



 

 32  

Jämförelse mellan män och kvinnor i åldrarna 65+
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Figur 10: Män och kvinnor 65+ vid Ålidhems Hälsocentral 
 

5.4.2. Burträsk Hälsocentral 

Figuren nedan visar att ålderskategorierna vid Burträsk Hälsocentral följer varandra vad gäller 
upplevelse av servicekvalitet. Till skillnad från respondenterna vid Ålidhems Hälsocentral 
visar inte den äldsta ålderskategorin överlägset högst värden utan följer trenden. De aspekter 
som visar högst värden är Bemötande, Lokalen samt Hövlighet & Sympati. Sammantaget 
upplevde kategorin 35-50 att servicekvaliteten var minst positiv i jämförelse med de andra 
kategorierna. Förståelse, Tillit och Tidspassning är aspekter med genomgående lägre värden. 
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Figur 11: Jämförelse mellan åldersgrupper vid Burträsk Hälsocentral 
 

5.4.2.1. Kön och ålderskategori 
Sammantaget uppvisar män och kvinnor relativt olika medelvärden för aspekterna som 
undersöktes i studien. Med 6,16 upplever männen vid Burträsk Hälsocentral ett högre 
sammantaget medelvärde för servicekvaliteten jämfört med 5,68 för kvinnorna. I diagrammet 
nedan illustreras ålderskategorin 18-34 år. De största skillnaderna finns vid aspekterna Tillit, 
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Information och Förståelse där männen uppvisar lägre värden. Kvinnor upplever 
jämförelsevis Första Kontakten mindre positivt. Männen har angett maxvärde för tre aspekter.  
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Figur 12: Män och kvinnor 18-34 vid Burträsk Hälsocentral 
 
Vad gäller ålderskategorin 35-50, vilken illustreras i figuren nedan, är det viktigaste 
skillnaderna att männen upplever ett högre värde för Första Kontakten medan kvinnor angett 
ett högre värde för påståendet som rör Tillit. I övrigt visar resultatet att männen angett 
maxvärdet sju för Bemötandet samt att kvinnorna jämförelsevis angett något högre värden för 
samtliga övriga aspekter.  
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Figur 13: Män och kvinnor 35-50 vid Burträsk Hälsocentral 
 
I ålderskategorin 51-65 finns de största skillnaderna mellan könen vid Första Kontakten, 
vilken graderades lägre av männen, och Tidspassning, vilken kvinnorna angav ett lägre värde 
på. Lokalen mottog maxvärdet av båda könen. Kvinnorna i denna kategori ansåg vidare att 
Information, Servicekvalitet samt Bemötande även var värda maxvärdet sju. I figuren som 
följer illustreras ovanstående resonemang.  
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Jämförelse mellan män och kvinnor åldrarna 51-65
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Figur 14: Män och kvinnor 51-65 vid Burträsk Hälsocentral 
 
Följande diagram i denna jämförelse mellan könen i de olika ålderskategorierna visar den 
äldsta kategorin, 65+. Näst kvinnorna i föregående kategori är männen i denna de mest 
generösa vad gäller gradering av servicekvaliteten. Sammantaget är denna kategori den som 
graderat sin upplevelse högst. Den mest framträdande skillnaden mellan könen är för aspekten 
Förståelse, vilken kvinnorna upplevde mindre positivt än männen. I övrigt visar resultatet att 
män och kvinnor graderat sin upplevelse relativt lika. 
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Figur 15: Män och kvinnor 65+ vid Burträsk Hälsocentral 
 

5.5. Hälsocentralerna jämförda med varandra 
Då en avsikt med studien är att ta reda på om hälsocentralens styrform påverkar den upplevda 
servicekvaliteten är en jämförelse mellan de två medverkande organisationerna nödvändig. 
Detta görs med avsikt att belysa områden som särskilt skiljer de båda hälsocentralerna åt. 
Genom att sammanställa medelvärden för upplevd servicekvalitet för båda populationerna i 
samma diagram kan vi grafiskt illustrera detta. I följande diagram framgår att de enda 
aspekterna som Ålidhems Hälsocentral erhållit högre värden för jämfört med Burträsk 
Hälsocentral är Information och Förståelse. Vad gäller samtliga andra aspekter visar Burträsk 
högre värden. Den största skillnaden visar sig för aspekter som exempelvis Bemötande, 
Tidspassning, Personlig Kontakt och Servicekvalitet. För samtliga av dessa aspekter skiljer 
det mer än 0,5 för medelvärdet vid hälsocentralerna. Det lägsta av alla värden visar Ålidhems 
Hälsocentral för Tidspassning, vilket uppgår till 5,32. 
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Jämförelse av påstående 4a-13a
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Figur 16: Jämförelse servicekvalitet mellan hälsocentralerna 
 
För att utreda ytterligare vilken grupp som ligger bakom den stora skillnaden mellan 
hälsocentralerna har samma diagram som ovan illustrerats med kön som en ytterligare 
variabel. Detta visar tydligt huruvida män eller kvinnor höjer alternativt sänker ett specifikt 
medelvärde för en aspekt. Vad gäller aspekter såsom Bemötande, Tidspassning och 
Servicekvalitet, vilka respondenterna från Burträsk upplevde mer än 0,5 bättre än 
respondenterna från Ålidhem, kan skillnaden förklaras med att både manliga och kvinnliga 
respondenter i Burträsk valt höga värden för dessa aspekter. Detta framgår av diagrammet 
nedan.  
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Figur 17: Jämförelse servicekvalitet och kön mellan hälsocentralerna 
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5.6. De viktigaste aspekterna 
Med avsikt att fastslå vilken betydelse de olika hälsocentralernas resultat vid undersökningen 
av servicekvalitetsrelaterade aspekterna har, bör ett resonemang föras kring viktigheten av 
varje aspekt vid respektive hälsocentral. Nedan illustreras hur viktig varje aspekt är vid 
respektive hälsocentral. Vissa aspekter har mer betydelse vid Ålidhems Hälsocentral medan 
vissa är viktigare vid Burträsk Hälsocentral. Sammantaget är värdena något högre vid 
Ålidhems Hälsocentral. 
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Figur 18: Aspekternas viktighet vid hälsocentralerna 
 
Nedan illustreras samma diagram som ovan, med tillägg för variabeln kön. Det framgår att 
kvinnor vid Ålidhems Hälsocentral upplever Bemötande, Information samt Servicekvalitet 
viktigt. Vid samma hälsocentral uppger även männen att Information är betydelsefullt. För 
dessa aspekter visar diagrammen ovan att Ålidhems Hälsocentral har högre värden än 
Burträsk hälsocentral. Vad gäller Lokalen och Tidspassning, vilka respondenterna vid 
Burträsk hälsocentral anser viktigt höjer främst männens omdömen medelvärdena. 
Skillnaderna är dock relativt små och kan vara svåra att illustrera utan en missvisande skala. 
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Figur 19: Jämförelse mellan aspekternas viktighet och kön mellan hälsocentralerna 
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5.7. Aspekternas viktighet rangordnad 
De diagram som illustrerar viktigheten av de servicekvalitetsrelaterade aspekterna i 
ovanstående avsnitt har omstrukturerats för att tydligare visa vilken aspekt som betyder mest 
för respektive hälsocentrals respondenter. Med andra ord har det initiala upplägget med 
servicekvalitetsrelaterade aspekter sorterade efter den ordning som påståendena var placerade 
i enkäten frångåtts. Ordningen på dessa aspekter är särpräglad för respektive hälsocentral då 
respondenterna vid vederbörlig hälsocentral besvarat enkäterna olika. De två figurer som 
följer visar i storleksordning hur aspekterna förhåller sig till varandra.  
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Figur 20: De viktigaste aspekterna vid Ålidhems Hälsocentral 
 

Vad respondenterna vid Burträsk HC anser vara vikti gast

6,91 6,89
6,78 6,78

6,64 6,64 6,60 6,58

6,44 6,40

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

Bem
öt

an
de Tilli

t

Hövli
gh

et &
 sy

m
pa

ti

Ser
vic

ek
va

lite
t

För
stå

els
e

Lo
ka

len

In
fo

rm
at

ion

För
sta

 ko
ntak

t

Per
so

nli
g 

ko
nt

ak
t

Tids
pa

ss
nin

g

M
ed

el
vä

rd
e

 
 
Figur 21: De viktigaste aspekterna vid Burträsk Hälsocentral 
 
Både för Ålidhems och för Burträsk Hälsocentral återfinns aspekterna Bemötande, Tillit, 
Servicekvalitet samt Hövlighet & Sympati bland de fem mest betydelsefulla. Därmed 
återfinns de fyra aspekterna Tidspassning, Personlig Kontakt, Första Kontakt samt Lokalen 
bland de fem minst betydelsefulla aspekterna för båda hälsocentralerna. Tidspassning är minst 
betydelsefullt i båda fallen. Skillnaden mellan mest betydelsefullt och minst betydelsefullt är 
0,7 för respondenterna från Ålidhem och knappt 0,5 för respondenterna från Burträsk.  
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5.8 Relation mellan upplevelse och viktighet 
Skillnaden mellan hur viktig en aspekt är för respondenterna vid Ålidhems hälsocentral och 
hur de verkligen upplevde det illustreras med diagrammet nedan. Viktigheten är generellt 
värdesatt högre än upplevelsen av servicekvaliteten enligt figur nedan.  
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Figur 22: Upplevelse och viktighet vid Ålidhems Hälsocentral 
 
För att tydligt visa vilka aspekter som kännetecknas av att upplevelsen skiljer sig från dess 
viktighet redovisas dessa värden i nedanstående diagram. De servicekvalitetsrelaterade 
aspekterna har sorterats efter differens mellan upplevelse och viktighet. Det innebär att störst 
skillnad mellan verklig upplevelse av en aspekt och hur viktig densamma är återfinns till 
vänster i diagrammet. I detta fall innebär det att uppfattningen av Lokalen är närmast 
respondenternas åsikt om dess viktighet. I andra änden av skalan återfinns aspekten Tillit som 
kännetecknas av en stor differens mellan respondenternas uppfattning och aspekten Tillits 
viktighet.  
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Figur 23: Differens vid Ålidhems Hälsocentral 
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Vad gäller Burträsk Hälsocentral ligger värdena för upplevelse och viktighet närmare 
varandra än vid Ålidhems Hälsocentral. Differensen är därmed mindre mellan uppfattningen 
av servicekvaliteten och respektive servicekvalitetsrelaterad aspekts viktighet. 
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Figur 24: Upplevelse och viktighet vid Burträsk Hälsocentral 
 
Likt diagrammet som belyser differensen för respondenterna från Ålidhems Hälsocentral 
illustrerar nedanstående figur samma aspekter. Differensen mellan upplevelsen av de olika 
dimensionerna av servicekvalitet och dess viktighet avtar tydligare än i samma figur för 
Ålidhems Hälsocentral. I övrigt är aspekten som berör Lokalen den enda i undersökningen 
som överträffar respondenternas uppfattning om dess viktighet. Upplevelsen överstiger 
viktigheten med 0,13 i det fallet och ger följaktligen ett negativt tal i nedanstående figur.  
 

Differens mellan upplevelse och viktighet vid 
Burträsk Hälsocentral

-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

Tilli
t

För
stå

el
se

För
sta

 k
on

ta
kt

In
fo

rm
at

io
n

Tids
pa

ss
ni

ng

Ser
vic

ek
va

lite
t

Per
so

nli
g 

ko
nt

ak
t

Höv
lig

he
t &

 sy
m

pa
ti

Bem
öt

an
de

Lo
ka

len

D
iff

er
en

s

 
 
Figur 25: Differens vid Burträsk Hälsocentral 
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5.9. Respondenternas kommentarer 
Den sista frågan i enkäten var frivillig och uppmanade respondenterna att tillägga något vid 
intresse. Frågan inkluderades i enkäten för att ge utrymme till synpunkter som annars kan 
förbises vid enkätundersökningar. 29,4 procent eller 15 respondenter vid Ålidhems 
Hälsocentral valde att lämna ett svar och endast 4,4 procent, eller två respondenter, gjorde 
detsamma vid Burträsk Hälsocentral.  
 

5.10.1. Kommentarer från Ålidhems Hälsocentral 

Kommentarerna från Ålidhems Hälsocentral är av blandad karaktär. Vissa menade att det är 
svårt att få tid med en läkare och att det renderar i oönskad väntetid.  
 

”Läkarna är nästan omöjliga att få tag på om man inte avsätter en vecka...” 
Respondent vid Ålidhems Hälsocentral, 2008-11-19 

 
Tillgängligheten upplevdes av en respondent avsevärt sämre än för några år sedan. Andra 
beskriver att bemötandet varierar tydligt med den personal som arbetar för tillfället. Vissa 
anser att läkarna ger bäst service och är trevligast, medan andra hävdar att det är sköterskorna 
som ger bättre service. Somliga anser att personalen inte gör vad den kan för att hjälpa till och 
betonar att kunnighet och vårdkvalitet varierar beroende på vem i personalen de mötte. I 
övrigt framkommer att respondenter understryker vikten av närhet och att få möta samma 
personal från gång till gång. Andra respondenter menar att servicekvaliteten är genomgående 
mycket bra och beskriver den som toppen.  
 

5.10.2. Kommentarer från Burträsk Hälsocentral 

De kommentarer som framkom från Burträsk Hälsocentral var båda av positiv karaktär. Den 
ena beskriver att hon uppskattade den personliga kontakt läkaren visade då han ringde upp 
henne ett par dagar efter besökte för att kontrollera att allt var bra. Den andra beskriver 
hälsocentralen som familjär och trevlig samt att man inte känner sig nervös eller bortkommen 
då hälsocentralen besöks.  
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6. Analys 

Detta kapitel innehåller en analys av det empiriska material som erhållits genom 
enkätundersökningen. Då den teoretiska referensramen delvis är uppbyggd för att ge 
bakgrundsinformation till andra teoretiska resonemang, användas inte samtliga teoretiska 
resonemang för analysen. Det empiriska resultatet, och främst de avvikande värden mellan 
hälsocentralerna, diskuteras därmed mot relevanta delar av den teoretiska referensramen. 
Detta kapitel inleds som det empiriska kapitlet gjorde och fortsätter därefter genom att 
diskutera differensen. Kapitlet innehåller även förtydliganden av de empiriska resultaten.  
 

6.1. Inledande frågor 
Frågor relaterade till könstillhörighet och ålder har inte direkt utgått från den teoretiska 
referensramen utan har snarare för avsikt att härleda var eventuella skillnader mellan 
hälsocentralerna har uppstått och fungera som förklarande variabler. Detta avsnitt är således 
mer en diskussion av det empiriska materialet än en analys av detsamma i förhållande till 
teoretiska resonemang. Detta upplägg frångås därefter i 6.2 och framåt.  
 
Det faktum att kvinnor utgör 72,5 procent av urvalet vid Ålidhems Hälsocentral verkar inte ha 
påverkat det sammantagna utfallet av studien då kvinnor respektive män i genomsnitt 
graderade a-påståendena 5,87 samt 5,88, vilket är en försumbar skillnad. Ålidhems 
Hälsocentral har dock vid en jämförelse med Burträsk Hälsocentral ett generellt lägre resultat 
för a-påståendena. Burträsk Hälsocentral har ett sammantaget medelvärde på 6,22 och samma 
värde för Ålidhems Hälsocentral är 5,88. Skillnaden mellan hälsocentralerna verkar inte vara 
könsrelaterade då de olika grupperna i urvalet från Burträsk generellt visade högre 
medelvärden för servicekvaliteten än motsvarande grupper vid Ålidhems Hälsocentral.  
 
Vid Burträsk Hälsocentral finns en skillnad mellan könen och kvinnor har ett högre 
medelvärde med 6,25 jämfört med männen som har 6,16. Denna skillnad verkar ha med 
könsfördelningen att göra då urvalet nästintill utgörs av hälften kvinnor och hälften män. Män 
och kvinnor har förvisso besvarat de olika påståendena i enkäten olika, och detta kommer att 
diskuteras framöver då aspekterna med störst differens mellan upplevelse och viktighet utreds 
djupare. Genom att göra det och härleda differensen med hjälp av kön och ålder skapas insikt 
om vilka områden inom servicekvalitet som kan diskuteras och möjligtvis förbättras. Det visar 
sig även vilka områden som redan presterar väl vad gäller vårdtagarnas önskemål vid 
respektive hälsocentral.  
 
Vad gäller urvalets indelning i ålderskategorierna finns det tydliga skillnader mellan 
hälsocentralerna. Vid Ålidhems hälsocentral utgör den yngsta kategorin, 18-34, 64,7 procent 
av urvalet och svarade i förhållande till de andra åldersgrupperna lågt, vilket gör att den 
åldersgruppen får stor vikt för studien. I kontrast till åldersfördelningen vid Ålidhems 
Hälsocentral karaktäriseras urvalet i Burträsk av en relativt jämn åldersfördelning och 
medelvärden mellan dessa särskiljer sig inte nämnvärt från varandra. Detta gör det mer 
problematiskt att härleda ett visst resultat av studien till en viss ålderkategori, men ger ett mer 
balanserat resultat sett till ålderskategoriernas del i slutresultatet.  
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6.2. Empiriska resultat jämförda och analyserade 
Studiens resultat vid båda hälsocentralerna kännetecknades av ett antal likheter, däribland 
rangordningen av de servicekvalitetsrelaterade aspekterna vad gäller dess viktighet. För båda 
hälsocentralerna återfanns aspekterna Bemötande, Tillit, Servicekvalitet samt Hövlighet & 
Sympati bland de fyra viktigaste för vårdtagarna. Det som först ska diskuteras är dock de 
aspekter som uppvisat den största differensen mellan hur vårdtagarna verkligen upplevde 
servicen vid hälsocentralen och hur pass viktigt de olika aspekterna var för dem. Avsnittet 
innehåller analys av de olika aspekternas differens och hur dessa relaterar till den teoretiska 
referensramen, först i förhållande till intraprenörskap och intraprenad och därefter till 
servicekvalitet. Enkätfrågorna analyseras inte var för sig då det upplägget skulle ha medfört 
upprepningar och dessutom inte vara relevant. Det är mer relevant att analysera 
undersökningen som helhet och därtill fokusera på de områden som kännetecknas av att 
respondenterna upplever att servicekvaliteten inte lever upp till deras önskemål. Således 
analyseras inte samtliga värden utan endast de som för studien framåt.  
 

6.2.1. Differensen förklarat med intraprenörskap oc h intraprenad 

Chang (2001:167) och Covin och Slevin (1991:8) anser att intraprenörskap inom en 
organisation förbättrar dess prestation. Det är genom en ökad handlingsfrihet, tillgång till 
resurser och rätt typ av arbetsmiljö individer självmant bidrar till organisationen (Mair, 
2005:52). Morris & Jones (1999:84-85) beskriver dock organisationens policy och bristen på 
belöningssystem kan utgöra ett viktigt hinder mot intraprenöriellt agerande. En 
landstingsstyrd hälsocentral styrs traditionellt och visar likhet med Pinchot och Pinchots 
(1995:13-14) resonemang att stora byråkratiska organisationer kan hämma effektivitet och 
kommunikation. Samma forskare fortsätter förklara att den typen av organisationer inte kan 
leva upp till kraven det moderna servicesamhället ställer. Stora organisationer kan leda till att 
personalen får mer formella och inrutade roller. Detta kan hämma lärande och kommunikation 
inom organisationen. (Pinchot & Pinchot, 1995:13-16). Styhre (2008:638) menar att 
entreprenörskap och kreativitet kan hämmas i byråkratiska organisationer. 
 
De aspekter som visade störst differens vid Ålidhems Hälsocentral var Tillit, Första Kontakt, 
Servicekvalitet, Personlig Kontakt och Förståelse. Samtliga av dessa aspekter har antingen 
över ett eller strax under ett i differens.  
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Figur 26: Differens vid Ålidhems Hälsocentral 
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Huruvida policyn vid Ålidhems Hälsocentral främjar intraprenöriellt agerade och 
belöningssystem undersöktes inte, vilket medför att Morris och Jones (1999:84-85) 
resonemang om policy och belöningar saknar empiriskt stöd. Ålidhems Hälsocentral 
uppvisade en relativt stor differens för en rad av de servicekvalitetsrelaterade aspekterna som 
undersöktes. Detta visar viss överensstämmelse med Pinchot och Pinchots (1995:13-14) 
resonemang att stora byråkratiska organisationer skulle kunna hämma kommunikation och 
effektivitet i arbetet. Att vårdtagarna upplever begränsat med Tillit, Personlig Kontakt, 
Servicekvalitet och hjälp vid Första Kontakten kan möjligtvis härledas till att hälsocentralen 
ingår i en mycket stor organisation med formella strukturer och roller för de anställda. 
Kopplingen är dock svag och resultatet kan tolkas på andra sätt. Pinchot och Pinchot 
(1995:13-14) hävdar även att formella roller påverkar kommunikation, lärande och en 
organisations prestation negativt, vilket kan kopplas till studiens utfall under förutsättningar 
att Ålidhems Hälsocentral arbetar mer formellt. Arbetssätten undersöktes dock inte.   
 
De aspekter som visade störst differens vid Burträsk Hälsocentral var Tillit, Förståelse, Första 
Kontakt samt Information. Dessa fyra har mellan 1,09 till 0,67 i differens. Övriga aspekter har 
under 0,4 i differens, vilket är en tydlig skillnad mot Ålidhems Hälsocentral.  
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Figur 27: Differens vid Burträsk Hälsocentral 
 
En anledning till att Burträsk valdes för studien var dess nuvarande styrform, intraprenad, 
vilken ska medföra större befogenheter för personalen och friare arbetsformer. Morris och 
Jones (1999:84-85) diskussion om att rätt policy främjar intraprenöriellt agerande är det svår 
att uttala sig om då undersökningens fokus var vid vårdtagarnas upplevelse. Inte heller vid 
Burträsk Hälsocentral finns således stöd för Morris och Jones (1999:84-85) resonemang. 
Genom att jämföra differensen hälsocentralerna emellan skapas en viss koppling till Changs 
(2001:167) samt Covin och Slevins (1991:8) resonemang som hävdar att intraprenörskap 
förbättrar prestationen. Burträsk Hälsocentral uppvisar genomgående mindre differens. Detta 
baseras på Bohman och Boters (2004:9-10) definition av intraprenad vilken beskriver att 
styrformen innefattar intraprenöriella beståndsdelar. Pinchots och Pinchots (1995:13-14) samt 
Styhres (2008:638,641) resonemang beskriver att stora organisationer kan medföra byråkrati 
och sämre prestanda. Huruvida det är förklaringen till resultatet från Burträsk Hälsocentral, 
som är mindre och i större utsträckning styrs självständigt med vissa intraprenöriella inslag, är 
svårt att härleda. Differensen är dock jämförelsevis mindre än vid Burträsk Hälsocentral.  
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Intraprenader präglas av mer självstyre, delaktighet och har mottagits med positiv respons 
från de anställda (Bohman & Boter, 2004:3-6, Westlund, 2006:58) Studier visar även att 
tillgängligheten på vissa håll har ökat med styrformen intraprenad, vilket kan leda till bättre 
vårdkvalitet (Västra Götalandsregionen, 2008). Intraprenad har även visat sig minska 
personalens nedstämdhet och sjukfrånvaro i Umeå kommun (Nutek, 2006:41-42). 
Traditionellt styrda organisationer inom vårdsektorn kan i vissa fall ha en kultur som 
motverkar nytänkande vilket kan få unga att känna sig omotiverade och nedstämda visar en 
studie genomförd av Arbetslivsinstitutet (Samuelsson & Flink, 2007:17-18). 
 
Det är svårt att svara på om det empiriska resultatet visar överensstämmelse med Nuteks 
(2006:41-42) forskningsrapport samt Bohman och Boters (2004:3-6) resonemang. Huruvida 
personalens välmående visar sig vid servicetillfället och påverkar utfallet blir således 
vanskligt att uttala sig om. Tillgänglighet och vårdkvalitet kan förbättras med styrformen 
intraprenad i enlighet med den forskning Västra Götalandsregionen (2008) framställt. Om 
avsaknaden av de fördelar som vissa forskare hävdar kommer med intraprenad är anledningen 
till att den differens som visade sig vid Ålidhems Hälsocentral framgår inte. Den största delen 
av de aspekter som undersöktes i denna studie är beroende av personalen och deras 
interaktioner med vårdtagarna. Det går dock inte att svara på om Arbetslivsinstitutets 
(Samuelsson & Flinck, 2007:17-18) forskning, som beskriver att unga kan känna låg 
motivation inom traditionellt styrda offentliga organisationer, stämmer. Dessa aspekter 
inkluderades inte i studien. Resultatet visar endast att differensen var större vid Ålidhems 
Hälsocentral.  
 
Bohman och Boters (2004:3-6) forskning samt Nuteks (2006:41-42) rapport visar att 
personalen vid intraprenader är välmående i större utsträckning. Burträsk Hälsocentral drivs 
förvisso som en intraprenad och presterade bättre servicekvalitet i undersökningen, men om 
det beror på styrformen eller intraprenöriellt beteende är vanskligt att uttala sig om. Likt det 
resonemang som fördes angående Ålidhems Hälsocentral och eventuella orsaker till den 
differens som visade sig där, påverkar personalens välmående hur servicen levereras och hur 
servicekvaliteten upplevs. Västra Götalandsregionens (2008) forskningsrapport samt 
Arbetslivsinstitutets (Samuelsson & Flink, 2007:17-18) studie menare att personalen vid 
intraprenaden i Burträsk skulle ha bättre förutsättningar att leverera hög servicekvalitet. 
Försiktighet bör dock iakttas för att inte övertolka kopplingarna mellan vissa resonemang och 
utfallet på studien.  
 
Beslutsfattandet flyttas närmare personalen inom de offentliga organisationer som använder 
styrformen intraprenad, vilket kan ha skapat mer och bättre möjligheter för personalen. I 
övrigt är ett syfte med styrformen att skapa utrymme att agera intraprenöriellt samt öka 
effektiviteten inom offentliga organisationer. (Nutek, 2006:3-4, Bohman & Boter, 2004:4, 9-
10) 
 
I motsats till det empiriska resultatet vid Ålidhems Hälsocentral där fem aspekter uppvisade 
differens kring ett samt nio av tio över 0,5, visade differensen vid Burträsk Hälsocentral 
endast fyra aspekter med värden mellan 1,09 till 0,67 i differens. Övriga aspekter har under 
0,4 i differens. En tanke är att personalen vid intraprenaden i Burträsk kanske har större 
möjligheter att arbeta i linje med de resonemang som beskriver intraprenad. Därmed kan 
resultaten kanske tillskrivas styrformen som Bohman och Boter (2004:4, 9-10) beskriver den. 
Förvisso är kopplingen till Bohman och Boters (2004:3-6) forskning och Nuteks (2005:41-42) 
studie vag på grund av att det finns många andra förklarande variabler. Därmed visar 
resultatet inget entydigt svar vad skillnaderna mellan hälsocentralerna beror på.  
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6.2.2. Differensen förklarat med servicekvalitet 

Servicekvalitet bedöms annorlunda av olika individer beroende på personliga preferenser, 
vilket gör att interaktioner inom offentliga inrättningar i allmänhet blir svårbedömda 
(Broussine, 1997:28). Det empiriska materialet som framkom vid hälsocentralerna bör därför 
ses i ljuset av att de individer som medverkade i studien har en unik uppsättning preferenser. 
Service utgörs dessutom i stor utsträckning av personlig kontakt mellan olika individer, vilket 
gör att personalen får en vital roll och påverkar servicens utfall genom interaktionens 
genomförande (Swiss, 1992:358-360). I enkätstudien som genomfördes av Rohini och 
Mahadevappa (2006:72-75) framkom att förbättringar kunde göras inom samtliga områden av 
servicekvalitet. 
 
I likhet med Broussines (1997:28) resonemang har vissa individuella preferenser tagits i 
åtanke genom indelningen i ålderskategorier samt könstillhörighet för att lättare se mönster i 
resultatet. Swiss (1992:358-360) resonerar att personalen i allra högst grad påverkar hur 
servicen upplevs, vilket kan diskuteras med resultatet från hälsocentralerna. Det går dock inte 
att svara på vilken i vilken utsträckning personalen påverkade resultatet. Personalens roll kan 
förvisso knytas till flera av de aspekter som uppvisade störst differens som exempelvis Tillit, 
Första Kontakt, Personlig Kontakt och Förståelse, vilka samtliga utgörs av interaktioner. Då 
Ålidhems Hälsocentral traditionella styrform möjligtvis kan liknas vid de förhållanden som 
sjukhusen i Bangalore bedrivs under och uppvisar att samtliga delar av servicekvaliteten kan 
förbättras, visar resultatet likheter med Rohinis och Mahadevappas (2006:72-75) forskning.  
 
I överensstämmelse med Swiss (1992:358-360) forskning uppvisade det empiriska resultatet 
vid hälsocentralerna att kontakter mellan personal och vårdtagare påverkar hur 
servicekvaliteten upplevs, vilket är relativt givet. Detta teoretiska resonemang kan härledas 
och diskuteras tillsammans med differensen, vilken var lägre vid Burträsk Hälsocentral än vid 
Ålidhems Hälsocentral. Rohinis och Mahadevappas (2006:72-75) forskningsresultat 
överensstämmer inte riktigt lika väl med det empiriska resultatet från Burträsk Hälsocentral, 
där exempelvis uppfattningen av Lokalen överträffades dess viktighet. I övrigt uppvisade 
resterande områden att det existerar en differens mellan upplevelsen av servicen och 
respektive aspekts viktighet. Därmed finns visst stöd för samma forskares forskningsresultat. 
 

6.2.2.1. Aspekterna med högst värde 
Samma studie som ovan visar även att vårdtagare vill ha tillgång till professionell personal, 
uppskattar rena lokaler samt att korrekt diagnostisering är viktigt. Väntetider, förseningar och 
kommunikation var områden att förbättra ur ett servicekvalitetsperspektiv. I övrigt var 
vårdtagarna nöjda med personalens bemötande, empati och hjälpsamhet, vilka tillsammans 
skapar en god atmosfär som uppskattas. Personlig kontakt mellan personal och vårdtagare var 
även mycket viktigt. Forskarna betonar att det är betydelsefullt att leva upp till vårdtagarnas 
förväntningar och se till att åtgärda de aspekter som inte lever upp till dessa förväntningar för 
att skapa bättre servicekvalitet. (Rohini & Mahadevappa, 2006:72-75) 
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Jämförelse av påstående 4a-13a

3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

För
sta

 ko
ntak

t

Bem
öt

an
de

Lo
ka

len

Tids
pa

ss
nin

g

För
stå

els
e

Tilli
t

In
fo

rm
at

ion

Hövli
gh

et &
 sy

m
pa

ti

Per
so

nli
g 

ko
nt

ak
t

Ser
vic

ek
va

lite
t

M
ed

el
vä

rd
e

Ålidhem

Burträsk

 
 
Figur 28: Jämförelse av servicekvalitet mellan hälsocentralerna 
 
Vad gäller respondenternas upplevelse vid Ålidhems Hälsocentral visar det empiriska 
materialet att Bemötande, Hövlighet & Sympati, Lokalen och Information samtliga tilldelades 
högre medelvärden än sex. De empiriska resultaten vid Ålidhems Hälsocentral visar därmed 
stöd för de resultat som Rohini och Mahadevappas (2006:72-75) enkätundersökning 
genererade: samtliga områden kan förbättras. Även de aspekter som fick lägst medelvärden, 
Tidspassning och hjälp vid Första Kontakten, visar överensstämmelse med ovanstående 
forskares resultat som beskriver väntetider och kommunikation som förbättringsområden, 
vilka ses som snarlika aspekter.  
 
Respondenternas upplevelse av servicekvaliteten vid Burträsk Hälsocentral visade att sex 
aspekter visar medelvärden över sex. Av återstående fyra aspekter är det lägsta värdet 5,71. 
De fyra aspekterna som tilldelades högst medelvärden var Bemötande, Lokalen, Hövlighet & 
Sympati samt Servicekvalitet. Dessa skiljer sig från de aspekter som tilldelades högst värden 
vid Ålidhems Hälsocentral där aspekten Information tilldelades ett värde över sex. 
Överensstämmelsen med Rohini och Mahadevappas (2006:72-75) forskning visar sig för 
samtliga aspekter som har fått högst medelvärde vid Burträsk Hälsocentral. Aspekter som 
Första Kontakt och Tidspassning fick relativt låga värden vid Burträsk Hälsocentral. 
Tolkningen är att kommunikation kan jämställas med aspekten Första Kontakt då 
interaktionen vid det tillfället bygger på just kommunikation. Som nämnts ovan visar 
resultaten generellt att servicekvaliteten inom samtliga områden inte helt uppfyllt 
vårdtagarnas önskemål, vilket även visade sig i Rohinis och Mahadevappas (2006:72-75) 
studie.  
 
Respondenterna vid Ålidhems Hälsocentral har upplevt servicen mer än 0,5 lägre för fyra 
aspekter jämfört med respondenterna vid Burträsk Hälsocentral. Flera andra aspekter är även 
graderade lägre vid Ålidhems Hälsocentral. En utgångspunkt för analysen är en vilja att 
överbrygga differensen mellan hur servicen upplevdes och hur viktig vårdtagarna anser den 
vara. Genom att diskutera detta kan hälsocentralerna möjligtvis ta till sig nya kunskaper och 
erbjuda service mer i linje med vad vårdtagarna anser vara viktigt.  
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6.2.2.2. Organisationen och dess policy 
Genom att skapa rätt anda och policys i organisationen får personalen en starkare motivation 
att bidra till organisationen, vilket förbättrar servicekvalitet generellt i organisationen (Tsai & 
Tang, 2007:117-118). Detta resonemang överensstämmer med Morris och Jones (1999:84-85) 
forskning om vad som främjar intraprenörskap samt Bohman och Boters (2004:9-10) 
argumentation om intraprenader och hur personalen behöver samarbeta och känna stöd för att 
bibehålla entusiasm och dra nytta av styrformen. En undersökning från Nutek (2006:41-42) 
visar att intraprenad kan innebära större möjligheter till självständigt styre för både personal 
och ledning och kan få personalen att känna motivation. 
 
Ålidhems Hälsocentral är traditionellt styrd i en stor byråkratisk organisation. 
Undersökningen visar inte om det finns stöd för Tsai och Tangs (2007:117-118) samt Morris 
och Jones (1999:84-85) teoretiska resonemang gällande intraprenöriellt beteende och de 
positiva effekter detta kan rendera i. Vad gäller Bohman och Boters (2004:9-10) resonemang 
berör de endast intraprenader. De lägre värdena för upplevd servicekvalitet och den större 
differensen vid Ålidhems Hälsocentral visar förvisso att det finns en skillnad. Det går inte att 
härleda skillnaden i denna studie till ovanstående forskare resonemang utan att anta för 
mycket.  
 
Som nämnts i ovanstående stycke drivs Burträsk Hälsocentral som intraprenad. Detta kan 
skapa förutsättningar att erbjuda bättre servicekvalitet i enlighet med de resonemang Tsai och 
Tangs (2007:117-118) och Nutek (2006:41-42) presenterar. Resultatet av studien, dels 
differensen och dels hur respondenterna upplevde servicekvaliteten vid respektive 
hälsocentral, visar ett visst stöd för Tsai och Tangs (2007:117-118) forskning som beskriver 
att rätt anda och mer motiverad personal skapar bättre servicekvalitet. Resultatet kan förvisso 
likväl förklaras med andra variabler. Vad gäller Bohman och Boters (2004:9-10) forskning 
framgår det inte huruvida personalen får det stödet som benämns som viktigt.  
 
I byråkratiska organisationer kan personalens engagemang hämmas. Några sätt att arbeta sig 
runt denna problematik och förbättra kvaliteten kan vara utbildning, omväxlande 
arbetsuppgifter och att samtidigt inkludera hela organisationen i dessa processer. (Cochran, 
2004:6-7) Många av de processer som kan fungera servicekvalitetsförbättrande tillsammans 
med ovanstående resonemang återfinns i de resonemang som beskriver intraprenörskap och 
följaktligen utgör viktiga beståndsdelar av styrformen intraprenad (Bohman & Boter, 2004:3-
6). Bellous (2004:30-31) forskning visar att servicekvaliteten förbättras om personalen känner 
starkare för organisationen.  
 
Varken för Ålidhems eller Burträsk Hälsocentraler framgår det i studien huruvida 
arbetsrotation eller utbildning pågår kontinuerligt. Det framgår inte heller om 
organisationerna i sin helhet inkluderas i främjandet av personalens engagemang. Således kan 
Cochrans (2004:6-7) resonemang inte användas för att förklara resultatet. Det som visade sig 
med studien var dock att Ålidhems Hälsocentral hade genomgående lägre värden för den 
upplevda servicekvaliteten, marginellt högre värden för de servicekvalitetsrelaterade 
aspekternas viktighet, vilket i sin tur renderade i en jämförelsevis större differens. Detta beror 
på skillnaden mellan viktighet och upplevd servicekvalitet. En relativt hög upplevd 
servicekvalitet och en relativt låg viktighet hade skapat en liten eller till och med negativ 
differens. Vid Ålidhems Hälsocentral finns inget direkt stöd för Bellous (2004:30-31) 
argumentation, vilken beskriver att personalens motivation att arbeta för organisationen kan 
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ökas med intraprenöriellt beteende som mynnar ut i en bättre servicekvalitet. Detta beror på 
att personalens arbetssätt inte undersöktes.  
 
Undersökningens resultat och det faktum att servicekvalitet kan förbättras med flera av de 
teoretiska resonemang som beskriver intraprenörskap och intraprenad är dock väldigt 
intressant även om dessa inte direkt kan användas för att förklara utfallet. I analysen har det 
framgått att Burträsk Hälsocentral tilldelats högre värden för servicekvaliteten samt redovisat 
en mindre differens mellan viktighet och upplevd servicekvalitet. Styrformen intraprenad kan 
medge mer intraprenöriellt beteende i enlighet med Bohman och Boters (2004:9-10) forskning 
och Bellou (2004:30-31) resonerar att ökat intraprenöriellt beteende kan skapa förbättrad 
servicekvalitet. Relationen mellan dessa teoretiska resonemang är intressant men långt ifrån 
linjär. Som nämnt tidigare kan servicekvalitet bero på fler aspekter än intraprenörskap. I nästa 
avsnitt förs en diskussion om differensen och hur den kan minskas och de olika 
åldersgruppernas ansvar för de aspekter som uppvisat störst differens diskuteras. 
 

6.3. Gruppernas påverkan på differensen 
I detta avsnitt av analysen är avsikten att belysa de viktigaste ålderskategorier som ligger 
bakom den fem största differenserna för respektive vårdcentral och könens inverkan på 
resultatet diskuteras även. Genom att belysa dessa bakomliggande anledningar till det 
empiriska resultatet kan hälsocentralerna tillgodogöra sig kunskap om var eventuella 
förbättrande åtgärder kan implementeras. Därmed fungerar detta avsnitt inte uteslutande som 
ett analysavsnitt utan snarare som en tolkning och ett förtydligande av det empiriska resultatet 
följt av diskussion. Resonemangen som förs utgår i stor utsträckning från diagrammen som 
illustrerar män och kvinnor i olika ålderskategorier i det empiriska kapitlet. I parentesen står 
viktighet minus medelvärdet för upplevelsen av respektive aspekt, vilket utgör differensen.  
 

6.3.1. Grupper att beakta vid Ålidhems Hälsocentral   

Aspekterna som utvecklas nedan är Tillit, Första kontakt, Servicekvalitet, Personlig Kontakt 
samt Förståelse då dessa uppvisar störst differens vid Ålidhems Hälsocentral. Vid Ålidhems 
Hälsocentral utgörs 64,7 procent av urvalet av individer från ålderskategorin 18-34. Av denna 
kategori utgör kvinnor 54,9 procent, vilket gör att dessa grupper är de mest betydelsefulla för 
att härleda differensen. Totalt är andelen kvinnor 72,5 procent.  
 
TILLIT:  Differensen är 1,18 (6,86-5,69), och är den största av samtliga i studien. Den 
viktigaste gruppen, kvinnor i ålderskategorin har tilldelat aspekten 5,39, vilket är lägre än 
aspektens medelvärde på 5,69. Detta innebär att den stora gruppen unga kvinnor drar ner 
medelvärdet för Tillit. I övrigt tilldelade samma grupp aspekten 6,92 i viktighet. Genom att 
nästan 55 procent av urvalet anser att upplevelse och dess viktighet skiljer sig markant skapas 
differensen. Samtliga andra grupper ansåg även att Tillit var mycket viktigt, vilket bidrar till 
skillnaden värdena emellan.  
 
FÖRSTA KONTAKT: Differensen är 1,16 (6,78-5,63), den näst största av samtliga i studien. 
Det är svårt att finna ett tydligt mönster för denna aspekt. Män i samtliga ålderskategorier 
utom 65+ har tilldelat Första Kontakt låga värden. Kvinnor i kategorin 51-65 har tilldelat 
aspekten 4,67, vilket bidrar till sammantaget låga värdet för Första Kontakt på 5,63. Samtliga 
grupper fann Första Kontakt viktigt, inklusive den mest betydelsefulla gruppen, kvinnor i 
ålderskategorin 18-34. Därmed uppstår differensen. Differensen hade blivit större om den näst 
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största kategorin, män i kategorin 18-34, inte hade dragit ner medelvärdet för viktigheten 
genom deras relativt låga tal för viktighet, 6,20.  
 
SERVICEKVALITET:  Differensen är 1,14 (6,86-5,72), den tredje största av samtliga i studien. 
Män i ålderskategorin 35-50 har angett 4,75 för Servicekvalitet, vilket är det lägsta värdet vid 
Ålidhems Hälsocentral för den aspekten. Det är dock kvinnor i kategorin 18-34 som påverkar 
mest då de i genomsnitt angett 5,50 för den upplevda Servicekvaliteten. Totalt uppgår värdet 
för Servicekvalitet till 5,72. Servicekvalitet är den näst viktigaste aspekten vid Ålidhems 
Hälsocentral. Dess viktighet uppgår till 6,82, vilket innebär att en majoritet av respondenterna 
har angett det högsta värdet.  
 
PERSONLIG KONTAKT : Differensen är 0,97 (6,63-5,66). Män i samtliga kategorier utom 65+ 
har angett låga värden för Personlig Kontakt. Bland kvinnor återfinns det lägsta värdet hos 
den tyngsta kategorin 18-34, vilken har angett 5,47 för Personlig Kontakt. Sammantaget blir 
medelvärdet 5,66. Återigen påverkar den största gruppen utfallet och differensen tydligt. Vad 
gäller viktigheten för Personlig Kontakt har samtliga grupper utom män i de två yngsta 
kategorierna, 18-34 och 35-50, ansett den mycket viktig. De två yngsta ålderkategorierna män 
har visserligen angivit värden över sex. Differensen blir således under ett.   
 
FÖRSTÅELSE: Differensen är 0,94 (6,67-5,82). Män i kategorierna 18-34 samt 35-50 har 
tilldelat Förståelse lägst värden vid Ålidhems Hälsocentral med 5,20 respektive 5,50. Kvinnor 
i den yngsta kategorin har tilldelat aspekten 5,90, vilket endast påverkar medelvärdet 
marginellt uppåt. Samtliga grupper utom kvinnor i kategorin 18-34 har tilldelat Förståelse 
värden över 6,5 för viktighet. Därmed drar kvinnorna i den gruppen ned viktigheten och 
minskar differensen för Förståelse. Utfallet blir förvisso en differens på 0,94 men beror 
mycket på generellt låga värden för Förståelse i samtliga grupper utom den äldsta kategorin 
med personer över 65.  
 

6.3.2. Grupper att beakta vid Burträsk Hälsocentral  

Aspekterna som utvecklas nedan är Tillit, Förståelse, Första Kontakt, Information samt 
Tidspassning, vilka är de aspekter som uppvisade störst differens vid Burträsk Hälsocentral. 
Urvalet består av 51,1 procent kvinnor och 48,9 procent män fördelade relativt jämn i de fyra 
ålderskategorierna, vilket gör att ingen särskild grupp är överrepresenterad. Denna jämna 
fördelning gör det mer komplicerat att identifiera en särskiljd ålderskategori som påverkat 
resultatet.  
 
TILLIT:  Differensen är 1,09 (6,89-5,80). Män i samtliga kategorier utom 65+ har tilldelat Tillit 
värden under 5,50, vilket drar ner medelvärdet. Således har kvinnor som grupp dragit upp 
medelvärdet. Nästan samtliga respondenter har tilldelat Tillit det högsta värdet för viktighet, 
vilket gör aspekten till den näst mest betydelsefulla vid Burträsk Hälsocentral. Relationen 
mellan ovanstående värden ger den högsta differensen vid Burträsk Hälsocentral.  
 
FÖRSTÅELSE:  Differensen är 0,93 (6,64-5,71). Skillnaden mellan könen för Förståelse är 
försumbar. Differensen förklaras med att aspekten tilldelats relativt låga värden av samtliga 
ålderskategorier. De värden som utmärker sig är att män i kategorin 18-34 angett 5,00 vilket 
även kvinnor i kategorin 65+ har gjort. De värdena är de lägsta för Förståelse, vilket bidrar till 
att skapa differensen trots att viktigheten med värdet 6,64 endast är den femte viktigaste 
aspekten för respondenterna.  
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FÖRSTA KONTAKT:  Differensen är 0,73 (6,58-5,84). De värden som utmärker sig är kvinnor i 
kategorin 35-50 tilldelat Första Kontakt 4,83 samt att män i kategorin 50-65 tilldelat den 4,88. 
Ingen grupp har angett att aspekten är mindre viktig än 6,25 och flera har angett maxvärdet. 
Det finns därmed inget tydligt mönster för hur respondenterna sett på Första Kontakts 
viktighet, mer än att den yngsta åldergruppen, 18-34, med kvinnor och män angett värdet sju.  
 
INFORMATION:  Differensen är 0,67 (6,60-5,93). Den största avvikelsen för Information är 
värdet för män i kategorin 18-34 vilka tilldelat aspekten 5,00. I övrigt fördelar sig orsakerna 
till det relativt låga värdet jämt mellan könen och åldersgrupperna. Värderingen av 
viktigheten för aspekten Information är likaledes jämt fördelad över grupperna, vilket gör 
härledning av differensen med hjälp av viktigheten problematiskt. Medelvärdet för 
viktigheten är 6,60, vilket gör Information till den sjunde viktigaste aspekten för 
respondenterna vid Burträsk Hälsocentral.  
 
TIDSPASSNING:  Differensen är 0,38 (6,40-6,02). Tidspassning vid Burträsk Hälsocentral har 
under 0,4 i differens, vilket endast en aspekt har vid Ålidhems Hälsocentral. Män i kategorin 
35-50 samt kvinnor i kategorin 50-65 tilldelade aspekten låga värden vilka uppgick till 5,50 
respektive 5,25. Sammantaget var medelvärdet för information över sex. Viktigheten för 
Tidspassning är den minst betydelsefulla av samtliga tio aspekter då den uppvisar ett värde på 
6,40. Anledningen till att aspekten ändå placeras som den med den femte största differensen 
beror på respondenternas uppfattning av aspekten vid servicetillfället och således de värden 
som aspekten tilldelades.  
 

6.4. Diskussion av respondenternas kommentarer 
De kommentarer som framkom av den sista frågan vid den empiriska undersökningen visar 
viss samstämmighet med de sammantagna resultaten för övriga påståenden vilka relaterar till 
de 10 aspekterna av servicekvalitet. Resultatet från Burträsk Hälsocentral är övervägande 
positiva kommentarer och resultatet från Ålidhems Hälsocentral är mer mångfacetterat, men 
huvudsakligen positivt. Endast två kommentarer erhölls från Burträsk Hälsocentral, vilket 
påverkar tillförlitligheten av utfallet. Hade fler respondenter skrivit kommentar hade 
möjligtvis utfallet blivit mer likt det vid Ålidhems Hälsocentral. Kommentarerna bör ses i 
ljuset av övriga enkätresultat och betraktas som ytterligare fingervisningar om vad som ligger 
bakom hälsocentralernas olika resultat.  
 
Följaktligen kan några av de fem aspekterna med störst differens vid Ålidhems Hälsocentral, 
exempelvis Första Kontakt, Personlig Kontakt och Servicekvalitet, diskuteras tillsammans 
med de kommentarer som framkom vid den sista frågan. Respondenterna framförde bland 
annat att den personliga kontakten varierade kraftigt från gång till gång samt att 
tillgängligheten har blivit sämre. Det teoretiska stödet är svårt att identifiera. Broussine 
(1997:27) menar att alla upplever service olika beroende på personliga preferenser, vilket 
kännetecknar resultat från Ålidhems Hälsocentral. Bellou (2006:30-31) menar att 
servicekvalitet kan förbättras om medlemmarna känner en strakare anknytning till 
organisationen. Huruvida det är fallet för personalen vid Burträsk Hälsocentral är oklart. Då 
det empiriska resultatet likaledes uppvisar positiva aspekter är det även för Ålidhems 
Hälsocentral svårt att fastslå ett orsakssamband utan att anta att servicekvalitet direkt påverkas 
av styrsätt. Därmed utgör kommentarerna vid Ålidhems Hälsocentral, på samma vis som de 
vid Burträsk Hälsocentral, ett komplement till de övriga empiriska resultaten. Som författare 
är det dock betydelsefullt att erhålla vårdtagarnas egna ord för hur de upplever 
servicekvaliteten vid båda hälsocentralerna för att ge underlag till diskussionen.  
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7. Diskussion av hälsocentralernas servicekvalitet 

Detta kapitel innehåller en diskussion av vilka de bakomliggande faktorerna till respektive 
hälsocentrals resultat kan vara samt vissa rekommendationer för hur hälsocentralerna kan 
minska differensen. Därmed är huvuddelen i detta kapitel författarnas egna reflektioner och 
tankar kring det empiriska resultatet. Slutligen ges förslag till framtida forskning.  
 
Det har redan fastslagits att differensen beror av två skiljda parametrar. Dels hur 
respondenterna upplevde servicekvaliteten för respektive aspekt och dels hur viktig de ansåg 
densamma vara. Därmed kan en aspekt som tilldelats högre värden för serviceupplevelsen än 
motsvarande aspekt vid den andra hälsocentralen ändå generera en större differens om 
respondenterna ansåg samma aspekt vara viktigare än respondenterna vid den andra 
hälsocentralen. Således har differensen att göra med vad respondenterna förväntar sig och 
värderar som viktigt lika mycket som det är ett mått på hur serviceupplevelsen var. I linje med 
ovanstående resonemang har respondenterna vid Ålidhems Hälsocentral både tilldelat 
servicekvaliteten lägre värden samt ansett aspekterna som representerar servicekvaliteten 
viktigare än respondenterna vid Burträsk Hälsocentral. Följaktligen blir differens större av två 
anledningar.  
 
Möjliga anledningar till att servicekvaliteten har tilldelats högre värden vid Burträsk 
Hälsocentral har berörts i analysens första delar där resultatet diskuterats med teoretiska 
resonemang. Det faktum att respondenterna vid Ålidhems Hälsocentral ansåg en rad aspekter 
mer betydelsefulla än respondenterna i Burträsk är mer problematiskt att förklara med 
teoretiska resonemang. En möjlighet är att respondenterna i Burträsk har en mindre krävande 
inställning, en annan att samma respondenter tog sig mer tid att fundera på enkäten. Detta 
skulle innebära att respondenterna på Ålidhem inte tagit sig tid att svara sanningsenligt utan 
kryssat att de ansåg nästintill allt vara viktigt. En förklaring kan även vara att urvalet vid 
Ålidhems Hälsocentral till stor del bestod av unga individer, vilka kan tänkas vara vana vid 
enkäter och möjligtvis angett högre värden för hur viktig servicekvaliteten var för dem.  
 
Det finns även anledning att fundera kring teorier som härrör från den nationalekonomiska 
sfären. Individer kan exempelvis ange en hög betalningsvilja för ett projekt om de inte är 
ansvariga att fullfölja denna betalning utan kan tänkas få del av kompensationen eller de 
positiva effekterna av detta projekt (Hultkrantz & Nilsson, 2004). I detta fall skulle det 
innebära att respondenterna angett att många aspekter är viktiga för att förhoppningsvis få del 
av eventuella förbättringar på dessa områden. Dessa tankegångar är visserligen något 
långsökta, men fullt möjliga. Det faktum att Burträsk är glesbyggd och Ålidhem en stadsdel i 
en medelstor stad bör även betänkas som en möjlig anledning till studiens utfall. En bättre 
jämförelse hade kunnat genomföras om hälsocentralerna varit etablerade i jämstora 
samhällen. 
 
Vad gäller ålderskategorierna finns ett tydligt mönster för den äldsta kategorin, 65+. Denna 
grupp har genomgående tilldelat servicekvaliteten vid båda hälsocentralerna höga värden. Vid 
Ålidhems Hälsocentral är mönstret en aning mer utmärkande. Vad gäller bedömningen av 
aspekternas viktighet visar samma ålderskategori vid Ålidhems Hälsocentral väldigt höga 
värden. Ett intressant hänseende är att förhållandena är omvända vid Burträsk Hälsocentral 
där den yngsta ålderskategorin uppgett genomgående högst viktighet för aspekterna. Därmed 
finns inget tydligt mönster mellan hälsocentralerna för åldersgrupperna vad gäller dessas 
bedömning av aspekternas viktighet. Detta skapar svårigheter att diskutera fram generella 
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riktlinjer för ålderkategorierna vid båda Hälsocentralerna då ett förhållande är rådande vid ena 
hälsocentralen och ett annat vid den andra. Servicekvalitet som den bedöms i denna studie, 
med hjälp av differens, kan medföra att vårdtagare som upplever bättre servicekvalitet men 
bedömt de servicekvalitetsrelaterade aspekterna som väldigt viktiga slutligen kan uppleva 
servicen jämförelsevis sämre även om medelvärdena för upplevd service är högre. Detta kan 
bero på att den andra hälsocentralens respondenter kanske inte ansåg att aspekterna vara lika 
viktiga, vilket gör deras differens mindre, vilket i sin tur kan rendera i att de blir mer nöjda 
med servicekvaliteten. Följande steg i diskussionen innefattar rekommendationer för hur 
hälsocentralerna kan erbjuda sina vårdtagare en bättre servicekvalitet. 
 

7.1. Diskussion av möjliga åtgärder för bättre serv icekvalitet 
Med avsikt att skapa stringens mellan uppsatsens delar inriktar sig detta avsnitt på att 
diskutera samma fem aspekter vilka uppvisade störst differens som analyserades i föregående 
kapitel. Hälsocentralerna hanteras i samma ordning som tidigare med Ålidhems inledningsvis. 
Diskussionen utgår därmed från vad som framkom av den empiriska undersökningen och kan 
ses som en diskussion stödd av den förförståelse som författarna har samt den teoretiska 
referensramen som presenterats.  
 

7.1.1. Tankar kring Ålidhems Hälsocentral 

Servicekvalitet och hur den upplevs kännetecknas av subjektivitet. Den beror ofta på 
interaktioner mellan individer, servicetagaren och tillhandahållaren av servicen. Det finns ett 
mönster för samtliga aspekter som uppvisade den största differensen vid Ålidhems 
Hälsocentral. Detta mönster utgörs av den gemensamma karaktären av de fem aspekterna som 
uppvisade störst differens. Tillit, Första kontakt, Servicekvalitet, Personlig Kontakt samt 
Förståelse är aspekter som personalen vid hälsocentralen har en mycket stor del i. De 
teoretiska resonemang som beskriver intraprenad och de positiva effekter personalen kan 
uppleva i enlighet med tidigare genomförda studier kanske bör beaktas i traditionella 
organisationer med. Ålidhems Hälsocentral bedrivs i Landstingets regi och ingår därmed i en 
stor, relativt byråkratisk organisation med andra preferenser än en intraprenad. Huruvida 
styrform är positivt för servicekvaliteten vid de undersökta hälsocentralerna går dock inte att 
svara på med ett enkelt ja eller nej.  
 
Ett sätt att komma tillrätta med de fem aktuella aspekterna med stor differens kan möjligtvis 
vara ett mer intraprenöriellt beteende likt det som kännetecknar en intraprenad. Huruvida det 
jämförelsevis positiva resultatet härrör från Burträsk Hälsocentrals styrform framgår inte. Det 
enda som framgår är att den organisationen genomgående uppnått ett mer tillfredställande 
resultat sett till differensen. De tendenser som visar sig efter analysen och den 
överensstämmelse som resultatet från Burträsk Hälsocentral visar med vissa teoretiska 
resonemang kan tolkas som att styrformen kan påverka hur servicekvalitet upplevs av 
vårdtagarna. Detta styrks av Bellous (2006:30-31) resonemang som visar att engagemang och 
delaktighet kan visa sig i förbättrad servicekvalitet. Som nämndes i den teoretiska 
referensramen är ämnesområdet väldigt komplext och mångfacetterat, vilket gör det 
problematiskt att slå fast ett orsakssamband mellan styrform och dess resultat vad gäller 
servicekvalitet för vårdtagare. Under antagandet att det är styrform som ligger bakom det 
bättre resultatet i Burträsk skulle Ålidhems Hälsocentral kunna fundera på om det är möjligt 
att skapa mer stimulerande förutsättningar för personalen.  
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Exempelvis större befogenheter kan delegeras nedåt i hierarkin, goda insatser belönas och 
arbetsuppgifter lösas under egenansvar med uppmuntrad initiativrikedom. Det enda sättet att 
bedriva en verksamhet under former som uppmuntrar mer initiativtagande och intraprenöriellt 
beteende är inte att omorganisera verksamheten till en intraprenad. Då det empiriska resultatet 
vid Ålidhems Hälsocentral, den nuvarande differensen till trots, bör betraktas som väldigt 
positivt kan några mindre åtgärder kanske resultera i att differensen minskar och 
servicekvaliteten upplevs mer tillfredställande av vårdtagarna. En fördel med intraprenöriella 
åtgärder är att de inte nödvändigtvis innebär högre kostnader eller lägre effektivitet. Den 
teoretiska referensramen visar snarare på motsatsen. Därmed finns anledningar att fundera 
kring åtgärder som främjar just intraprenöriellt arbete oavsett om det är från dessa områden 
den nuvarande differensen härrör ifrån.  
 
Mycket forskning visar att effekterna av denna typ av aktiviteter kan vara positiva både för 
personal samt organisation. Med andra ord skulle nuvarande problemområden alternativ andra 
områden som redan visar goda resultat kunna förbättras ytterligare. Detta är möjligt om 
personalen ges större befogenheter, stöd att agerar initiativrikt och uppmuntras till nytänkande 
genom belöningar eller annan uppmuntran. Genom att bedriva verksamheten mer i linje med 
den forskning som beskriver intraprenad och intraprenörskap kan därmed de existerande 
områdena med högre differens förhoppningsvis förbättras. Uppfattningen är att de områden 
som Burträsk visade en låg differens för som Personlig Kontakt och Service Kvalitet har en 
god chans att göra det vid Ålidhems Hälsocentral under förutsättning att arbetsmetoderna ses 
över något.  
 
För övriga tre aspekter med hög differens är det svårare att svara på om de kan minskas med 
dessa metoder, då det empiriska resultatet för Burträsk Hälsocentral på liknande sätt visade på 
en hög differens för dessa. Förvisso har resterande fem aspekter markant lägre värden än 
motsvarande vid Ålidhems Hälsocentral, vilket kan tyda på att intraprenöriella metoder och 
styrsätt har en inverkan på samtliga av de beståndsdelar som servicekvalitet indelats i för 
denna studie.  
 
De största och mest inflytelserika respondentgruppen vid Ålidhems Hälsocentral är onekligen 
respondenterna i den yngsta ålderskategorin, i synnerhet kvinnor. Denna ålderskategori har 
värderat servicekvaliteten lägre än de två äldsta grupperna och relativt lika med kategorin 35-
50. Då den yngsta kategorin innefattar en stor del av urvalet påverkar dock dennas värdering 
av servicekvaliteten det slutgiltiga resultatet kraftigt. Ett sätt att minska differens på många 
områden kan vara att placera mer fokus vid den yngsta kategorin och deras uppfattning och 
prioritering av servicen. Om denna grupps inställning till servicen förbättras kan en rad 
medelvärden för aspekterna höjas. Genom att undersöka hur denna åldersgrupp har värderat 
servicekvaliteten visar det sig tydligt att de fem aspekterna med störst differens vid Ålidhems 
Hälsocentral är de som tilldelats lägst värden av denna kategori, med undantag för 
Tidspassning som har lägst medelvärde men även låg viktighet. Denna diskussion utgår för 
övrigt från att urvalet av respondenter är snarlikt mellan dagarna och att dagen som 
undersökningen genomfördes på kan antas representera vårdtagarnas åldersfördelning 
generellt. Utan att anta detta är det svårt att diskutera utfallet och en följd av att 
datainsamlingen genomfördes under en dag är att generalisering blir svårt att genomföra.  
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7.1.2. Tankar kring Burträsk Hälsocentral 

Det är intressant är belysa de aspekter som har störst differens även vid denna hälsocentral. 
Dessa är Tillit, Förståelse, Första Kontakt, Information och Tidspassning. Tre av dessa, Tillit, 
Första Kontakt samt Förståelse, finns även bland de fem aspekter med störst differens vid 
Ålidhems Hälsocentral, dock med lägre värden för differensen än vid Ålidhems Hälsocentral. 
Upplevelsen av dessa aspekter lever inte upp till deras viktighet vid någon av hälsocentralerna 
oavsett styrform och andra omständigheter. Det verkar således finnas anledningar för Burträsk 
Hälsocentral att arbeta med dessa i likhet med de rekommendationerna som gavs för samma 
aspekter vid Ålidhems Hälsocentral.  
 
Differensen för Tidspassning och Information är möjligtvis en funktion av att arbetsformerna 
är friare, vilket skulle kunna medföra differens inom de områdena. Det är tänkbart att anta att 
dessa två aspekter, vilka präglas av ordning och rutiner, kan påverkas av styrformen 
intraprenad. Det bör förvisso poängteras att samma aspekter vid Ålidhems Hälsocentral har 
högre differens. Dessa resonemang beskriver således att en mer formell styrform, likt 
Ålidhems, inte per automatik innebär en mindre differens för Information och Tidspassning. 
Diskussionen av dessa aspekter visar därmed begränsat stöd till antagandet är det är 
intraprenöriellt agerande som föreligger resultatet då det finns andra förklarande variabler.  
 
Det är intressant att diskutera vilka bakomliggande faktorer som kan användas för att förklara 
det jämförelsevis goda resultatet vid Burträsk Hälsocentral. Det empiriska materialet från 
Burträsk visar den enda negativa differensen, vilket kan ses som att servicekvaliteten 
överträffade respondenternas önskemål på servicekvaliteten, för aspekten Lokalen. Detta kan 
tolkas som ett positivt besked för kvaliteten på Lokalen. För övriga aspekter är utgångsläget 
att de kan förbättras något för att bättre leva upp till vårdtagarnas önskemål. Information och 
Tidspassning är de två aspekter vid Burträsk som har minst differens bland de fem utvalda för 
vidare diskussion. Differensen är markant lägre än motsvarande aspekter vid Ålidhems 
Hälsocentral. Likt diskussionen gällande resultatet vid Ålidhems Hälsocentral kan styrform ha 
en inverkan på hur utfallet blev i Burträsk. Det har dock redan framgått att de bakomliggande 
faktorerna till studiens utfall inte direkt kan härledas till exempelvis styrform.  
 
Då studien endast inriktats mot att undersöka ett visst antal parametrar som ingår i en helhet 
präglad av en lång rad influenser, skapas svårigheter att finna ett klart samband. 
Hälsocentralernas storlek och upptagningsområde är dimensioner värda att beakta. Det faktum 
att Ålidhems Hälsocentral har mer än tre gånger så många individer i dess upptagningsområde 
skapar förutsättningar som markant skiljer sig från motsvarande verksamhet i Burträsk. Att 
18000 individer potentiellt gör bruk av en hälsocentrals service skiljer sig från ett scenario där 
4500 gör detsamma. Omständigheterna visar med tydlighet att hälsocentralen med det mindre 
upptagningsområdet borde ha andra förutsättningar att erbjuda service till dess vårdtagare. 
Kan således organisationens storlek och upptagningsområde vara de förklarande variablerna 
till att resultaten skiljer sig åt i den utsträckning som de gör? Är sambandet mellan 
servicekvalitet och vårdtagares önskemål på densamma följaktligen knutet till hälsocentralens 
storlek snarare än till intraprenöriellt beteende inom organisationen? Under antagandet att det 
förhåller sig så visar studiens resultat att en mindre hälsocentral presterar bättre 
servicekvalitet vid en jämförelse med en markant större. Det hade varit mer fördelaktigt att 
jämföra två hälsocentraler i lika storlek vad gäller upptagningsområde och i samma typ av 
samhälle. Ett sådant scenario hade avlägsnat vissa osäkerheter kring resultatet och medfört att 
en enklare jämförelse hade kunnat göras.  
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Ett närliggande diskussionsområde är frågan huruvida ort och dess placering även har en 
inverkan på resultatet. Frågan huruvida en hälsocentral i glesbyggd har bättre förutsättningar 
att skapa servicekvalitet än en hälsocentral i en medelstor stad överlappar med föregående 
diskussion om upptagningsområde och storlek på organisation, men bör likväl beaktas. Som 
nämnts tidigare kan mentalitet och demografi skilja sig åt mellan ovan nämnda lokaliseringar. 
Urvalet visar bland annat att den yngsta ålderskategorin vid Ålidhems Hälsocentral utgör en 
ansenlig del av dess respondenter. Därmed uppstår ytterligare svårigheter att härleda studiens 
utfall enbart till styrform eller ett visst arbetssätt. Vid Burträsk Hälsocentral är respondenterna 
förvisso relativt jämt fördelade mellan ålderskategorierna. Resultatet visar att de två äldsta 
kategorierna drar upp medelvärdena för frågorna något och den största kategorin, 35-50 
tillsammans med den yngsta visar värden i linje med medelvärdena för hälsocentralen som 
helhet. Trenden visar sålunda att äldre individer upplever servicekvaliteten något bättre. 
Samtidigt framgår det att kvinnor upplevt servicekvaliteten något bättre än män. Detta resultat 
föranleder tankar om att män kanske är mer kritiska eller att kvinnor är mer mottagliga för 
service. Skillnaden mellan könen är dock inte särskilt markant och upplevs inte påverka i 
samma utsträckning som exempelvis unga kvinnor vid Ålidhems Hälsocentral.  
 
Ytterligare en viktig aspekt att diskutera är den inverkan den rådande förförståelsen kan ha på 
skrivandeprocessen. Som nämnts i förförståelsen och i ämnesval har författarna en viss 
studiebakgrund inom entreprenörskap och marknadsföring, vilket således kan ha påverkat 
valet av teoretiska resonemang som i sin tur påverkar hela studien. Detta resonemang innebär 
att självkritik blir viktigt. En uppfattning är att författarna i viss mån burit med sig vissa 
uppfattningar om entreprenörskap och dess inverkan på en organisation, vilket färgar studien 
och medför att en fullständigt objektiv studie inte har genomförts. Andra effekter detta kan ha 
medfört att är vissa resonemang präglas av en uppfattning om att intraprenöriellt agerande 
renderar i positiva följder. Således påverkar förförståelsen objektivitet och öppenhet för ny 
kunskap.  
 
Sammanfattningsvis finns osäkra faktorer som bland annat demografi, geografi, 
upptagningsområde och dess storlek samt styrform att diskutera med avsikt att säkerställa att 
inte felaktiga slutsatser dras av studiens resultat. Det inledningsvis tydliga resultatet visar allt 
större komplexitet och behov att inkludera fler variabler för att nå ett säkrare resultat. Efter 
analys och diskussion ter sig ämnesområdet mer komplext och i behov av fler förklarande 
resonemang.  
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7.2. Förslag till framtida forskning 
Med ovanstående diskussion i åtanke vore det intressant att inkludera ett stort antal 
hälsocentraler i en studie. Urvalet skulle då kunna bestå av många hälsocentraler i glesbyggd 
och städer, både intraprenader och traditionellt styrda. Antalet respondenter vid varje 
hälsocentral skulle även kunna utökas för ett mer reliabelt resultat. Det är nämligen både svårt 
och vanskligt att läsa in för mycket i resultatet av en studie endast bestående av två 
undersökta objekt, vilket motiverar en mer omfattande studie som skulle generera ett mer 
generaliserbart resultat. Genom en sådan studie skulle frågorna rörande geografisk 
lokalisering, urval och ålderskategorier samt upptagningsområdet och hälsocentralens storlek 
kunna besvaras tydligare. Utfallet skulle således kunna användas för att kategorisera 
hälsocentralerna i enlighet med hur de presterat vad gäller vårdtagarnas upplevda 
servicekvalitet samt visa hur olika grupper upplever och prioriterar servicekvalitet. För att 
generera ett mer användbart resultat borde ekonomiska aspekter samt personalens uppfattning 
om sin arbetssituation även inbegripas. Om dessa förklarande variabler inkluderas är 
uppfattningen att det kommer att medge möjligheter att dra slutsatser om vilka förutsättningar 
som bör råda för att ge upphov till god servicekvalitet för vårdtagarna. Det skulle vara 
intressant att diskutera resultatet från den redan genomförda studien med det den större 
undersökningen skulle generera för att tydligare kunna påvisa samband mellan resultatet och 
de påverkande omständigheterna.  
 
Det finns givetvis alltid svårigheter med att genomföra en sådan omfattande studie. Andra 
förslag till vidare forskning skulle därmed exempelvis kunna vara att undersöka attityder hos 
de anställda och visa vad de anser vara viktigast för att de ska leverera god servicekvalitet. En 
sådan studie börjar i andra änden jämfört med ovan nämnda större undersökning. Beroende på 
vad som framkommer vid en sådan studie kan metoder utarbetas att främja sådant som de 
anställda uppger vara viktigt för att de ska erbjuda god servicekvalitet. Förhoppningen med en 
sådan studie skulle även vara att vårdtagarna i slutändan får ta del av de positiva effekter de 
anställda uppger kan skapas om deras åsikter beaktas och används för att skapa goda 
förutsättningar. Den genomgående trenden för vidare forskning är således att finna sätt att 
förbättra den slutgiltiga konsumentens upplevelse av servicekvaliteten.  
 
Ett sista förslag till vidare forskning är att undersöka kostnader och effektivitet mellan de 
olika styrformerna. Under förutsättning att en intraprenad skapar bättre servicekvalitet är det 
intressant att reda ut om lika många patienter hanteras samt om vården är kostnadseffektiv. 
Om intraprenad är dyrare eller ineffektivare än traditionell verksamhet kanske samma 
servicekvalitet kan uppnås vid andra hälsocentraler om endast mer pengar satsas, exempelvis 
genom att öka antalet anställda eller förlänga öppettiderna. Avsikten med en sådan studie är 
således att visa att minst lika bra servicekvalitet och vård kan uppnås till samma, eller lägre, 
kostnad vid en intraprenad som vid en landstingsstyrd hälsocentral. Utfallet skulle givetvis 
kunna vara motsatsen: att intraprenader inom vården presterar sämre finansiellt. Då personal 
vid andra intraprenader redan uppgett att de trivs med styrsättet kan en omorganisering till 
intraprenad vara befogat om en likvärdig servicekvalitet uppnås till samma kostnad.  
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8. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras författarnas slutsatser baserade på de empiriska 
undersökningarna, analysen samt diskussionen. I kapitlet presenteras även svaret på 
problemformuleringen och en återkoppling till syftet görs.  
 

8.1. Återkoppling och slutsatser 
Med avsikt att förenkla för läsaren och skapa en tydlig koppling mellan studiens olika delar 
redovisas problemformulering och syfte nedan.  
 
Problemformulering 
Hur påverkar hälsocentralers styrform vårdtagarens upplevda servicekvalitet? 
 
Syfte 
Att skapa förståelse för hur olika styrformer påverkar den upplevda servicekvaliteten genom 
att undersöka skillnader och likheter mellan en intraprenad och en traditionellt driven 
hälsocentral ur ett servicekvalitetsperspektiv.  
 
Ett delsyfte är att visa vilka åldersgrupper och vilken könstillhörighet som inverkar mest på 
resultatet samt ge vissa rekommendationer för hur hälsocentralerna kan förbättra 
servicekvaliteten.  
 
Svaret på problemformuleringen kan inte ges med en enkel mening då ämnesområdet är 
komplext och de empiriska resultaten generellt kan förklaras med en lång rad variabler. 
Utfallet visade att den upplevda servicekvaliteten generellt var något bättre vid Burträsk 
Hälsocentral. Det framkom även att respondenterna vid samma hälsocentral ansåg att 
aspekternas viktighet jämförelsevis var något lägre. Detta renderar i en lägre differens och 
därmed en bättre överensstämmelse mellan den servicekvalitet hälsocentralen levererar och 
vad vårdtagarna anser vara viktigt. Detta skulle kunna föranleda antagandet att en intraprenad 
erbjuder bättre servicekvalitet, vilket denna studie inte utvisar. Resultatet kan tyda på det, men 
studien ger inget entydigt svar på om det är styrform eller någon annan förklarande variabel 
som ligger bakom det jämförelsevis bättre resultatet vid Burträsk Hälsocentral. Med den 
bakgrunden krävs vidare forskning, större urval och fler förklarande variabler för att mer 
entydigt visa huruvida, och på vilket sätt styrform påverkar upplevd servicekvalitet. En 
slutsats möjlig att dra är att båda hälsocentralerna överlag tilldelats höga värden för de 
servicekvalitetsrelaterade aspekterna, vilket visar att vårdtagarna som undersöktes generellt är 
nöjda vid båda hälsocentralerna. Respondenterna ansåg därtill att samtliga aspekter var 
viktigare än värdet sex, vilket gör det möjligt att dra slutsatsen att samtliga delar av 
servicekvalitet är viktigt för respondenterna. Därmed bör fokus för personalen vid 
hälsocentralerna bibehållas för hela spektrumet servicekvalitet.  
 
Frågan huruvida någon hälsocentral erbjuder bättre servicekvalitet än den andra bör nalkas 
med försiktighet. Dagarna de empiriska undersökningarna genomfördes presterade Burträsk 
Hälsocentral bättre än Ålidhems. Detta medför således att tendenserna tyder på att den 
upplevda servicekvaliteten skulle kunna vara bättre vid Burträsk Hälsocentral, vilket dock kan 
förklaras med många faktorer. En gemensam slutsats för hälsocentralerna är att 
undersökningen visar att Bemötande, Tillit, Hövlighet & Sympati samt Servicekvalitet finns 
bland de fem viktigast aspekterna. Detta bör betänkas för att undvika att servicen försämras på 
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de områden vårdtagarna anser vara mest betydelsefulla. Resultatet visar inget uttalat samband 
mellan könstillhörighet och upplevelsen av servicekvaliteten då trenderna går åt olika håll för 
hälsocentralerna. Kvinnor spelar dock en avgörande roll vid utfallet vid framförallt Ålidhems 
Hälsocentral.  
 
Vad gäller differenserna kan båda hälsocentralerna fundera på att arbeta med att minska 
densamma för aspekterna Tillit, Första Kontakt samt Förståelse. Burträsk kan samtidigt 
undersöka möjligheter att förbättra Information och Tidspassning, vilka är de resterande två 
aspekterna av de fem med störst differens. För Ålidhem kan samma åtgärder snarare placeras 
vid aspekter som Servicekvalitet och Personlig Kontakt. I övrigt visade Ålidhems 
Hälsocentral högre differens för ett flertal aspekter viket skapar anledning att försöka finna 
sätt att förbättra serviceupplevelsen generellt för vårdtagarna. Detta kan exempelvis vara mer 
intraprenöriellt arbete i hela organisationen likt de riktlinjer en intraprenad styrs utifrån.  
 
En annan slutsats baserad på respondenternas kommentarer och de resultat övriga 
enkätpåståenden genererade är att positiv interaktion mellan individer är bland det viktigaste 
för att skapa god servicekvalitet. Därmed har personalen en nyckelroll för att leverera god 
service till vårdtagarna och på så vis skapa en positiv upplevelse. Det kan vara allt från att 
vara trevlig till att göra det oväntade som att ringa upp en vårdtagare och fråga hur den mår. 
Sammanfattningsvis är slutsatsen att god servicekvalitet för vårdtagare vid hälsocentraler 
kännetecknas av mjuka värden som skapas när personal och vårdtagare interagerar. Därmed 
bär personalen ett stort ansvar för hur vårdtagarna upplever besöket.  
 
Med dessa resonemang och slutsatser som grund blir svaret på problemformuleringen att 
styrform troligtvis påverkar upplevd servicekvalitet. Värdena på de servicerelaterade 
aspekterna vid hälsocentralerna ger svar på hur denna påverkan kan yttra sig, där Burträsk 
visade ett något mer positivt resultat. Det är dock inte möjligt att visa i vilken utsträckning 
styrform påverkar den upplevda servicekvaliteten då flera andra parametrar skiljer 
hälsocentralerna åt och kan ha haft en inverkan på resultatet. Således besvaras 
problemformuleringen delvis. För att besvara den fullständigt krävs bland annat att de 
undersökta objekten är lika bortsett från styrform alternativt att en mer omfattande studie 
genomförs.  
 
Syftet besvaras delvis genom att styrformerna diskuteras i den teoretiska referensramen men 
främst genom att vårdtagarna vid respektive hälsocentral delade med sig av sina upplevelser 
och åsikter kring servicekvalitet. Servicekvalitetsperspektivet är närvarande genom studiens 
olika delar och framkommer tydligt i det empiriska kapitlet och framåt. Detta gör att 
respektive hälsocentrals ledning kan få nytta av studiens resultat, främst genom att den visar 
på tendenser. Delsyftet besvaras främst i analys- samt diskussionskapitlet där olika grupper 
diskuteras och möjliga åtgärder diskuteras.  
 
Studiens resultat kan komma att fungera som en fingervisning om hur styrform påverkar 
vårdtagares upplevda servicekvalitet. Intraprenader har möjligtvis bättre förutsättningar att 
prestera bättre inom detta område, men inget entydigt kan utläsas. Det finns ingen möjlighet 
att erbjuda ett enkelt svar på ett så komplext problem. Resultatet kan komma både Landstinget 
och de ansvariga för de medverkande hälsocentralerna till nytta. I övrigt kan resultatet även 
vara intressant för individer med intressen för offentliga organisationer och servicekvalitet. 
Slutligen undveks att göra allt för långtgående generaliseringar utifrån studiens resultat då 
orsakssambandet mellan de bakomliggande faktorerna och utfallet inte är fastslaget och 
datainsamlingen endast genomfördes vid ett tillfälle vid respektive hälsocentral. 
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9. Sanningskriterier 

I detta kapitel diskuteras sanningskriterier tillsammans med studiens resultat samt det sätt 
den genomförts på, med avsikt att klarlägga frågor rörande studiens trovärdighet och äkthet. 
Kapitlet är således en fortsättning av diskussionen och slutsatserna.  
 

9.1. Reliabilitet 
Det är viktigt för studiens trovärdighet att diskutera sanningskriterier och utreda hur en 
forskare fattar beslut om vad som är sant eller falskt (Johansson Lindfors, 1993:160-161). 
Under denna rubrik finns sanningskriterierna förknippade med det valda angreppssättet och 
typ av studie redovisade. Holme och Solvang (1991:323) menar att det är svårt att förhålla sig 
helt värderingsfri vid samhällsvetenskaplig forskning, vilket trots svårigheter varit avsikten 
under studien.  
 
Reliabilitet kan förklaras med hur pålitligt och följdriktigt ett mått på ett visst begrepp är 
(Bryman et al, 2003:94). Begreppet anger i vilken utsträckning studien skulle uppvisa samma 
resultat om försöket skulle upprepas (Holme & Solvang, 1991:163). Reliabilitet är framförallt 
viktigt vid kvantitativ forskning. Skulle det visa sig att ett försök resulterar i något helt annat 
den andra gången det genomförs blir reliabiliteten på det testet låg (Bryman et al, 2003:48).  
 
Uppfattningen är att reliabiliteten för denna undersökning hade kunna bli bättre. Om samma 
undersökning skulle genomföras några månader senare under samma förutsättningar med 
samma enkät skulle resultatet kunna variera likväl bli snarlikt det som genererades vid det 
första. Det beror på att urvalet är känsligt på grund av att datainsamlingen vid respektive 
hälsocentral genomfördes under en dag, vilket medför att vissa grupper kan bli 
överrepresenterade. En annan faktor som påverkar reliabiliteten negativt är det faktum att det 
var influensavaccinering den dag undersökningen genomfördes vid Ålidhems Hälsocentral, 
vilket inte pågår varje dag och kan ha påverkat urvalet för denna undersökning.  
 
Om en snarlik enkätundersökning skulle genomföras i en annan del av landet är uppfattningen 
dock att det resultatet skulle dela många likheter med denna studie, men mest troligt variera 
på någon punkt. Det är viktigt att omständigheterna är lika. Med andra ord skulle nog inte 
utfallet bli detsamma om en intraprenad undersöktes i en större stad, vilket innebär att 
glesbyggd är en del av förutsättningarna.  
 
I övrigt spelar subjektiva värderingar och mänskligt agerande en viktig roll i denna typ av 
undersökning, vilket gör att individuella avvikelser i exempelvis personalstyrkan vid en 
hälsocentral kan påverka utfallet kraftigt åt något håll. En läkare som avskyr socialt umgänge 
och behandlar patienter opersonligt kan därmed påverka resultatet mycket. Dessa krav på 
snarlika omständigheter vid en motsvarande studie påverkar reliabiliteten negativt. 
Författarnas förförståelse har även påverkat studien i det avseende att en uppfattning att 
entreprenöriellt beteende kan vara positivt för en organisation har funnits genom hela 
processen. Med bakgrund i dessa resonemang anses reliabiliteten inte helt tillfredställande.  
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9.2. Validitet 
En hög validitet på en specifik fråga innebär att frågan mäter vad den avser att mäta (Bryman 
et al, 2003:48). Validitet bör tas noggrann hänsyn till vid utformning av enkäter. De aktuella 
teorierna som utgör den teoretiska referensramen bör finnas representerade i de konstruerade 
frågorna. På detta vis kommer svaren på frågorna att kunna knytas direkt till den teoretiska 
referensramen och en god validitet uppnås (Holme & Solvang, 1991:167). Avsikten var att 
upplevd servicekvalitet skulle vara den variabel som verksamheterna och deras styrformer 
skulle analyseras utifrån, vilket därmed innebar att enkätfrågorna fokuserade på just 
servicekvalitet. Det är svårt att skapa en helt tillfredställande överlappning mellan de 
teoretiska variablerna och de operationaliserade variablerna (Holme & Solvang, 1991:169), 
vilket fanns i åtanke vid utformningen. Frågor från Rohini och Mahadevappas (2006) 
undersökning fungerade som inspiration till enkäten i denna studie. Mer konkret studerades 
frågornas struktur och dess betydelse för att få med de dimensioner av servicekvalitet som 
ovanstående forskare ansåg vara viktigast. Nyckelorden som frågorna kodades med valdes 
dock självständigt. Därmed ansågs operationaliseringen av de teoretiska resonemangen var 
fullgod.  
 
Enkäternas utformning och de formuleringarna som användes i dem kan ha påverkat eller 
influerat respondenternas svar. Det finns dessutom möjligheten att vissa ord har olika 
innebörd för olika individer. Vissa av frågorna i enkäten innehöll formuleringar som 
exempelvis vänligt bemötande och andra begrepp som bedöms subjektivt av respondenterna, 
vilket i slutändan påverkar resultatet och validiteten. Studien undersökte upplevd 
servicekvalitet med avsikt att dra paralleller till verksamhetens styrform, men som nämnts i 
diskussionen går det inte att utesluta att resultatet kan ha påverkats av andra faktorer. Detta 
påverkar validiteten negativt. Efter studiens genomförande har det visat sig att det var svårt att 
mäta en enskild variabels inverkan på servicekvalitet som påverkas av en lång rad faktorer. 
Validiteten påverkas således på grund av att studien inte tydligt visat vad den initialt avsåg: 
hur styrform påverkar vårdtagarnas upplevda servicekvalitet.  
 
I övrigt används en rad värdeord i enkäten. Detta förfarande är svårt att undvika då många 
begrepp är hämtade från den teoretiska referensramen och behöver leda in respondenterna på 
området som studien avser belysa. Kritiken består av att laddade uttryck och påståenden kan 
fungera ledande och påverka respondenten i en viss riktning. Uppfattningen är dock att 
enkäten är genomtänkt och har stöd i den teoretiska referensramen, vilket rättfärdigar 
användandet av värdeord inom området med avsikt att uppnå god validitet. Det var ingen 
särskild fråga i enkäten som genererade svaret vet ej, vilket tyder på att respondenterna 
förstod vad författarnas avsåg med frågorna.  
 

9.3. Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet är ett mått på i vilken utsträckning resultatet av den empiriska studien är 
användbart i en annan kontext (Bryman et al, 2003:50). Överförbarheten bestäms till viss del 
av urvalet av informationsenheter. För att få ett fullständigt tillförlitligt resultat av en studie 
måste en totalundersökning genomföras och frågan blir följaktligen i vilken mån resultatet av 
ett urval är representativt för en hel population. (Johansson Lindfors, 1993:162) Resultatet 
från denna studie skulle exempelvis kunna appliceras på andra vårdinrättningar i andra delar 
av landet eller på en verksamhet i en annan bransch. Då styrform påverkar samtliga 
verksamheter i samhället kan det vara intressant att utreda huruvida denna påverkar den 
slutgiltiga produkten, vilken i denna studie har varit den upplevda servicekvaliteten.  
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En tendens som visat sig genom denna studie var att intraprenaden verkar erbjuda bättre 
servicekvalitet efter de aspekter som valts för studien. Ett sätt att granska resultatet är att 
pröva det i större skala för andra organisationer med avsikt att befästa alternativt förkasta 
sambandet mellan styrform och servicekvalitet. Studiens omfattning och urval skulle dock 
behöva både ökas och väljas med större omsorg. Exempelvis bör medverkande hälsocentraler 
dela så lika förutsättningar som möjligt bortsett från styrform för att medge en mer korrekt 
jämförelse. Detta förfarande skulle även innebära att fler respondenter vid varje hälsocentral 
inkluderas samt att fler hälsocentraler undersöktes. Att jämföra en hälsocentral i glesbyggd 
och en i Umeå visade sig skapa problem vid tolkningen av data.  
 
Generaliserbarheten för denna studie begränsas av skillnaderna på de undersökta 
hälsocentralerna, de olika omständigheterna som råder vid dessa, valet att samla in data vid ett 
tillfälle, det begränsade antalet respondenter och det faktum att servicekvalitet påverkas av så 
många faktorer vid sidan om styrform. Generaliserbarheten av resultatet är följaktligen 
tveksam. Den påverkas vidare av att många subjektiva aspekter hos respondenter och personal 
vid hälsocentralerna, som individuellt beteende och personliga värderingar, spelar in. Det 
finns fler osäkra variabler som har inverkan på generaliserbarheten, med ovanstående är enligt 
författarna de mest betydelsefulla. Således är uppfattningen att generaliserbarheten är 
begränsad men att studien ändå kan fungera som en fingervisning om vilka områden som kan 
vara intressanta att undersöka mer grundligt. Sammantaget borde vissa val som föranledde 
studien och dess urval ha diskuterats grundligare före studiens genomförande. Det sätt studien 
genomfördes på gör det problematiskt att generalisera resultat till andra sammanhang utan att 
övertolka detsamma.  
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Bilaga 1 
 

Hur upplever du servicekvaliteten ? 
 
Hej!  
Vi är två studenter vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet som skriver en 
kandidatuppsats. Syftet med denna studie är att utreda om den servicekvalitet 
som du upplever är beroende av vilket sätt som vårdcentralen är organiserad på. 
Genom din medverkan hoppas vi kunna klargöra detta samband och i slutändan 
förhoppningsvis förbättra hur servicen på hälsocentraler upplevs.  
 
Frågorna i denna enkät behandlar bland annat vad du anser om hälsocentralens 
pålitlighet, det bemötandet du får och vad du tycker är viktigt. Enkäten består av 
en serie påståenden som vi gärna ser att du tar ställning till. Inga skriftliga svar 
krävs och den ifylls genom att kryssa i vald ruta efter varje fråga. 
 
Du som medverkar i studien är helt anonym och du behöver inte lämna ut några 
personuppgifter.  
 
Har du frågor i efterhand är du välkommen kontakta med oss via telefon eller 
mail. 
Tfn 070-294 14 45, henrik.bohman@live.se 
 
Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Henrik Bohman & Sebastian Falck 
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Markera den ruta som du anser stämmer bäst överrens  med din uppfattning 
med ett kryss. Vid frågorna med skalan 1-7 gäller f öljande: ruta 1 motsvarar en 
negativ uppfattning och en låg instämmelse och ruta  7 motsvarar en hög 
instämmelse. Rutan Vet ej kryssas om du inte har nå gon uppfattning om det 
som efterfrågas.  
 
1. Kön Kvinna □ Man □ 
 
2. Ålder 18-34 □ 35-50 □ 51-65 □ 65+ □ 
 

FÖRSTA KONTAKTEN 
 
3. Hur kontaktade Du först hälsocentralen? 
Besök  □  Telefon  □ Internet  □ 
 
4. a) Du fick tillräcklig hjälp första gången du ko ntaktade hälsocentralen? 
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 

 
4. b) Att få hjälp vid första kontakten med hälsoce ntralen är viktigt för Dig. 
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
5. a) Du upplevde att personalen var vänlig och til lmötesgående.  
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
5. b) Att personalen är vänlig och tillmötesgående är viktigt för Dig.  
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
 

LOKALERNA  
 
6. a) Hälsocentralen var välstädad och ren. 
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
6. b) Att hälsocentralen är välstädad och ren är vi ktigt för Dig. 
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
 

PÅLITLIGHET (TID, FÖRSTÅELSE OCH TILLIT) 
 
7. a) Personalen är i tid  
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
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7. b) Att personalen är i tid är vikigt för Dig. 
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
8. a) Personalen förstod vad Du ville ha hjälp med och ordnade det vid det 
första mötet. 
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
8. b) Att de förstod Din situation och hjälpte till  är viktigt för Dig. 
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
9. a) Du litar på att Du får rätt diagnos och rätt behandling. 
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
9. b) Att kunna lita på personalen vid hälsocentral en är viktigt för Dig. 
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
 

ANSVARSTAGANDE OCH INFORMATION 
 
10. a) Personalen gav Dig tillräcklig med informati on för att kunna gå vidare 
med ärendet.  
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
10. b) Att få denna information är viktigt för Dig.  
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 

TILLMÖTESGÅENDE  
 
 
11. a) Du blev hövligt bemött av en sympatisk perso nal. 
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
11. b) Att bli behandlad på ett hövligt och sympati sk sätt är viktigt för Dig.  
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
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EMPATI (PERSONLIG KONTAKT) 
 
12. a) Du får personlig kontakt och omvårdnad när d u vänder Dig till 
hälsocentralen. 
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
12. b) Denna kontakt och omvårdnad är viktig för Di g. 
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
 

SERVICEKVALITET 
 
13. a) Vårdcentralen erbjuder genomgående bra servi ce. 
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
13. b) När du vänder dig till hälsocentralen är ser vicekvaliteten viktigt för Dig. 
Instämmer inte alls 1□   2□   3□   4□   5□   6□   7□ Instämmer helt 
Vet ej □ 
 
14. Vill du tillägga någonting om servicen vid häls ocentralen (valfritt)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för er medverkan!  
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Henrik Bohman och Sebastian Falck, Handelshögskolan  vid Umeå Universitet. 
 


