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Sammanfattning 
 
Titel: Prestationsmätning av servicekvalitet vid digitala möten: En kvalitativ studie 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Daniel Gustafsson och AnnaKarin Larsson 
 
Handledare: Tomas Källquist och Pär Villhelmson 
 
Datum: Januari, 2019 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur prestationsmätning som 
styrinstrument kan användas för att kvalitetssäkra servicekvaliteten som tillhandahålls vid 
digitala möten. 
 
Metod: Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och en världsbild utifrån 
det socialkonstruktivistiska synsättet med ett aktörsperspektiv. Ansatsen i studien är abduktiv 
och förståelse har uppstått genom en växelverkan mellan teori och empiri. Det empiriska 
underlaget samlades in via tio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Dessa låg till grund 
för en tematisk analys som mynnade ut i studiens resultat och bidrag. 
 
Resultat: Prestationsmätning framgår vara bristfälligt eftersom allt som efterfrågas inte mäts. 
Studien påvisar att vissa av servicekvalitetens dimensioner har fått en ökad betydelse för 
servicekvalitet vid digitala möten. Detta tycks medföra nya krav för att prestationsmätning 
och servicekvalitet ska kunna samspela vid kvalitetssäkring av digitala möten.  
  
Studiens bidrag: Studiens teoretiska bidrag är att prestationsmätning och servicekvalitet kan 
samspela för att kvalitetssäkra digitala möten. Detta tycks dock ställa krav på hur 
prestationsmätning som styrinstrument används. Studien påvisar att prestationsmätning 
behöver anpassas efter digitala möten där vissa av servicekvalitetens dimensioner ökat i 
betydelse och därav bör tas i beaktning.  
  
Förslag till vidare forskning: Studiens begränsningar öppnar upp för två förslag på vidare 
forskning. Det första förslaget är att genomföra en liknande studie i en annan kontext. Det 
andra förslaget är att studera vilka mjuka variabler som bör beaktas vid samspelet mellan 
prestationsmätning och servicekvalitet vid digitala möten. 
 
Nyckelord: prestationsmätning, servicekvalitet, servicekvalitetens dimensioner, 
digitala möten, kvalitetssäkring 
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Abstract 
 
Title: Performance measurement of service quality in digital meetings: A qualitative 
study 
 
Level: Final thesis for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Authors: Daniel Gustafsson and AnnaKarin Larsson 
 
Supervisors: Tomas Källquist and Pär Villhelmson 
 
Date: January, 2019 
 
Aim: The purpose of this study is to increase the understanding of how performance 
measurement as a management tool can be used to quality assure the service quality 
provided in digital meetings.  
 
Method: The study is based on a hermeneutical research tradition and social 
constructivistic approach, with an actor perspective. Understanding was achieved 
through an abductive approach. Empirical data was collected through ten qualitative 
semi-structured interviews. The empirical material has been analyzed thematically 
which led to this study's result and contribution. 
 
Results: Performance measurement appears to be inadequate, since all required 
parts are not being measured. The study also shows that some of the dimensions of 
service quality have increased in their importance when it comes to digital meetings. 
This seems to entail new requirements for how performance measurement and 
service quality can interact to be able to quality assure digital meetings. 
 
Contribution of the thesis: This study provides a theoretical contribution showing 
that performance measurement and service quality can interact in order to quality 
assurance digital meetings. New requirements on how performance measurement, as 
a management method is used, arises. Performance measurement needs to be 
adapted to digital meetings since some of the service quality dimensions have 
increased in importance which should be taken into account. 
 
Suggestions for future research: This study's limitations open up to two 
suggestions for further research. The first suggestion is to make a similar study in 
another type of service organisation. Our second suggestion is to see which soft 
variables that is important to measure and are practically measurable. 
 
Key words: performance measurement, service quality, service quality dimensions, digital 
meetings, quality assurance 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett välkänt sätt att bedöma företagens prestationer är genom prestationsmätning. 

Prestationsmätning handlar om att mäta och värdera utfall för att få fram viktig information 

som är användbart vid exempelvis beslutsfattande. Kaplan och Nortons (1992) välciterade 

”What you measure is what you get” lyfter fram att måtten som väljs ut är vad fokus kommer 

hamna på, därför är det viktigt att det som ska mätas är ordentligt genomtänkt. Fokuset på de 

icke-finansiella måtten har, sedan Kaplan och Norton påvisade dess betydelse på 80-talet, 

fortfarande inflytande på företag. Bland de icke-finansiella nyckeltalen har kvalitet fått en 

framträdande roll.  

 

Bland tjänsteföretag råder en komplexitet vad gäller mätning av servicekvalitet. 

Komplexiteten beror på att den service som tjänsteföretag tillhandahåller är av immateriell 

karaktär samt att kundens uppfattade servicekvalitet grundas i kundens preferenser. Även 

digitaliseringen har en påverkan då interaktionen kan ske via digitala kanaler, vilket leder till 

andra aspekter som blir relevanta att mäta. De fysiska mötena, som varit avgörande för 

servicekvaliteten, har även skiftat till digitala möten vilket ställer nya krav på 

serviceleverantörerna. Frågan är hur prestationsmätning kan användas för att kvalitetssäkra 

servicekvaliteten vid digitala möten?  

1.2 Problemformulering  

Betydelsen av prestationsmätning har sedan slutet av 1980-talet när ”relevance lost”-debatten 

startade varit ett ständigt växande forskningsområde. Inom delämnet verksamhetsstyrning 

anges det att prestationsmätning fortsätter vara betydelsefullt på grund av den snabbt 

föränderliga affärsmiljön inom såväl privat som offentlig sektor (McAdam & Bailie, 2002). 

Prestationsmätning som styrinstrument kan ge insikt i vilka prestationer som är bristfälliga 

och skapar därigenom kännedom om vad som bör förbättras. Utfallet av mätningen 

underlättar och ger stöd för såväl externa som interna beslutsfattare (Power, 1997). 

  

Prestationsmått kan delas in i mått av finansiell och icke-finansiell karaktär. De icke-

finansiella prestationsmåtten har fått allt större betydelse för företag (Ittner & Larcker, 2003; 
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Lind & Lönnqvist, 1998). En orsak till detta kan vara att finansiella mått fokuserar på 

ekonomiska faktorer och saknar information om vad som skapar framtida värden. Genom att 

fokusera på icke-finansiella mått, och komplettera dessa med finansiella, förbättras företagets 

prestationer (Kaplan, 2001). Exempel på icke-finansiella mått är kundnöjdhet, anställdas 

kompetens samt kvalitet (Lind & Lönnqvist, 1998). Bland icke-finansiella mått kan vi utläsa 

att kvalitet är ett betydelsefullt mätetal för företag att beakta. Kvalitet kännetecknas även vara 

ett strategiskt verktyg för att uppnå operativ effektivitet och förbättra företags prestationer, 

vilket gäller både för produktions- och tjänstesektorn (Jain & Gupta, 2004). I alla 

affärsrelaterade aktiviteter är kvalitet ett viktigt mätetal som företag bör säkerställa och inte 

försumma (Munusamy, Chelliah & Mun, 2010; Cheung & To, 2010; Jain & Gupta, 2004). 

Servicekvalitet mäts bland annat för att bedöma serviceprestationen och fastställa 

serviceproblem (DeMoranville & Bienstock, 2003). 

 

Inom delämnet marknadsföring är servicekvalitet ett väl utforskat område. Flera forskare har 

tidigare belyst den unika betydelsen som servicekvalitet har för tjänsteföretag (Jain & Gupta, 

2004). Det anges att kvalitet skapar konkurrensfördelar. Detta eftersom kvalitet har ett positiv 

samband med vinst, ökad marknadsandel, avkastning på investeringar, kundnöjdhet och 

framtida köpintention (Jain & Gupta, 2004; Hapsari, Clemes & Dean, 2016; Zehir & 

Narcıkara, 2016). 

 

Problem uppstår dock för tjänsteföretag när det kommer till att definiera och mäta 

servicekvalitet. Detta beror på att det inte går att särskilja produktion från konsumtion 

eftersom tjänster är av immateriell karaktär (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985; Jain & 

Gupta, 2004; Gupta, McDaniel & Herath, 2005). På grund av tjänsternas immateriella 

karaktär bedöms servicekvaliteten utifrån kundens uppfattade servicekvalitet. I litteraturen 

kan vi se att uppfattad servicekvalitet beror på kundens förväntan på servicen och hur kunden 

upplever servicen vid mötet (Joon Choi & Sik Kim, 2013; Munusamy et al., 2010; Kassim & 

Asiah Abdullah, 2010; Santouridis och Trivellas, 2010). 

 

Tidigare forskning påvisar att företag kan kvalitetssäkra servicekvalitet genom att ta hänsyn 

till olika dimensioner som påverkar kundens uppfattade servicekvalitet (Parasuraman, 

Zeithaml & Berry, 1988; Adil, Ghaswyneh & Albkour, 2013). Det betonas dock att det kan 

vara svårt att få fram relevant data som stämmer vid prestationsmätning. En anledning är att 

dimensionerna som den uppfattade servicekvaliteten beror på kan vara svåra att kvantifiera 
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eftersom de bygger på personliga preferenser snarare än teknisk prestation som kan mätas 

(Juneja, Ahmad & Kumar, 2011). 

 

Att få fram relevant data påverkas även av digitaliseringen eftersom servicelevereransen sker 

via andra kanaler (Taherdoost, Sahibuddin, Ibrahim, Kalantari, Jalaliyoon & Ameri, 2012). I 

och med skiftet till att service levereras digitalt behöver prestationsmätningen anpassas efter 

detta (Hartwig & Billert, 2018). Forskare har försökt anpassa prestationsmätningen till 

service som levereras digitalt men det framgår att det finns en svårighet i att ta fram mätetal 

som är fungerande för den digitala kontexten (Ladhari, 2010). Det tycks finnas en utmaning i 

att fånga upp dimensioner av servicekvaliteten som blir viktiga, eftersom nya relevanta 

faktorer att mäta tillkommit (Bititci, Garengo, Dörfler & Nudurupati, 2012). Exempelvis blir 

teknologin en relevant faktor att mäta för att säkerställa en del av servicekvaliteten i digitala 

sammanhang (Hartwig & Billert, 2018)  

 

Som framgår ovan är prestationsmätning och servicekvalitet två väl utforskade områden. Vad 

gäller digital servicekvalitet belyser tidigare forskning att mätning av digital servicekvalitet 

och dess dimensioner har blivit avgörande i och med att allt fler affärer sker digitalt (Zehir & 

Narcıkara, 2016). Det framgår att metoder för prestationsmätning utvecklas och anpassas till 

digital servicekvalitet, men att det fortfarande är i ett tidigt stadie (Zehir & Narcıkara, 2016).    

 

Vi kan även tyda att tidigare forskning riktar sig mot prestationsmätning av servicekvalitet 

som levereras via webbplatser där kunderna handlar online (Parasuraman, Zeithaml & 

Malhotra, 2005; Ladhari, 2010). Det som forskas kring tycks fokusera på huvudområdena 

teknisk kvalitet på webbsidor, dimensioner som påverkar kundnöjdheten och webbsidors 

servicekvalitet (Zehir & Narcıkara, 2016). Fokus tycks därmed inte ligga på samspelet mellan 

servicekvalitet och prestationsmätning vid digitala möten utifrån delämnena marknadsföring 

och verksamhetsstyrning. Vi vill bidra med detta till forskningen genom att se hur 

servicekvaliteten kan kvalitetssäkras genom prestationsmätning vid digitala möten med 

utgångspunkt i servicekvalitetens dimensioner. Utifrån detta har vi formulerat studiens syfte; 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur prestationsmätning som styrinstrument 

kan användas för att kvalitetssäkra servicekvaliteten som tillhandahålls vid digitala möten. 
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2. Metod 

2.1 Övergripande metodval 

Studien ämnade att öka förståelsen för hur tjänsteföretag kan kvalitetssäkra servicekvalitet. 

Denna förståelse ökades genom en växelverkan mellan tidigare forskning och dialoger med 

aktörer som verkar i tjänsteföretag. För att kunna öka denna förståelse utgick studien från de 

övergripande metodval som presenteras nedan.  

2.1.1 Verklighetsuppfattning 

Vår verklighetsuppfattning grundade sig i en ontologisk ståndpunkt med fokus på 

socialkonstruktivismen. Sohlberg och Sohlberg (2013) anger att den sociala verkligheten 

innehåller ett starkt inslag av konstruktioner. Det framgick att man som enskild individ inte 

kan åstadkomma sociala konstruktioner eftersom människor påverkas av varandra vid 

interaktioner. Vår uppfattning var att företag kan ses som en social konstruktion. Eftersom 

vår studie ämnade öka förståelsen för hur servicekvaliteten kan kvalitetssäkras när fysiska 

möten skiftat till digitala möten ansåg vi att socialkonstruktivism var den mest lämpliga.  

 

I vår studie lade vi stor vikt vid att tolka och förstå. Vi hade även uppfattningen att 

definitionen av servicekvalitet kan ta sig skilda uttryck beroende på vem inom organisationen 

vi frågar. Detta framhäver Sohlberg och Sohlberg (2013) gå i linje med den 

socialkonstruktivistiska traditionen. Inom denna tradition ges utrymme för att tolka och förstå 

människor utifrån olika förutsättningar.  

2.1.2 Kunskapssyn 

Vår avsikt i detta arbete var att öka förståelsen för hur något är samt att förmedla detta vilket 

inspirerats av den hermeneutiska traditionen. Hermeneutik är starkt kopplad till att skapa 

förståelse och förstå mänskligt handlande. Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och 

förmedla (Thurén, 2007; Fejes & Thornberg, 2015). Ytterligare något som pekar på vilken 

tradition vi befann oss i är att det som vi ämnade förklara i vår studie beskrivs med ord. Inom 

hermeneutiken är språket och orden en förutsättning för förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 

2013). Därav var vår valda kunskapssyn lämplig för vår studie.  
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I vår studie undersökte vi hur servicekvaliteten kan kvalitetssäkras. Vi ansåg att 

servicekvalitet är resultatet av mänsklig handling vid det tillfälle när servicen levereras. 

Hermeneutiska traditionen var således lämplig eftersom denna tradition används när det som 

undersöks innefattar mänskliga avsikter (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Servicekvalitet som 

definition kan uppfattas olika av både den som levererar och den som mottar servicen och 

definitionen av servicekvalitet hade en viktig roll i studien. Även detta relaterar vi till 

hermeneutiken vilket stärks då Sohlberg och Sohlberg (2013) anger att innebörder av begrepp 

är viktigt inom den hermeneutiska traditionen. Vi anser att kunskap ständigt utvecklas och 

även om samma objekt studeras flera gånger kan det ses på olika sätt, vilket går i linje med 

det hermeneutiska perspektivet (Eriksson, 2018).  

2.1.3 Aktörssynsättet 

För att uppnå studiens syfte ansåg vi det nödvändigt att komma i kontakt med individer som 

arbetar i serviceverksamheter för att öka förståelsen för deras kvalitetsarbete. Denna 

förståelse ansåg vi skapades genom en växelverkan mellan tidigare forskning och dialogerna 

med dessa individer. Vi hade i vår studie inget intresse av att förklara hur något är utan vi 

ville öka förståelsen utifrån olika aktörers tolkningar. Det i samband med vår 

verklighetsuppfattning medförde att aktören fick en framträdande roll (Eriksson, 2018). I vår 

studie ämnade vi skapa förståelse för aktörernas verklighetsbild för att få insyn i hur deras 

arbete med att kvalitetssäkra servicekvalitet yttrade sig. Detta innebar att vi använde oss av 

aktörssynsättet vilket Arbnor och Bjerke (1994) anger vara en vanlig tradition inom forskning 

som ämnar söka förståelse. Aktörerna i vår studie, i enlighet med aktörssynsättet (Arbnor & 

Bjerke, 1994), var de individer vi förde dialog med. 

 

Arbnor och Bjerke (1994) anger att det positiva med att studera människor är att det skapar 

en unik möjlighet att skapa förståelse för andra. En risk med detta förhållningssätt är att den 

verklighetsuppfattning som vi som observatörer hade medförde att det vi noterade var vad 

som lyftes fram i studien. Detta riskerade att aktörens verklighetsbild inte återspeglades 

korrekt (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi var medvetna om att vi gick in i studien med en viss 

förförståelse men vi utgick från att det var aktörernas verklighetsbild vi ville öka vår 

förståelse utifrån. Vår förförståelse är att vi läst tre år på ekonomprogrammet där vi 

tillgodosett oss kunskap om det företagsekonomiska ämnet. Den befintliga forskningen kring 

prestationsmätning hade vi viss förförståelse kring efter studier inom ekonomi- och 

verksamhetsstyrning. Vi ansåg dock att vi hade mindre förförståelse vad gäller området 
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digitala möten mellan tjänsteleverantör och kund, vilket var vår studie fokuserade på. Arbnor 

och Bjerke (1994) tillägger att förförståelsen också är kontextbunden, således behöver man 

sätta sig in i de aktörer och organisationer som undersöks och utgå från deras verklighetsbild. 

Detta är något vi gjort under arbetets gång. 

2.1.4 Forskningsansats 

Som angetts ovan besvarade vi studiens syfte genom att beakta tidigare forskning samt 

genom aktörerna som gav oss insikter i hur servicekvaliteten kan kvalitetssäkras. Vi anser att 

vårt resultat kan användas som en tillfällig förklaring vilket enligt Fejes och Thornberg 

(2015) är att anta en abduktiv ansats. Ytterligare något som stärkte oss i vårt val av 

forskningsansats var att det sällan går att hitta en studie som förhåller sig strikt induktivt eller 

deduktivt, det finns ofta inslag av båda förhållningssätten (Fejes & Thornberg, 2015; 

Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

 

Vår abduktiva ansats återspeglades i att begrepp och vårt syfte omformulerades vid flertalet 

tillfällen. Vi närmade oss empirin genom att skapa en intervjuguide med utgångspunkt i vår 

teoretiska referensram. När ny information uppkom vid insamlingen av vårt empiriska 

underlag så uppdaterade vi vårt teorikapitel efter vad intervjuerna gav oss för information för 

att få en relevant teoretisk referensram. Vi hade såldes en växelverkan mellan empiri och 

teori i vår kunskapssökning. Detta innebar att vi hade en abduktiv ansats i vår studie 

(Alvehus, 2013). 

2.1.5 Forskningsstrategi  

För att uppnå studiens syfte ansåg vi att den kvalitativa forskningsstrategin var den mest 

lämpliga. Vi ämnade beskriva ett visst fenomen snarare än att förklara hur något är, vilket går 

i linje med såväl vår syn på kunskap som den kvalitativa traditionen (Sohlberg & Sohlberg, 

2013). Vi ville beskriva genom att tolka hur digitala möten kan kvalitetssäkras och den 

kvalitativa traditionen strävar efter just frågor om mening och tolkningar av den sociala 

världen (Parker, 2012).  

 

Vårt syfte besvarades genom dialoger med individer som tillhandahåller tjänster vid digitala 

möten för att på så sätt få förståelse för processer och aktiviteter som kan användas för att 

säkra servicekvaliteten. Detta lyfter Parker (2012) fram vara det kvalitativ forskning 

fokuserar på, att förstå hur processer interagerar med aktiviteter och förändringar. Av den 
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anledningen ansåg vi att den kvalitativa traditionen var mest lämplig för vår studie. 

 

Rika och kontextualiserade förståelser är vad vår studie handlar om, likväl som den 

kvalitativa traditionen (Parker, 2012). För oss som forskare inom den kvalitativa metoden 

skapas verkligheten av organisatoriska aktörers interaktion med varandra och deras 

kontextuella miljö (Parker, 2012). Således anser vi att den kvalitativa metoden går väl i linje 

med aktörssynsättet vi tidigare nämnt att vi utgår från i vår studie.  

 

Parker (2012) redogör att text och socialt konstruerad verklighet hör ihop och representerar 

det reflexiva engagemanget mellan forskare och organisatoriska aktörer. Detta samspelar med 

det faktum att vi utgick från hermeneutiken, socialkonstruktivismen och aktörssynsättet. I vår 

studie ville vi utveckla djupare förståelse för de valda aktörerna och deras världar, vilket kan 

uppnås med den kvalitativ metoden (Parker, 2012). Den kvalitativa metoden möjliggjorde att 

vi kunde fokusera på teorigenerering vilket var meningen med studien. Parker (2012) anger 

att detta är en styrka med den kvalitativa traditionen. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

I kapitlet som följer anges hur vi gick tillväga för att angripa studiens syfte. För att skapa en 

överblick har vi i Figur 1 (s 8) illustrerat vårt tillvägagångssätt. 

 

 

 

Figur 1. Illustration av tillvägagångssätt. Egen konstruktion. 

 

Figur 1 (s 8) startar med Kvalitetskriterier (2.2.9). För att uppnå trovärdighet och god kvalitet 

i vårt arbete präglades hela studien av kvalitetskriterierna varför vi valt att placera dessa 

överst i figuren. Vi valde att genomföra en fallstudie (2.2.1) för att vi ansåg att det skulle 

möjliggöra för oss att skapa en djupare förståelse för vårt forskningsområde. Steget som 

följer visar på vår hermeneutiska ansats som innebar att vi ansåg att kunskap skapas genom 

en kombination av litteraturinsamling och insamling av empiriskt material. När vi gjorde vår 

litteraturinsamling (2.2.2) ansåg vi att det var av betydelse att redogöra för hur vi bedömde 

och värderade trovärdigheten i den litteratur som använts, därav följer litteraturgenomgången 

av ett delkapitel med källkritik (2.2.3). Figur 1 (s 8) visar att litteraturinsamling och källkritik 

tillsammans ledde till vår teoretiska referensram. 



 

9 
 

De specifika delval vi gjort för att samla in empiriskt material anges i Insamling av empiriskt 

material (2.2.4). Efter detta anges i Urval (2.2.5) hur vi gick tillväga för att finna relevanta 

respondenter för studien. I Intervjuguide (2.2.6) framgår hur vår intervjuguide har utformats. 

Urvalet och intervjuguiden präglades av etiska aspekter (2.2.7). Detta följdes sedan av 

bearbetning av empiriskt material (2.2.8). Samtliga ovan nämnda delkapitel lade sedan 

grunden för vår empiri (4.). 

 

I modellen visas en pil mellan den teoretiska referensramen och intervjuguiden, detta beror på 

att den teoretiska referensramen har varit grunden för de frågeställningar som format vår 

intervjuguide. De motsatta pilarna mellan teoretiska referensramen och empirin symboliserar 

växelverkan mellan dem som vår abduktiva ansats medförde. Teoretiska referensramen och 

empirin utgjorde sedan grunden för analysavsnittet (5.) där vi jämför det empiriska materialet 

med tidigare teori, vilket sedan ledde till studiens bidrag (6.). 

2.2.1 Fallstudie 

Syftet i vår studie var att öka förståelsen för vårt valda problemområde varför fallstudie var 

ett lämpligt tillvägagångssätt (Creswell, Hanson, Clark Plano & Morales, 2007). Fallet i 

denna studie var att öka förståelsen för hur servicekvalitet kan säkras genom 

prestationsmätning vid digitala möten. För att uppnå studiens syfte ansåg vi det vara viktigt 

att finna och utgå från en bransch där service levereras till kunden via digitala möten. 

  

En fallstudie kunde ge oss en bild över hur den verkliga världen ser ut (Gummesson, 2003). 

Vi ansåg att sjukvården var ett bra exempel eftersom de digitala lösningarna har medfört att 

digitala möten blivit vanligare. Vårt valda fall innebar att vi i studiens teoretiska referensram 

även har belyst företagsekonomisk forskning gjord inom sjukvården. Det möjliggjorde att 

respondenternas svar kunde ställas mot relevant teori i analysen. Sammantaget ansåg vi detta 

gå väl i linje med vår hermeneutiska ansats eftersom vårt valda fall gav oss utrymme att 

tolka, förstå och förmedla det vi studerade. 

  



 

10 
 

2.2.2 Litteraturinsamling 

För att skapa oss möjligheten att öka förståelsen för det område vi valde att studera så har vi 

tolkat litteratur och vetenskapliga artiklar. Bryman och Bell (2015) menar att detta leder till 

att vi som forskare får insyn i vad som redan forskats fram inom området och kan 

tillgodogöra oss den kunskapen, något vi ansåg vara nödvändigt för att genomföra denna 

studie.  

 

De vetenskapliga artiklarna till metodkapitlet sökte vi fram via Scopus, Emerald Insight och 

Google Scholar. Sökord vi använde oss av var bland annat case study, qualitative method och 

qualitative interview. För den teoretiska referensramen använde vi oss även av databaser som 

Researchgate och Science Direct. Sökorden vi använde utgick från våra nyckelbegrepp. Vi 

sökte främst utifrån sökorden performance measurement, service quality, service quality 

dimensions, digital meetings och quality assurance i olika kombinationer. För att få relevant 

teori till den specifika kontext vi valde att genomföra studien i sökte vi även med sökord som 

healthcare quality och healthcare measurement. När vi sökte i Scopus valde vi att avgränsa 

sökområdet till “Business, management and accounting” för att få artiklar inriktade på det 

företagsekonomiska ämnet. Förutom vetenskapliga artiklar har litteratur använts, både till 

metodkapitlet och den teoretiska referensramen. Utöver kurslitteratur har vi även via 

biblioteket i Gävle sökt fram böcker av relevans genom att söka på olika nyckelbegrepp och 

rådgivit med bibliotekspersonalen.  

 

Vi började med att läsa igenom de informationskällor vi funnit. Ur samtliga tog vi sedan fasta 

på de stycken som vi ansåg vara relevanta för vår studie. Dessa har vi sedan bearbetat genom 

att koppla olika delar och källor med varandra, för att på så vis framställa den teoretiska 

referensramen i vårt arbete. Detta går i linje med Alvesson och Sköldberg (2017) som 

framhäver att fakta inte kan plockas ur källorna. Fakta måste alltid rekonstrueras genom en 

tolkningsprocess (Alvesson & Sköldberg, 2017), vilket vi anser oss ha gjort när vi bearbetat 

teorin vi sökt fram. 

 

Den insamlade litteraturen har sammanfattningsvis varit underlag till vår problematisering, 

hjälpt oss rama in vårt forskningsgap och gett oss en god grundförståelse för vårt 

forskningsområde. Teorin vi sökte utgjorde också ett underlag när vi utformade vår 

intervjuguide.  
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2.2.3 Källkritik 

För att bedöma trovärdigheten i de källor vi använt oss av ansåg vi att det var viktigt att vara 

källkritiska. Thurén (2007) skriver att källkritik utgör ett redskap för att bedöma och värdera 

trovärdigheten i den insamlade informationen som utgjorde basen för vår kunskap. Källkritik 

var även lämpligt då vi i detta arbete utgått från hermeneutiken (Alvesson & Sköldberg, 

2017).  

 

Thurén (2013) framhäver vikten av att forskare noga överväger och värderar den information 

som används under forskningsprocessen. Vi har försökt att systematiskt granska och bedöma 

trovärdigheten hos olika källor genom att beakta de fyra kriterier som Thurén (2013) anser 

vara äkthet, samtidighet, beroendeförhållanden och tendensfrihet, vilka vi redogör för nedan. 

 

Det första kriteriet är äkthet som innebär att det är viktigt att veta att källan är precis det den 

utger sig för att vara; att den är äkta och inte förfalskad (Thurén, 2013). Detta kriterium har vi 

försökt att uppnå genom att genomgående använda oss av vetenskapliga artiklar som finns på 

Scopus och som är "peer reviewed". Enligt Elsevier (2018) är Scopus den största databatasen 

för litteratur som genomgått en granskning och kan klassificeras som ”peer reviewed”. 

Artiklar som inte återfinns på Scopus har vi granskat och bedömt kvaliteten genom att se till 

antal citeringar de haft men också vilka källor i sig artikeln byggts på. 

 

Det andra kriteriet är tidskriteriet och bygger på att desto nyare en källa ligger i tiden, desto 

mer trovärdig blir den (Thurén, 2013). Detta kriteriet har vi haft i åtanke genom att främst 

använda oss av nutida källor för att på så sätt använda teori som ligger i forskningens 

framkant. Dock har äldre källor också använts, detta då primära källor (”klassiker”) är en 

säkrare typ av källa som inte genomgått någon annan forskares bearbetning, likväl som de är 

välciterade och utgör en god utgångspunkt. Primära källor garanterar också artikelns 

oberoende vilket är det tredje kriteriet. Detta innebär att källan ska vara fristående och inte är 

refererad i andra hand (Thurén, 2013). Vi har haft detta i beaktning och alltid försökt att hitta 

ursprungskällan när vi funnit något av intresse.  

 

Det fjärde kriteriet är tendensfrihet som bygger på om det finns värderingar i källan. Det är 

viktigt att beakta vems intresse det är som företräds i källan för att inte en felaktig 

verklighetsbild ska återges (Thurén, 2013). Vi ansåg att detta var svårt eftersom värderingar 
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ofta är väl dolda. Vi anser dock att genom att uppfylla det första kriteriet, äkthet, så minskade 

risken för att en felaktig verklighetsbild angavs. Vi försökte även utläsa om det förekom att 

källan företrädde någons intresse som skulle ha en negativ inverkan på studien.  

2.2.4 Insamling av empiriskt material 

Utifrån den verklighetsuppfattning, kunskapssyn och forskningsstrategi som vår studie utgått 

från ansåg vi att den empiriska undersökningen i studien skulle bygga på kvalitativa 

intervjuer. Ryen (2004) anger att intervjuer är ett centralt tillvägagångssätt inom kvalitativ 

forskning. Detta beror på att forskare via intervjuer kan interagera med sina respondenter, 

utrymme ges för att fråga om känslor samt för att få reda på hur respondenterna framställer 

ett visst fenomen (Alvehus, 2013). Detta ansåg vi gå väl i linje med att vi ämnade öka 

förståelsen för ett visst fenomen. Creswell et al. (2007) framhäver att intervjuer är ett sätt att 

inom fallstudier samla in empiriskt material, vilket stärker vårt val. 

 

Intervjuer är användbara eftersom de ger en röst åt människors uppfattning och erfarenheter 

som är viktiga för dem och tillåter forskaren att förstå deras syn på världen (Arsel, 2017). På 

grund av den interaktiva, flexibla och fokuserade karaktären som intervjuer har hör intervjuer 

till en av de mest trovärdiga och effektiva källorna till empiriskt material. Vi ville få 

möjlighet till mer utvecklade svar samt möjlighet att ställa följdfrågor vilket Bryman och Bell 

(2017) framhäver vara något som kvalitativa semistrukturerade intervjuer ger utrymme till.  

En kvalitativ intervju innebär att man tolkar någons berättelse och således tolkas ord (Bryman 

& Bell, 2017). För vår studie var tolkning nödvändigt för att öka förståelsen för hur 

servicekvalitet kan kvalitetssäkras.  

 

Alvehus (2013) framhäver dock att det är viktigt att forskaren noga redogör för vilken typ av 

intervjuer som genomförs. Vi valde att tillämpa semi-strukturerade intervjuer eftersom det 

gav oss utrymme att tolka, förstå och förmedla vilket följde vår hermeneutiska ansats (Fejes 

& Thornberg, 2015). Alvehus (2013) skriver att i en semistrukturerad intervju följer 

intervjuaren ett formulär där frågorna är öppna eller har ett brett tema som samtalet centreras 

kring. Våra respondenter fick därav stort utrymme att påverka intervjuns innehåll samtidigt 

som vi som intervjuade fick utrymme att ställa följdfrågor utefter dialogen som fördes. Under 

intervjuerna försökte vi beakta de regler som Ahrne och Svensson (2011) lyfter fram. 

Reglerna innebar att vi lyssnade på vad respondenterna hade att säga, vi tänkte på att ej 

framhäva någon typ av auktoritet, gav inga råd och argumenterade inte emot dem.  
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2.2.5 Urval 

 “Man måste välja ut miljöer där det man vill undersöka verkligen kan undersökas” 

       Ryen (2004, s 71) 

 

Det som vi främst beaktade i vårt urval var att vårt arbete fokuserade på såväl tjänsteeutförare 

som det digitala mötet. Vi ämnade öka förståelsen för hur servicekvaliteten kan 

kvalitetssäkras när interaktionen mellan  tjänsteleverantör och kund sker digitalt. Med detta 

som grund ansåg vi att vi behövde välja område och organisationer som tillhandahåller 

service vid digitala möten. Att välja område och organisation framhäver Ryen (2004) vara det 

första steget i en urvalsprocess. Med detta som grund valde vi att avgränsa oss mot 

sjukvården där digitaliseringen har medfört förändringar och där digitala möten i vården 

anses vara här för att stanna (Gehring, Rackebrandt & Imhoff, 2018; Ladhari, 2008). 

 

Urvalets storlek är en omdömesfråga (Ryen, 2004). Fallstudier framhävs kunna baseras på en 

enda intervju, dock i kombination med andra metoder. Generellt sett bygger kvalitativa 

studier oftast på ett mindre antal undersökningspersoner (Ryen, 2004). Vi valde dock att 

genomföra tio intervjuer för att få ett rikt empiriskt material som fångar upp olika röster kring 

vårt forskningsområde. Efter att vi genomfört dessa tio intervjuer ansåg vi att det inte skulle 

uppkomma några nya teman även om vi skulle gjort fler intervjuer, varvid vi ansåg att 

mättnad uppnåtts i vårt empiriska material (Bryman & Bell, 2017). 

 

Vid val av intervjupersoner hade vi den kvalitativa metoden i åtanke. Där finns inget behov 

av att jämföra enheter eller skapa statistiskt generaliserbar kunskap (Ryen, 2004). Vi hade 

fokus på att finna relevanta respondenter när vi gjorde vårt urval utifrån vårt 

forskningsändamål. Valet av respondenter till studien skedde således inte slumpmässigt. 

Respondenterna valdes ut strategiskt av oss för att vi skulle komma i kontakt med de vi ansåg 

relevanta. Detta innebär att vi gjorde ett målstyrt urval (Bryman & Bell, 2017). Värt att 

nämna är dock att av vårt målstyrda urval blev vi rekommenderade andra lämpliga 

respondenter till studien, vilket gjorde att vårt slutliga urval är delvis resultatet av ett 

snöbollsurval (Bryman & Bell, 2017). Detta eftersom de vi haft kontakt med blev länken till 

nya respondenter. Såväl målstyrt urval som snöbollsurval ligger väl i linje den kvalitativa 

traditionen (Bryman & Bell, 2017).  

 



 

14 
 

Det faktum att våra respondenter var utspridda geografiskt sett över landet, studiens korta 

tidsperiod samt att respondenterna var tillgängliga ungefär samtidigt innebar att det inte var 

möjligt att genomföra fysiska möten med samtliga. De valda respondenternas ord och insikt 

var av stor vikt för studien varvid vi valde att genomföra fyra intervjuer via telefon. 

 

En kritik som framförts mot telefonintervjuer är att de är mindre lämpliga när man ska ställa 

känsliga frågor (Bryman & Bell, 2017). Vi ansåg att våra frågor ej varit av känslig karaktär 

och därmed inte påverkat studien negativt. En annan nackdel som framförs är att avläsning av 

kroppsspråk inte är möjligt via telefon, vilket Bryman och Bell (2017) annars lyfter fram som 

en fördel med kvalitativa intervjuer. Detta beaktade vi genom att noga lyssna på deras tonläge 

samt att ställa flera motfrågor om det varit något som vi tyckt varit utmärkande. En fördel 

som lyfts fram med telefonintervjuer är att vi som intervjuare inte påverkat respondenten 

genom vår närvaro samt att intervjuerna inte blir lika långa (Bryman & Bell, 2017). Vi ansåg 

att en längre intervju inte per automatik medför en djupare diskussion, snarare ansåg vi att 

detta lett till fokuserade intervjuer som varit djupgående gällande vårt forskningsområde. 

Utifrån det förda resonemanget ansåg vi att de fyra intervjuerna som genomfördes via telefon 

är att anse som trovärdiga och berikande för studien.  
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För att möjliggöra jämförelse mellan vår studie och andras har vi utformat en tabell (Tabell 1, 

s 15) över respondenterna som deltagit där variabler vi fann relevanta lyfts fram. Vid 

utformningen av tabellen tog vi i beaktning vad Ahrne och Svensson (2011) framhäver vara 

viktig information. Därav har vi angett respondentens position och kön men valt att utelämna 

andra variabler såsom namn och ålder. Vi har även själva valt att addera information som vi 

ansåg vara relevant att framföra i denna studie.  

 

Anonymitetskod Kön Profession/Titel Arbetat med digitala 

vårdmöten (antal år) 

Ssk1 Kvinna Sjuksköterska ½  

Ssk2 Man Sjuksköterska 3 

Ssk3 Kvinna Sjuksköterska 3 

Ssk4 Kvinna Sjuksköterska 1 

Ssk5 Man Sjuksköterska 4 

Proj1 Kvinna Sjuksköterska/ 

Projektledare 

2 

Kval1 Man Fysioterapeut/ 

Kvalitetsansvarig 

2 

Psy1 Kvinna Psykolog 6 

Läk1 Man Läkare 2 

Läk2 Kvinna Läkare 8 

 

Tabell 1. Översikt av urvalet. Egen konstruktion 
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2.2.6 Utformning av intervjuguide  

I vår studie genomfördes semistrukturerade intervjuer med en begränsad förhandsstruktur. 

Den semistrukturerade intervjun kännetecknas enligt Ryen (2004) av att forskaren i förväg 

har bestämt huvudfrågor och viktiga teman, utan att i detalj avgöra formuleringen av frågorna 

och dess ordningsföljd. Ryen (2004) skriver att en fast förhandsstruktur kommer motverka 

studiens syfte om syftet är att fånga respondentens perspektiv. Det utgjorde en skälig grund 

till varför en begränsad förhandsstruktur användes i vår studie istället för en fast 

förhandsstruktur eftersom det skulle riskera att vårt syfte inte besvarades. 

 

Vi valde att utforma en intervjuguide eftersom det råder konsensus om att någon gång under 

mötet med respondenten bör en intervjuguide användas (Ryen, 2004). En fördel som lyfts 

fram med semistrukturerade intervjuer är att vi som forskare inte skulle känna oss låsta av 

intervjuguiden och därmed missa viktiga fenomen (Ryen, 2004). Det händer att 

intervjuguider designas på ett rutinmässigt sätt efter vad man tror bör ingå och i vilken 

ordning frågor bör ställas (Widerberg, 2002). Vad gäller intervjuguidens design skedde det i 

vår studie en viss process. Efter att den första intervjun genomfördes märkte vi att en ändrad 

ordning på frågorna skulle leda till ett bättre samtal.   

  

Ryen (2004) lyfter fram att den typ av intervju vi som vi genomförde i vår studie är att se 

som ett samtal med bestämda avsikter. I detta avseende rekommenderas det att följa vissa 

riktlinjer under intervjun. Vi valde att beakta dessa riktlinjer, där en av dessa var att ha en bra 

inledning på intervjun. Vi började med att tala kort om studien och inleda med deskriptiva 

data. Vi ansåg det vara viktigt att respondenten fick berätta sin historia på sitt sätt, varför vi 

som intervjuare valde att hålla en låg profil. Ytterligare en riktlinje som vi följde var att 

avsluta intervjun på ett positivt sätt. Ett tips som Ryen (2004) ger var att gå igenom och 

sammanfatta intervjun för att undvika moment som leder till förvirring eller missnöje. Under 

intervjuerna försökte vi genomgående sammanfatta vad respondenten svarat på frågan för att 

bekräfta att vi uppfattat svaret rätt. 

2.2.7 Etiska aspekter 

En viktig aspekt som vi utläst ur litteraturen och som vi valde att beakta var respondenternas 

konfidentialitet. Arsel (2017) lyfter fram att bara för att vi kan prata fritt om något betyder 

inte det att respondenten också kan uttrycka sig fritt i samma ämne utan problem eller 
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reservation. Publikation av respondenternas svar på frågorna riskerar att sätta respondenten i 

en utsatt position om de inte garanteras anonymitet. Ryen (2004) skriver att konfidentialitet 

handlar om att skydda respondenternas privatliv och identitet, vilket alltid ska vara prioriterat. 

Vi tog ställning till denna aspekt genom att de som intervjuades är anonyma i studien. Vi 

ansåg att det ledde till ett rikare empiriskt material eftersom respondenterna ej kände sig 

hämmade att prata utförligt, något som Bryman och Bell (2017) annars framför kan vara en 

svårighet. Vad gäller personlig information som berörde studiens respondenter så har den 

enbart använts i forskningssyfte vilket är ett annat etiskt krav (Bryman & Bell, 2017).  

 

En annan viktig aspekt vi tagit hänsyn till i detta arbete är informerat samtycke. Informerat 

samtycke handlar enligt Ryen (2004) om att den som deltar i forskningen har rätt att veta att 

denne blir ett forskningsföremål och därför har rätt att få information om den forskningen 

som sker. Redan vid första kontakten informerade vi våra respondenter om nyss nämnda. 

Efter att vi informerat respondenten om vår forskning gav vi respondenterna möjligheten att 

själva göra ett aktivt val angående att delta i studien eller ej.  

2.2.8 Bearbetning av empiriskt material 

Att som intervjuare fokusera på vad respondenten säger, avläsa kroppsuttryck och samtidigt 

föra anteckningar ansåg vi vara en svårighet. Vi valde därför att spela in intervjuerna och föra 

korta anteckningar. Risken med att inte spela in vore att stora delar av samtalet skulle behöva 

konstrueras i efterhand, vilket i sin tur kan leda till feltolkningar i empirin. Att spela in 

intervjuerna framförs vara ett sätt att minimera risken på (Ryen, 2004). Vi tog dock hänsyn 

till respondentens vilja vad gäller inspelning av intervjuerna. Skulle en respondent ha känt sig 

besvärad på grund av vetskapen att denne blir inspelad så hade det troligen påverkat det 

empiriska materialet, vilket var något vi inte ville riskera. Vi frågade därför alltid 

respondenten innan intervjun startade om det var okej att samtalet spelades in, något som 

samtliga respondenterna ställde sig positiva till. Detta är förenligt med god forskningsetik 

(Ryen, 2004). 

 

Det första steget i analysarbetet var att transkribera det inspelade materialet. Transkribering 

anses vara en tidskrävande process där endast en liten del kommer bli användbart för studien 

(Ryen, 2004). Vi ansåg ändå att detta var av yttersta vikt för att säkerställa att vi fångat upp 

allt relevant som sagts men också för att underlätta vårt analysarbete. Transkriberingen 

skedde löpande allt eftersom intervjuerna genomfördes eftersom vi ville ha intervjun färskt i 
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minnet när vi fick samtalet repeterat. Vi kunde därmed också lättare notera eventuella detaljer 

som togs upp under intervjun som vi ej fångat upp i våra förda anteckningar.  

 

Ett annat steg i analysarbetet som Ryen (2004) tar upp är att efter intervjun bör man göra tre 

olika systematiska anteckningar. Dessa är faktiska händelser, egna upplevelser och 

reaktioner, samt genomförandet av intervjun och hur det fungerade (Ryen, 2004). De 

systematiska anteckningarna gjorde vi efter samtliga intervjuer vilket fick oss att reflektera. 

Detta är en aspekt som betonas inom den socialkonstruktivistiska ansatsen som vi verkar 

inom (Ryen, 2004). Det var även genom anteckningarna från vår första intervju som vi såg att 

vi behövde ändra vår intervjuguide.  

 

Att analysera insamlat material innefattar att reducera mängden av den. De 10 transkriberade 

intervjuerna ledde fram till en stor mängd insamlat empiriskt material vilket är vanligt 

förekommande vid kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2017). Att analysera är en 

tidskrävande och icke-linjär process som handlar om att få fram det intressanta och 

användbara från intervjuerna (Ryen, 2004). För att sålla bort det ointressanta och få fram det 

viktiga från intervjuerna valde vi att analysera vårt material utifrån teman. Det finns olika sätt 

att hitta teman vid en tematisk analys (Widerberg, 2002). Vi valde att använda oss av ett 

empirinära förhållningssätt som rekommenderas för de flesta kvalitativa studier (Widerberg, 

2002). Detta innebär att empirin redovisats i en logisk följd utifrån det empiriska materialet. 

Analysen har därför inte redovisats i exakt samma ordning som den teoretiska referensramen. 

Exempelvis slogs två dimensioner ihop i analysen på grund av att de dimensionerna 

diskuterats ihop på det sättet av respondenterna. 

2.2.9 Kvalitetskriterier  

För att uppnå god kvalitet präglades studien av olika kvalitetskriterier. Äkthet och 

trovärdighet är två övergripande kvalitetskriterier som Bryman och Bell (2017) lyfter fram. 

Äktheten anser vi ha uppfyllts genom att vi har gett en rättvis bild av de olika uppfattningarna 

som respondenterna i studien lyft fram, likväl som transparens i vårt arbete och klart 

specificerade metodval. Trovärdigheten består av fyra delkriterier vilka är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2017).  
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Tillförlitlighet är något vi haft i åtanke genom att vi under intervjuerna sammanfattade vad 

respondenterna sagt och ställde motfrågor för att kontrollera att vi uppfattat deras svar 

korrekt. Genom att göra det fick vi löpande bekräftat att bilden vi senare kom att förmedla 

överensstämde med de svar som angetts. Ett motargument för fallstudier är att kvalitetskravet 

generaliserbarhet, som inom kvalitativ forskning benämns som överförbarhet, riskerar att inte 

uppfyllas (Bryman & Bell, 2017). Creswell et al. (2007) tillägger att kvalitativa forskare i 

allmänhet är ovilliga att generalisera resultatet från ett fall till ett annat eftersom de ofta 

skiljer sig åt. Dock kan ett fall i en kvalitativ studie, om ett representativt sådant väljs, ändå 

anses uppnå en viss grad av överförbarhet. Således anser vi att detta kriterium är uppfyllt 

genom att vi valt ett representativt fall för denna studies kontext (Bryman & Bell, 2017). Vad 

gäller pålitligheten har vi redogjort för hur vi gått tillväga i vår forskningsprocess. 

Konfirmering innebär att vi som forskare inte medvetet ska påverka slutsatsen genom 

personliga värderingar eller teoretiska inriktning (Bryman & Bell, 2017). Med det menar vi 

att vår förförståelse, valda teori och egna värderingar ej avspeglat resultatet då vi haft ett 

objektivt förhållningssätt i denna studie.  

 

Vi har även valt att lyfta fram andra kvalitetskriterier speciellt anpassade för den kvalitativa 

traditionen som vi ansett vara viktiga. Dessa är kvaliteter i framställningen som helhet, 

kvaliteter i resultatet samt validitetskritérier (Svensson & Starrin, 1996). Vi redogör nedan för 

innebörden av dessa samt hur vår studie förhållit sig till dem. 

 

Kvaliteter i framställningen som helhet; 

Här inryms perspektivmedvetenhet. Inom den hermeneutiska traditionen faller förförståelse 

alltid tillbaka på att den enskilda delen måste relateras till en helhet för att kunna ge någon 

innebörd. Förförståelse innebär att forskare har en föreställning av det som ska tolkas innan 

tolkning sker. Genom att tydliggöra förförståelsen blir utgångspunkten för tolkningen tydlig 

och forskaren döljer inte sitt perspektiv för läsaren (Svensson & Starrin, 1996). Att tydlig 

redovisa förförståelsen blir då ett kvalitetskrav, något som vi gjort i avsnitt 2.1.5 

Aktörssynsättet. Ytterligare något som innefattas i detta kvalitetskriterium är etiskt värde. 

Svensson och Starrin (1996) anger att detta uppfylls om man visat omsorg gentemot de som 

studerats. Eftersom vi ville skydda respondenterna lät vi dem och organisationerna vara 

anonyma om det önskades, varför detta kriterium uppfyllts.  
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Kvaliteter i resultatet; 

I denna studie låg fokus på att beskriva ett visst fenomen, nämligen hur serviceföretag arbetar 

med att kvalitetssäkra servicekvalitet vid digitala möten. Vid en sådan studie blir 

innebördsrikedom ett viktigt kvalitetskriterium när det kommer till kvaliteten i resultatet 

(Svensson & Starrin, 1996). Detta kriterium innebär att resultat ska gestaltas så att nya 

innebörder uppstår och att det finns en utförlig beskrivning om det som studeras i resultatet 

(Svensson & Starrin, 1996). Vi hade i åtanke att gestalta resultatet så att nya innebörder 

skulle uppstå och beskrev rikligt vad vi studerat, således anser vi ha uppfyllt detta kriteriet. 

Ytterligare ett kvalitetskriterium som Svensson och Starrin (1996) lyfter fram i detta 

sammanhang är att det som presenteras i resultatet ska ha en god struktur. Detta ställer krav 

på överskådlighet och reduktion av komplexitet. Mellan dessa två kriterier ansåg vi dock att 

det fanns en konflikt. Å ena ska det som studerats utförligt beskrivas i resultat medan å andra 

sidan ska resultatet presenteras på ett överskådligt och enkelt sätt. För att kunna uppfylla 

dessa försökte vi presentera resultatet på ett tydligt sätt samtidigt som vi utförligt beskrivit 

resultatet. 

 

Vi ville i denna studie bidra med ökad förståelse för vårt ämne varav vår intervjuguide var 

utformad på ett sådant sätt att empirin skulle kunna generera teori. Teoritillskott är ett annat 

kvalitetskriterium i resultatdelen som lyfts fram (Svensson & Starrin, 1996). Kriteriet lägger 

vikt vid hur väl man kunnat relatera till tidigare teori och huruvida resultaten kan förändra 

teorin. Vi valde därför frågeställningar som kunde byggas vidare utifrån aktuell forskning 

inom området, vilket gjorde att vi uppfyllde detta kvalitetskriterium i vårt arbete (Svensson & 

Starrin, 1996).  

 

Validitetskriterier; 

För oss var validiteten en viktig kvalitetsaspekt. Ett kvalitetskriterium som vi försökt att 

beakta för att säkerställa validiteten är något som Svensson och Starrin (1996) kallar för 

konsistens. Kriteriet innebär att tolkning byggs upp av spelet mellan del och helhet. En 

tolkning av hög kvalitet är när delarna i en text tas om hand på sådant sätt att det uppstår så få 

motsägelser som möjligt mellan helheten (tolkningen) och delarna (enskilda data). Detta är 

något som genomsyrat arbetet då vi försökt att få det vi skriver att ha en röd tråd där vi inte 

talar emot oss själva. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Prestationsmätning 

Varför ska företag använda sig av prestationsmätning? Behn (2003) anger att den första 

anledningen är för att utvärdera prestationer. Prestationsmätning kan även tydliggöra vad 

medarbetare ska fokusera på och används således för att kontrollera och motivera de 

anställda. På så sätt ökas såväl medarbetarnas som företagets prestationer. Prestationsmätning 

används även som underlag vid budgetering för att se vart eller på vilka projekt som pengarna 

ska gå till. Vidare kan de promota och visa utomstående företagets kompetens. 

Prestationsmätning medför också att företag kan ta lärdom av vad som fungerat och inte samt 

möjliggör förbättringar genom att tydliggöra om, och i så fall vart, det finns brister i 

organisationen (Behn, 2003). För att ta lärdom och möjliggöra förbättringar kan vi se att 

återkoppling är viktigt för att de anställda ska veta hur pass väl de uppfyllt de satta målen 

(Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). Målen behöver dock vara 

mätbara för att kunna prestationsmäta dem (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Bourne, Mills, Wilcox, Neely och Platts (2000) lyfter fram att prestationsmätningen grundas i 

ett antal steg som vi tolkar utgöra en cirkulär process. Dessa steg är;  

 

Steg 1. Identifiera mål och designa mått. Genom att utgå från företagets strategi och mål 

designas mått som kan besvara huruvida målen uppnås (Bourne et al., 2000). 

 

Steg 2. Efter att målen är satta och måtten designade ska själva prestationsmätningssystemet 

implementeras i verksamheten (Bourne et al., 2000). 

 

Steg 3. När systemet har implementerats startar genomförandefasen. Denna fas innebär att 

företaget mäter prestationen, granskar utfallen och agerar därefter (Bourne et al., 2000). 

 

Steg 4. När ovanstående tre steg är genomförda bör företaget reflektera över de mål som satts 

upp. Yttre och inre förändringar som påverkar företagens målsättning och mätning gör att 

måtten regelbundet kan behöva uppdateras för att förbli relevanta (Bourne et al., 2000).  
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För att sammanfatta Bourne et al. (2000) har vi nedan skapat en modell (Figur 2, s 22) som 

visar hur prestationsmätningens cirkulära process är uppbyggd; 

 

 

Figur 2. Prestationsmätningens cirkulära process. Egen konstruktion.  

 

Vid prestationsmätning är valet av mätetal avgörande vad gäller effekten av mätningen. Ittner 

och Larcker (2003) skriver att antalet företag som mäter mjuka värden av icke-finansiell 

karaktär, såsom kundlojalitet, medarbetares trivsel och kvalitet, har ökat i tron att det kan 

medföra flera fördelar och öka lönsamheten. Vi kan dock se att få företag faktiskt realiserar 

dessa fördelar. Anledningen till detta tycks vara att företagen inte lyckas identifiera, analysera 

och fokusera på viktiga icke-finansiella mått som är specifika för dem (Ittner & Larcker, 

2003). Måtten bör av den anledningen anpassas efter den organisation som 

prestationsmätningen avser (Waggoner, Neely & Kennerley, 1999).  

 

Prestationsmätning är resurskrävande och bör därför koncentreras till de områden som är 

kritiska faktorer för företag (Parker, 2000). Ytterligare något som framträder vara viktigt är 

att företag bör fokusera på ett fåtal mått för att få dem relevanta och undvika otydlighet 

(Anthony, Govindarajan & Dearden, 2007). Måtten bör, enskilt eller i kombination, uppfylla 

vissa kvaliteter (Merchant, 2006). Först behöver måtten ha kongruens med företagets strategi 

vilket betyder att måtten bör utformas efter strategin och vara kontrollerbara. De bör vara 

punktliga vilket syftar till tiden mellan de anställdas agerande, själva mätningen och 

återkopplingen. För att alla ska förstå syftet med prestationsmätningen bör måtten även vara 
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precisa och förståeliga. De bör slutligen vara kopplade till arbetsuppgifter och kunna 

påverkas (Merchant, 2006).  

 

En risk vid prestationsmätning är att inte mäta korrekt. Det är viktigt att måtten fångar upp 

vad de är tänkta att fånga upp, likväl som att mättekniken ska fånga upp riktiga 

prestationsförändringar och inte inkludera olika errors i mätningen (Bourne et al., 2000). 

Behn (2003) hänvisar till Kaplan och Nortons (1992) citat “What get measured gets done” 

och påpekar att det som mäts är vad medarbetare kommer att fokusera på. Problemet som 

tydliggörs är att det som mäts sällan är vad ledningen vill ska göras, vilket resulterar i att vad 

medarbetarna gör inte är vad som egentligen efterfrågas (Behn, 2003). 

3.2 Kvalitetens betydelse 

Som angetts finns det flera fördelar med att mäta områden som är icke-finansiella, 

exempelvis kvalitet. I tidigare forskning kan vi utläsa att kvalitet tycks vara ett viktigt område 

för företag att prestationsmäta. Exempelvis anger Jain och Gupta (2004) att intresset för 

kvalitet har ökat och att flera forskare belyst den unika betydelsen som kvalitet har för 

företags framgång. Det framgår även att i alla affärsrelaterade aktiviteter är kvalitet ett viktigt 

mätetal som företag bör beakta och säkerställa (Munusamy et al., 2010; Cheung & To, 2010). 

Orsaken till att kvalitet har en viktig betydelse är att kvalitet kan leda till ekonomiska fördelar 

för företaget. Bergman och Klefsjö (2012) skriver att det finns flera undersökningar som 

tyder på att organisationer som lyckats i sitt arbete med kvalitetsutveckling har bättre 

ekonomiskt utfall än de som inte lyckats. 

 

Tidigare forskning visar även att kvalitet har en än mer framträdande roll när det gäller 

tjänsteföretag. I denna kontext har ett positivt samband påvisats när det gäller kvalitetens 

påverkan på vinst, ökade marknadsandelar, kundnöjdhet, kundlojalitet och lönsamhet 

(Anderson, Fornell & Lehmann 1994; Boulding, Kalra, Staelin & Zeithami, 1993; 

Santouridis & Trivellas, 2010). Av den anledningen finner vi det av intresse att studera 

kvalitet i tjänsteföretag närmare. 
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3.3 Servicekvalitet 

3.3.1 Tjänsteföretag och servicekvalitet 

Företag tillhandahåller tjänster för att förenkla aktiviteter för kunden och service är utfallet av 

den utförda tjänsten. Service handlar således om att skapa värde för kunden i samband med 

att tjänsten utförs (Grönroos, 2015). Service skapas genom att närma sig kunden och 

underlätta deras liv genom att stödja deras dagliga aktiviteter. Service uppstår när kunden 

upplever att tjänsten som kunden konsumerar tillför mervärde (Grönroos, 2015). Det faktum 

att det är kundens upplevelse som avgör om tjänsten tillfört service eller inte anser vi medföra 

att servicekvalitet är ett svårt begrepp att definiera. Detta har även påvisats i tidigare 

forskning där det inte tycks finnas någon enhetlig definition av begreppet. Vi kan se att detta 

beror på att servicekvalitet upplevs olika beroende på den individ som upplever servicen 

(Grönroos, 2015; Juneja et al., 2011).  

 

Grönroos (2015) skriver att det främsta målet med tjänstebaserade verksamheter är att 

underlätta och skapa värde för kunden. Service tycks vara en process där kunden och 

tjänsteleverantören ofta samverkar (Grönroos, 2015). Vi kan därmed se att tjänsten är ett stöd 

för kundens processer och servicekvalitet uppstår när kunden uppfattar att tjänsten tillfört ett 

slags värdeskapande vid det tillfälle när tjänsten levereras.  

3.3.2 Betydelsen av servicekvalitet vid mötet 

Vad gäller leveransen av service så för det oss till resonemanget kring sanningens ögonblick. 

Sanningens ögonblick är tillfället då företag ges möjlighet att påvisa den kvalitet som tjänsten 

har (Grönroos, 2002). Som angetts ovan tillhandahåller tjänsteleverantören servicekvalitet i 

samband med att tjänsten levereras. Servicekvalitet är därmed beroende på den som utför 

tjänsten (Eldrige, van Iwaarden, van der Wiele & Williams, 2013). Arnerup-Cooper och 

Edvardsson (1998) framförde betydelsen av vilken förväntan kunden har inför detta möte. 

Vad som avgör hur servicekvaliteten uppfattas är om upplevelsen är över eller under kundens 

förväntan. Om kunden upplever kvalitetsproblem vid mötet måste företag skapa ytterligare ett 

”sanningens ögonblick” (Grönroos, 2002). Detta kan vara både svårt och tidskrävande varför 

vi anser det påvisa vikten av att tjänsteuföraren levererar servicekvalitet vid första mötet med 

kunden. Även Grönroos (2015) framhäver detta och belyser vikten av att det finns ett planerat 

och strukturerat arbetssätt för att undvika kvalitetsmisslyckanden vid första mötet. 
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Servicekvalitet handlar om kundens uppfattning kring hur tjänsten utförts under mötet. 

Servicekvalitet relateras också till kundernas uppfattning om interaktionen med 

tjänsteutföraren under serviceleveransen (Joon Choi & Sik Kim, 2013). Interpersonella 

interaktioner har en kritisk verkan på kundens uppfattning av servicekvalitet. Därav kan vi 

utläsa att de som utför tjänsten har en viktig roll när det gäller att tillhandahålla 

servicekvalitet. Detta påvisas av Joon Choi och Sik Kim, (2013) som menar att de anställdas 

ansträngningar vid interaktionen med kunden är av betydelse för att göra kunden nöjd. Vi kan 

även se att mötet mellan kund och den som utför tjänsten anses vara en kritisk faktor för den 

kvalitet kunden upplever bland andra forskare. Normann (2000) skriver exempelvis att om 

mötet inte fungerar spelar det ingen roll vad företaget gör i övrigt.  

 

Servicekvaliteten vid möten är speciellt viktig i relationer där kunden har svårigheter med att 

utvärdera kvalitet på utfallet. Interaktionen får i dessa fall en stor betydelse för hur 

servicekvaliteten uppfattats (Joon Choi & Sik Kim, 2013). I detta sammanhang anser vi 

vården vara ett bra exempel där kunden kan ha svårigheter att utvärdera utfallskvaliteten. Vi 

menar att kunden i detta fall ställer högre krav på tilltro till den som utför tjänsten. 

Piligrimiene och Buciuniene (2008) påvisar detta och anger att inom vården kan patienten ha 

svårighet att utvärdera tekniska aspekter av vårdkvaliteten. Läkare kan ge en hög teknisk 

kvalitet samtidigt som kundens upplevda kvalitet är låg på grund av avsaknad av 

medmänsklighet eller lyhördhet (Piligrimiene & Buciuniene, 2008). Således framgår 

servicekvalitetens betydelse vid mötet i den kontexten. 

3.3.3 Servicekvalitet vid digitala möten 

Ur tidigare forskning kan vi se att diskussionen om det tidigare nämnda kritiska mötet har 

skiftat fokus från traditionell service mot digital service (Hartwig & Billert, 2018). De 

huvudsakliga skillnaderna mellan digital och fysisk service är de kanaler som används för att 

leverera servicen samt att interaktionen sker via andra metoder. Traditionellt sett har kunden 

behövt gå till företag för att fysiskt ta del av deras service. Digitaliseringen har medfört att 

service kan levereras och mottas via digitala kanaler som exempelvis via internet och 

mobiltelefoner (Taherdoost et al., 2012). Digital service erbjuds till konsumenter både för att 

ge bättre service och för att avlasta arbetsintensiva aktiviteter från leverantören till 

konsumenten (Taherdoost, Sahibuddin & Jalaliyoon, 2013). 
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I och med serviceleveransens sker via andra metoder har digitala kanaler blivit medlare 

mellan tjänsteutförare och kund (Hartwig & Billert, 2018). Som tidigare nämnt beror 

servicekvalitet på egenskaperna vid tjänsteutförandet och därmed på hur service levereras. 

Eftersom digitala lösningar har medfört en förändring i hur service levereras påverkas även 

egenskaperna i servicekvaliteten. Som ett led i detta kan vi utläsa att teknologiska attribut 

blivit en relevant faktor för servicekvalitet (Hartwig & Billert, 2018). Likt servicekvalitet vid 

det fysiska mötet är det viktigt att mäta och övervaka den digitala servicekvaliteten eftersom 

den kan förbättra effektiviteten och lönsamheten (Hartwig & Billert, 2018). Studier har visat 

att vid kundinteraktioner måste varje fas i mötet utvärderas för att fånga hela spektrat som 

digital servicekvalitet innefattar (Rolland & Freeman, 2010). Mätmodeller utvecklades dock 

när serviceleveransen skedde fysiskt (Hartwig & Billert, 2018). Vi tolkar att detta kan 

innebära att andra aspekter blivit mer relevanta att mäta vad gäller servicekvaliteten.  

3.4 Kvalitetssäkring 

3.4.1 Uppfattad servicekvalitet 

Som vi tidigare redogjort handlar service om att tillföra mervärde. Svårigheter i att definiera 

servicekvalitet uppstår eftersom vad som anses tillföra mervärde beror på personliga 

preferenser. Trots att ingen enhetlig definition finns kan vi tyda att forskare är tämligen 

överens om vad uppfattat servicekvalitet utgörs av. Uppfattad servicekvalitet är beroende av 

två variabler: förväntad service och upplevd service (Joon Choi & Sik Kim, 2013; Munusamy 

et al., 2010; Kassim & Asiah Abdullah, 2010; Santouridis och Trivellas, 2010). Kassim och 

Asiah Abdullah (2010) tydliggör även att servicekvalitet omfattar flera punkter där kvaliteten 

på processen och utfallet är inkluderat. Utfallskvalitet är vad kunden faktiskt fått och 

processkvalitet handlar om hur servicen levereras. Vi kan utläsa att på grund av servicens 

egenskaper tenderar utfallskvaliteten vara svår att utvärdera och processkvaliteten få en mer 

framträdande roll. De egenskaper som karaktäriserar servicens egenskaper är att den är 

immateriell och heterogen, samt att den involverar både kund och givare vid leverans (Juneja 

et al., 2011; Taherdoost et al., 2012). 
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Kassim och Asiah Abdullah (2010) skriver att processkvaliteten blir viktig i bedömningen av 

servicekvalitet. Servicen utvärderas alltså av kunderna medan den utförs. Som vi tidigare 

belyst har servicekvalitet olika innebörd för olika personer (Juneja et al., 2011). Vi kan 

därmed se att den uppfattade servicekvaliteten är beroende på individens upplevelse av den 

utförda tjänsten. Även kundens förväntningar inför mötet med tjänsteutföraren påverkar. 

Munusamy et al. (2010) belyser detta och skriver att servicekvaliteten kommer rankas som 

låg om utförandet inte uppfyller kundens förväntningar och som hög när utförandet överstiger 

förväntningarna. Detta innebär att individen jämför vad de ansåg att servicen skulle vara mot 

deras bedömning av vad de fått (Juneja et al., 2011).  

 

I denna studie är det även relevant att belysa servicekvalitet inom vården, även kallat 

vårdkvalitet. Vårdkvaliteten har samma egenskaper som servicekvaliteten vilket även i denna 

kontext medför svårigheter. Forskare har försökt formulera en allmänt tillämpningsbar 

definition (Piligrimiene & Buciuniene, 2008) utan framgång. En anledning till det är att såväl 

patienter som vårdgivare upplever och beskriver vårdkvaliteten på olika sätt. Likt ovan förda 

resonemang kan vi även se att processkvaliteten får en framträdande roll även när det 

kommer till vårdkvalitet. Patienter tenderar nämligen att utvärdera vårdkvaliteten utifrån 

själva vårdutförandet. Eftersom patienter kan ha svårigheter att utvärdera utfallet får 

processen en större betydelse för patientens uppfattade servicekvalitet (Piligrimiene & 

Buciuniene, 2008). 
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För att förtydliga ovan resonemang och visa vad vi tar med oss inför kommande avsnitt har vi 

skapat Figur 3 (s 28). Figuren visar att uppfattad servicekvalitet är beroende av två variabler; 

vilken service kunden förväntar sig och hur kunden upplever servicen vid mötet. På grund av 

servicens egenskaper utvärderas servicen främst av kunden medan den utförs. Detta innebär 

att processkvaliteten får en ökad betydelse i relation till utfallskvaliteten. För att markera att 

utfallskvaliteten i tycks få en mindre betydelse har den kolumnen en svagare nyans i figuren 

än de övriga kolumnerna.  

 

 

 

Figur 3. Uppfattad servicekvalitet och dess variabler. Egen konstruktion 

 

3.4.2 Prestationsmätning av servicekvalitet 

 

Vad gäller prestationsmätning av kvalitet fördes ett resonemang redan på 1930-talet kring 

kvalitet och dess två sidor. Shewhart (1931) menade att den ena sidan är objektiv och mätbar 

medan den andra sidan är subjektiv och handlar om hur kunden upplever produkten. Vi kan 

se att det föreligger svårigheter i att mäta den subjektiva sidan. Detta tycks huvudsakligen 

bero på servicekvalitetens egenskaper som Parasuraman et al. (1985) angav vara att service är 

immateriell och har samtida produktion och konsumtion. Det råder dock en enighet om att 

mätning av uppfattad kvalitet är viktig för att säkerställa servicekvalitet (Robinson, 1999). 
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Vi kan utläsa från tidigare forskning att osäkerhetsmoment för tjänsteutföraren kan uppstå.  

Kunder kan nämligen ha inflytande på tjänsteutförandet och det föreligger individuella 

förväntningar och bedömningar i vad som utgör servicekvalitet (Juneja et al., 2011). 

Ytterligare en orsak är att det är svårt att veta kundens individuella bedömningar om vad som 

anses vara en acceptabel servicestandard (Juneja et al., 2011). Detta problematiseras genom 

att standarder ofta är baserade på personliga preferenser eller till och med på vilket humör 

kunden befinner sig i, snarare än teknisk prestation som kan mätas (Juneja et al., 2011). 

 

Relevant för studien är även att belysa prestationsmätning av servicekvalitet inom 

sjukvården, där kvalitets- och prestationsmätning framgår vara särskilt viktigt (Cinaroglu & 

Baser, 2018). Även i denna kontext tycks det föreligga svårigheter för företag att mäta vilket 

tycks bero på samma faktorer som angavs ovan. Vi tolkar tidigare forskning som att 

ytterligare svårigheter tillkommer. Cinaroglu och Baser (2018) lyfter fram att mätning och 

hantering av prestationsdata är komplicerat eftersom verksamheter befinner sig i en dynamisk 

miljö. Att mäta servicekvalitet är komplext i denna kontext och att mäta utfallet är svårt. 

Canaway, Bismark, Dunt och Kelaher (2017) framför att en mängd olika metoder används för 

att mäta framgången med kvalitetsarbete. Där inryms patientformulär, statistisk rapportering, 

kontinuerlig övervakning av indikatorer, månatliga möten och patientintervjuer (Lin & 

Clousing, 1995). 

3.4.3 Servicekvalitetens dimensioner 

Ovan framfördes att det finns svårigheter med att mäta servicekvalitet (Cinaroglu & Baser, 

2018; Juneja et al., 2011) och vi kan även se att valet av rätt mätetal tycks vara direkt 

avgörande för effekten av prestationsmätningen (Parker, 2000). För att tjänsteföretag ska 

kunna kvalitetssäkra den tjänst de tillhandahåller genom prestationsmätning anser vi att de 

bör mäta vad som påverkar kundens uppfattade servicekvalitet. För att göra detta har vi valt 

att belysa servicekvalitetens grundläggande dimensioner samt dimensioner vi funnit 

tillkomma som ett led i digitaliseringen.  

 

Grundläggande dimensioner 

SERVQUAL är en vanligt förekommande modell som belyser servicekvalitetens 

grundläggande dimensioner som uppfattad servicekvalitet beror på. Trots att modellen har 

fått utstå kritik framstår den i litteraturen som ett vanligt använt instrument att mäta 

servicekvalitet (Robinson, 1999; Ladhari, 2008; Piligrimiene & Buciuniene, 2008; 
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Munusamy, Chelliah & Mun, 2010; Kassim & Asiah Abdullah, 2010;  Cheung & To, 2010; 

Juneja et al., 2011; Hartwig & Billert, 2018). SERVQUAL består av olika dimensioner som 

innefattar övergripande aspekter som påverkar kunden i sin bedömning av uppfattade 

servicekvalitet. Dimensionerna bedöms utifrån kundens förväntningar i förhållande till 

kundens upplevda servicekvalitet (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988). Dimensionerna 

som SERVQUAL består av är följande; 

 

1. Empati. Dimensionen innefattar hur kunden upplever att serviceleverantören visar 

förståelse för kundens problem och agerar efter vad som är bäst för kunden. Här innefattas 

även att kunden ska känna att de fått personlig service (Parasuraman et al., 1988). 

 

2. Lyhördhet. Denna dimension innefattar hur tillmötesgående och lyhörd serviceleverantören 

upplevs utifrån kundens önskemål (Parasuraman et al., 1988).  

 

3. Tillförlitlighet. Denna dimension innebär att kunden kan lita på tjänsten utifrån det som är 

överenskommet. Den innefattar även hur kunden upplever att en korrekt tjänst tillhandahålls 

vid första mötet, att det inte sker några misstag och att det som tjänsteutföraren lovat blir 

utfört (Parasuraman et al., 1988). 

 

4. Försäkran. Här innefattas hur kunden upplever serviceleverantören som kompetent samt 

hur leverantören ökar kundens försäkran om dess kompetens. Denna dimension handlar även 

om hur kunden uppfattar tjänsteutföraren som tillmötesgående samt om utförarens kunskaper 

är tillräckliga för att besvara kundens frågor (Parasuraman et al., 1988). 

 

5. Det materiella. Denna dimension syftar på tjänstens yttre och det fysiska som kunden 

upplever vid mötet med serviceleverantören. Det kan även relateras till aspekter som 

personalens klädsel, mötesplatsen, verktyg etcetera som upplevs i samband med 

serviceleveransen (Parasuraman et al., 1988). 

 

I litteraturen fann vi liknande versioner av ovan nämnda dimensioner. Exempelvis lyfter 

Schvaneveldt et al. (1991, citerad i Juneja et al., 2011) upp empati, lyhördhet och miljö. 

Grönroos (1990, citerad i Juneja et al., 2011) nämner också bland annat miljö, tillförlitlighet 

och skicklighet. Miljö väljer vi att koppla till det materiella i dimensionerna som angavs ovan 

och skicklighet anser vi går i linje med dimensionen försäkran. Vad gäller tidigare nämnda 
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dimensioner så kan vi relatera dessa till den specifika kontext denna studie genomförts i. 

Cinaroglu och Baser (2018) betonar exempelvis att patientfokus är en viktig aspekt, vilket vi 

kopplar till dimensionerna empati och lyhördhet.  

 

Dock fann vi en dimension som vi inte kunde koppla till någon av de tidigare angivna 

dimensionerna. Cinaroglu och Baser (2018) skriver att tillgänglighet är en huvudkomponent 

för sjukvårdens prestation och kvalitet. Därav har vi valt att även lyfta in tillgänglighet som 

en viktig faktor som påverkar kundens uppfattade kvalitet. Tillgängligheten framgår vara 

relaterad till nyttjandet av tjänsten (Sherman, Spencer, Preisser, Gesler & Arcury, 2005). 

Tillgänglighet är viktigt då vissa områden har sämre möjligheter att ta sig till sjukvården 

varför mätning av befolkningens tillgänglighet är av intresse för vårdplanerare vad gäller till 

exempel förbättringsarbete. Fokuset på och mätningen av tillgänglighet är dessutom något 

som ökar (Mao & Nekorchuk, 2013). Således framgår det enligt oss att tillgängligheten till 

vård är en viktig dimension; 

 

6. Tillgänglighet. Hur lätt det är för individer att kunna söka upp och komma i kontakt med 

sjukvården (Cinaroglu & Baser, 2018) 

 

Tillkommande dimensioner 

Ytterligare något som vi anser vara viktigt att belysa är huruvida digitala möten tillför 

ytterligare faktorer som påverkar kundens uppfattade servicekvalitet. Att mäta digital 

servicekvalitet och dess dimensioner har blivit avgörande i och med att allt fler affärer sker 

digitalt (Zehir & Narcıkara, 2016). Utifrån tidigare forskning tolkar vi att de grundläggande 

dimensioner är fortsatt viktiga vid digitala möten men att ytterligare dimensioner tillkommer 

vad gäller digital servicekvalitet. Hartwig och Billert (2018) skriver att de underliggande 

faktorerna för att beskriva kvaliteten på service måste anpassas till den digitala 

omvandlingen. 

 

I studiens kontext är telemedicin ett exempel på digitala möten. Det traditionella mötet 

mellan vårdgivare och patient sker via en virtuell mötesplats, oberoende av tid och rum för att 

ge vård på distans (Turner, Thomas & Gailiun, 2001). De fördelar som flertalet studier 

påvisar med telemedicin är att det förbättrar tillgången till vård (Tulu & Chatterjee, 2008). 

Telemedicin kan även sänka kostnaderna och öka fördelarna inom vården genom att 

övervinna begränsningarna som geografiskt avstånd kan medföra (Turner et al., 2001). Den 
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del av befolkningen som bor avlägset får således bättre tillgång till vård. Detta kan därmed 

även leda till minskade transportkostnader. Den ökade tillgängligheten kan dock leda till att 

fler besök genomförs. Detta innebar att en liten del av de digitala vårdmötena ersatte de 

fysiska medan en övervägande del enbart bestod av ett generellt ökat användande (Ashwood, 

Mehrotra, Cowling & Uscher-Pines, 2017).  

 

Vi tolkar tidigare forskning som att telemedicin medför olika utmaningar. Vi kan se att 

utmaningarna berör tekniken vid själva vårdmötet som sker digitalt. Kvalitet är särskilt 

viktigt inom telemedicin och exempelvis angav Tulu och Chatterjee (2008) att den upplevda 

videokvaliteten har en viktig roll eftersom vårdgivaren ska ställa diagnoser utifrån vad de ser. 

Taherdoost et al. (2012) lyfter fram att uppkoppling, mobila lösningar och kundsupport är av 

vikt. Därav anser vi att teknik är ytterligare en viktig dimension som påverkar kundens 

uppfattade servicekvalitet;  

 

7. Teknik. Teknologi och faktorer som uppkoppling, mobila lösningar och kundsupport är av 

vikt för servicekvaliteten (Tulu & Chatterjee, 2008; Taherdoost et al., 2012).  

 

Förutom teknik har vi funnit ytterligare en faktor som i litteraturen framstår som viktigt när 

det kommer till upplevd service i det digitala mötet. Det framgår att kundens uppfattning av 

företagets säkerhetsåtgärder är av betydelse, alltså att det finns säkerhetsåtgärder för hur 

personlig information skyddas (Kassim & Asiah Abdullah, 2010; Rolland & Freeman, 2010). 

Detta tolkar vi som att den digitala interaktionen medför ytterligare en dimension; 

 

8. Säkerhet. Som ett led i mötet sker digitalt är säkerhetsåtgärder för hur personlig 

information skyddas betydande för servicekvaliteten (Kassim & Asiah Abdullah, 2010; 

Rolland & Freeman, 2010).  
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För att sammanfatta dimensionerna och dess inverkan på uppfattad servicekvalitet har vi 

skapat modellen nedan (Figur 4, s 33). Servicekvalitetens dimensioner utvärderas utifrån den 

upplevda servicen i relation till den förväntade servicen, vilket leder till utfallskvaliteten och 

processkvaliteten som bedöms. Utfallskvaliteten är svårare att bedöma varför den rutan är 

ljusare i färgskalan. Slutligen resulterar detta i kundens uppfattade servicekvalitet.  

 

Figur 4. Servicekvalitetens dimensioner och dess inverkan på uppfattad servicekvalitet. Egen 

konstruktion.  
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3.5 Syntes teoretisk referensram 

 

Det vi tar med oss från teorin till empirin är inledningsvis poängen med prestationsmätning 

som Behn (2003) lyfte fram. Mätetalen som används behöver fokusera på kritiska faktorer 

(Parker, 2000) och därmed bör ett fåtal utformas med ett tydligt fokus (Anthony et al., 2007). 

Prestationsmätningen grundas i ett antal steg som vi tolkar utgör en cirkulär process (Bourne 

et al., 2000). Icke-finansiella mätetal av exempelvis kvalitet används eftersom detta kan leda 

till fördelar för företagen (Ittner & Larcker, 2003). För specifikt tjänsteföretag har kvalitet 

visats ha fördelar på bland annat lönsamhet och kundnöjdhet (Anderson et al., 1994; 

Boulding et al., 1993; Santouridis & Trivellas, 2010). 

 

Interaktionen har en kritisk inverkan på kundens uppfattning av servicekvaliteten (Joon Choi 

& Sik Kim, 2013). Digitaliseringen har medfört att service kan levereras och mottas via 

digitala kanaler (Taherdoost et al., 2012) vilket har medfört en förändring i hur service 

levereras samt påverkat servicekvalitetens egenskaper (Hartwig & Billert, 2018). Som ett led 

i detta har teknologi och säkerhet blivit relevanta dimensioner av servicekvalitet. Likt 

servicekvalitet i det fysiska mötet är det viktigt för alla som verkar digitalt att mäta och 

övervaka den digitala servicekvaliteten (Hartwig & Billert, 2018). 

 

För sjukvården, vilken är den bransch som studien riktat sig mot, är kvalitets- och 

prestationsmätning viktigt men komplicerat (Cinaroglu & Baser, 2018). Det beror på att 

servicekvalitet uppfattas olika och är beroende på den individ som upplever den (Grönroos, 

2015; Juneja et al., 2011). Vid prestationsmätning är det viktigt att mäta precisa mått 

(Mechant, 2006). Därav har vi valt att utgå från åtta dimensioner som tycks påverka kundens 

uppfattade servicekvalitet. Dimensioner vi tar med oss är tillförlitlighet, försäkran, det 

materiella, empati och lyhördhet (Parasuraman et al., 1988), tillgänglighet (Juneja et al., 

2011) samt teknologi (Taherdoost et al., 2012) och säkerhet (Kassim & Asiah Abdullah, 

2010; Rolland & Freeman, 2010). 
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För att sammanfatta ovanstående har vi nedan skapat en modell, Figur 5 (s 35). Modellen 

visar vår tolkning av hur prestationsmätning och servicekvalitet kan samspela ur ett 

styrningsperspektiv för att kvalitetssäkra digitala möten. Modellen startar med rubriken 

”Kvalitetssäkring av servicekvalitet”. Från rubriken går en pil till servicekvalitetens 

dimensioner eftersom att säkra dessa är ett sätt att kvalitetssäkra servicekvalitet. Det går 

också en pil ned till prestationsmätningens cirkulära process eftersom servicekvalitet även 

kan kvalitetssäkras genom prestationsmätning. Pilarna mellan dessa två områden visar hur 

samspelet mellan dessa två forskningsområden kan fungera vid digitala möten. Ur teorin kan 

vi se att steg 1 i prestationsmätningsprocessen bör samspela med servicekvalitetens 

dimensioner för att det viktiga ska fångas upp och mätas, vilket belyses av pilen mellan dessa 

kolumner. En annan pil går från uppfattad servicekvalitet till steg 3 i processen. Detta 

eftersom det är den uppfattade servicekvaliteten som mäts, varför granskning och agerande 

sker utifrån den. 

 

 

Figur 5. Modell för kvalitetssäkring av servicekvalitet vid digitala möten. Egen konstruktion. 
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4. Empiri 

4.1 Uppfattad servicekvalitet  

För att få ett resonemang kring vad som utgör uppfattad servicekvalitet frågade vi 

respondenterna hur de skulle definiera begreppet servicekvalitet. I den kontext som studien är 

gjord i fann vi likheter och skillnader mellan respondenterna i denna fråga. Likheterna 

tolkade vi ligga i att samtliga respondenter diskuterade aspekter som är relaterade till kundens 

uppfattning av servicekvalitet i mötet. Exempelvis angav samtliga respondenter att 

tillgänglighet var en viktig del av definitionen av servicekvalitet. 

 

“Servicekvalitet...det som jag först tänker på är tillgänglighet. Att det finns en tillgänglighet” 

Ssk3 

 

Även fast betoningen på tillgänglighet var återkommande bland respondenternas definition av 

servicekvalitet kombinerades det med andra faktorer som de ansåg påverka. Vår tolkning är 

att ytterligare likheter framkom bland respondenterna vad gäller kundens uppfattning i 

samband med när tjänsten levereras och utförs. Ssk3 angav att kunden ska uppleva vården 

som tillgänglig men även säker och kontrollerad. Ssk1 menade att det handlar om att ge vård 

med kvalitet, genom ett gott bemötande så att patienten känner sig sedd och hörd. Ssk1 

framförde även att det bör finnas standardiserade arbetssätt och rutiner så att 

tjänsteleverantören utgår från samma riktlinjer vid utförandet för att patienten ska känna att 

de får rätt vård. Ssk4 angav att det var viktigt att patienten känner sig trygg. Proj1 menade att 

servicekvalitet innebär att vårdgivaren levererar det patienten behöver i rätt tid och på rätt 

plats, utifrån patientens behov. Läk1 definierade servicekvalitet genom att bland annat ange 

att det innebar utförandet av god vård.  

 

“Servicekvalitet är, då tänker jag på, att det är att dels att ge en vård med kvalitet, med ett 

gott bemötande så patienten känner sig sedd och hörd. Och att man håller det man lovar 

tänker jag” Ssk1 

 

I själva utförandet av tjänsten kan vi tolka ytterligare aspekter som är relaterade till kundens 

uppfattning. Flertalet respondenter angav att patientens tillgång till information var 

avgörande för servicekvalitet. Exempelvis angav både Ssk2 och Ssk4 att det var viktigt för att 
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patienten ska få svar på det den undrar över under vårdprocessen. 

 

“Att patienten alltid får den information eller svar på de frågor som de söker. Det tycker jag 

är servicekvalitet för mig, och tillgänglighet.” Ssk2 

 

Även Kval1 uttryckte att information var en viktig del av servicekvalitet men utvecklade 

detta resonemang. Vår tolkning är att information blir en viktig faktor för att undvika 

missförstånd i mötet mellan patient och vårdutförare. Detta för att få patienten att känna sig 

trygg och omhändertagen.  

 

“Att man kan komma fram, tillgängligheten, det är ju en servicekvalitet som vi kämpar med. 

Det andra är ju när man har kommit fram så är ju själva bemötandet, att man blir bra 

omhändertagen vid mötet. Man uppfattas lite olika, det kan vara stressigt, det kan vara sjuka 

människor och då kanske man kan missuppfattas. Det gäller att vårdpersonalen är duktig på 

att hantera detta.” Kval1 

 

Som angavs ovan är vår tolkning att samtliga respondenter diskuterade aspekter som är 

relaterade till processkvaliteten som en avgörande del för kundens uppfattning av 

servicekvalitet i mötet. Dock angav några respondenter även att utfallet kan vara av 

betydelse. Psy1 ansåg att det var viktigt att utvärdera om den genomförda vården faktiskt 

leder till en förbättring. Detta tolkar vi som att servicekvalitet inte bara är hur det levereras 

utan också effekterna av den; målet är att förbättra för patienten. Även detta resonerade Proj1 

kring då respondenten menade att servicekvalitet innebär hela processen med bedömning, 

åtgärd och planering. Ytterligare något som påvisade detta var när Ssk5 angav att kundens 

uppfattade servicekvalitet grundar sig i ett helhetsintryck av hela vårdkedjan. 

 

“Jag ser det som ett helhetsintryck av hela vårdkedjan. Det är inte bara jag, utan det är ju 

läkaren också och sen till exempel teknisk personal som stöttar och hjälper. Jag ser 

servicekvalitet som ett helhetsintryck där vården är utförd, alltså resultatet av den vårdinsats 

vi gör”. Ssk5 
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4.2 Prestationsmätning av servicekvalitet 

Vad gäller prestationsmätning av servicekvalitet var det något som respondenterna menade 

var av betydelse. Exempelvis menade Läk1 att det är informationen som samlas in som 

kommer att utgöra grunden för hur verksamheten styrs.  

 

”För det är ju meningen att vi ska ju trots allt styra en verksamhet utefter den statistik vi får 

in” Läk1 

 

Samtliga respondenter angav dock att det föreligger svårigheter i att mäta servicekvalitet. Vår 

tolkning är att orsaken till detta tycks vara att kundens uppfattning av servicekvalitet beror på 

personliga preferenser. Ssk1 menade att det är enkelt att göra patientenkäter och liknande 

undersökningar men att patientens upplevelser skiljer sig åt eftersom alla har olika 

förväntningar. Liknande åsikt framfördes av Ssk5 som ansåg att det är väldigt individuellt hur 

en patient uppfattar servicekvaliteten och att det förefaller vara olika beroende på individen. 

Vidare angav Ssk3 att svårigheterna i att mäta ligger i att det inte finns hårda fakta att ta på. 

 

”Hur man ska kunna mäta den menar du? Hur man ska kunna uppskatta den? Det blir 

väldigt mycket på upplevelse och subjektivitet tänker jag hos mottagaren och även hos 

givaren. Det finns inte så mycket hårda fakta att ta på. Utan då är det mer en upplevelse, 

subjektiv; vad är det jag söker? Vad är det jag får? Man är så olika som personer, en del är 

nöjda med mycket lite och en del önskar mer. Jag tycker det är väldigt personbundet. Jag 

tänker om man ger samma service till fler patienter men man får ändå olika resultat tillbaka, 

även fast man kanske ger exakt samma.” Ssk3 

 

Flera respondenter diskuterade kring orsaken till varför de personliga preferenserna kan ha en 

påverkan på servicekvalitet och varför de skiljer sig åt. Exempelvis framförde både Ssk1 och 

Ssk5 att orsaken är att patientens förväntningar vägs in i deras bedömning av 

servicekvaliteten.  

  

”Man kan göra patientenkäter och massa sådana undersökningar för att se hur patienterna 

upplever det, men det är ju också så att alla har olika förväntningar. En del blir nöjda bara 

de får en läkartid, andra blir jättearga när dom inte får träffa en läkare inom fem minuter. Så 

det beror helt på, alla har så olika förväntningar, så det är jättesvårt att mäta.” Ssk1 
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Även Ssk5 framförde att patientens olika förväntningar påverkar bedömningen av 

servicekvalitet, men sade också att patientens tidigare erfarenheter och upplevelser, som till 

exempel bemötande, blir något som kunden tar med sig. Det sistnämnda tolkar vi innebära att 

tidigare erfarenheter påverkar patientens förväntan. Ssk5 utvecklade resonemanget och 

diskuterade betydelsen av att såväl vårdgivarens som patientens förväntningar har betydelse 

för vårdkvaliteten. 

 

”Bedömningen av servicekvalitet beror ju på vilka förväntningar patienten har, men också 

vad vården har för förväntningar och vad jag som sjuksköterska har för förväntningar; 

liksom hur kan jag hjälpa den här patienten till ett bättre leverne? Så det där är viktigt att 

man diskuterar, framförallt mellan patient och läkare innan en behandling startas.” Ssk5 

  

Ytterligare något som försvårar bedömningen av servicekvaliteten är när även vårdgivaren är 

med och bedömer. Exempelvis angav Ssk2 att det finns skillnader i bedömning mellan 

patient, läkare och sjuksköterska. Det som Ssk2 menade var att ibland kan patienten bli nöjd, 

doktorn nöjd men inte Ssk2 själv, och så vidare i olika varianter. Därför blir det komplext. 

Intressant var Ssk3:s uttalande om att där Ssk3 jobbar är resultatet positivt om en patient blir 

nöjd med en behandling och väljer att fortsätta den. Detta anser vi vara ett sätt att mäta 

servicekvaliteten, genom att se hur många som går vidare med en tjänst. Dock kan andra 

aspekter behöva tas i beaktning. 

 

Vidare hade Kval1 en intressant synvinkel vad gäller komplexiteten i mätningen. Kval1 

menade att servicekvalitet är vård på lika villkor samt att dessa villkor är 

livskvalitetbetingade. På grund av det uppstår svårigheter i att mäta eftersom vad som är god 

livskvalitet för en individ kanske inte alls är det för en annan individ. Även detta pekar till 

viss del på att personliga preferenser utgör svårigheter i att mäta, men även att det ställs högre 

krav på att olika individer bör bli behandlade efter deras unika behov. Vi tolkar Kval1:s 

resonemang som att servicekvalitet är svårt att mäta på grund av att det är 

livskvalitetbetingat. Dock påtalade Psy1 att just livskvalitet är ett bra mått att använda sig av. 

Ställer man dessa mot varandra så tolkar vi det som att det finns olika syn på lämpliga mått. 

 

”Livskvalitet skiljer sig väldigt mycket från människa till människa. Ett exempel är om vi har 

en person som tycker att livet är jätteintressant och spännande och en annan människa är ute 

naturen och tycker att det är det bästa som finns. Om båda dessa förlorar ett ben då kommer 
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ju båda två att ha proteser och den typen av vård, men för att få riktigt bra livskvalitet så kan 

det ju vara så att den person som tycker om att vara i naturen den kanske måste få hjälp att 

få en mer avancerad protes än den som inte är en friluftsmänniska. (…). Det behöver ju inte 

vara att man får samma vård, det kan ju vara lika vård men att man utgår från patientens 

krav. Tänker man på detta så blir det väldigt svårt att mäta vårdkvalitet.” Kval1 

 

Vi anser att det ovan tydligt framgår att samtliga respondenter menade att det fanns en 

komplexitet i att mäta servicekvalitet vilket framförallt grundar sig i att kunden har olika 

preferenser. Proj1 lyfte dock fram ett sätt att kvalitetssäkra trots att servicekvalitet beror på 

personliga preferenser. Det som framgick var att det viktiga är att ta reda på personens 

önskemål om vård och behandling samt att vara tillmötesgående. Kommunikationen lyftes 

fram av flera respondenter som menade att kommunikation med varje individ och att man 

som serviceleverantör är öppen och ärlig var viktigt att beakta. Exempelvis angav Ssk5 att det 

är viktigt att diskutera med patienten innan och förmedla vilka förväntningar som är rimliga 

innan en behandling startar. Även Proj1 påvisade detta och menade att kommunikation kan 

vara ett sätt för utföraren att stämma av patientens förväntan.  

 

“Men att kommunicera och framförallt ta reda på ”Vad vill du?”. För ni två kanske inte vill 

lika. Om jag möter er utifrån samma förutsättningar så har ni olika mål, krav och önskemål.” 

Proj1 

  

Av intervjuerna framkom det olika sätt att mäta. De hårda värdena tycks få en framträdande 

roll vilket framförallt tycks bero på att de hårda värdena är vad som är relativt enkelt att mäta. 

Exempelvis angav Ssk2 att vissa saker är enklare att mäta. Är en patient stel och får 

behandling så finns det fysiska ramar som man kan bedöma efter, vilket ger tydligare 

parametrar att mäta utifrån. Vi kan dock se en motsättning i detta som relaterar till att 

uppfattad servicekvalitet beror på personliga preferenser. Proj1 poängterade att eftersom 

kunden måste vara en del av mätningen skapar det svårigheter vid prestationsmätning, 

eftersom kundens preferenser skiljer sig åt. 

 

”Det enda sättet att mäta det är att involvera patienten, patientrepresentanter i olika typer av 

utveckling och så. Men det är svårt att mäta servicekvalitet, jättesvårt. Det som betyder 

servicekvalitet för mig kanske inte gör det för dig. Så det är återigen individuella 
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bedömningar.” Proj1 

 

Ett vanligt sätt att prestationsmäta tycks vara genom enkätundersökningar. Det framgick 

tydligt eftersom samtliga respondenter nämnde just enkäter när vi talade om 

prestationsmätning. Dock varierar det hur deras enkäter är utformade och vad syftet med dem 

är. Vår tolkning är att enkäterna är utformade på två olika sätt. Flertalet tycks vara utformade 

enligt standard med ja/nej-frågor eller svar efter olika skalor. Kval1 angav att de använder 

enkäter för att få fram vad patienterna tyckte. De ställer då frågor kring variabler som till 

exempel hur patienten upplevt mötet, bilden och ljudet. Ssk1 angav att det automatiskt 

skickar ut enkäter efter mötet med kunden.  

 

”När man har haft det här mötet med patienten och patienten avslutar besöket, då kommer 

det automatiskt upp en enkät där de får fylla i skalor hur nöjda de var med besöket. Då är det 

både dels handlar det om själva mötet med vårdgivaren men också IT-delen, hur man tyckte 

att tekniken fungerade och så. Där kan vi sedan gå in och ta ut statistik.” Ssk1 

 

Den andra typen av enkät liknar den som angavs ovan men har utrymme för fria 

kommentarer. Ssk2 angav att kunderna får utvärderingslappar som handlar om bemötandet 

och om sjukvården för att på så sätt få reda på hur deras bemötande och professionalism 

upplevts av kund. Ssk5 talar om en kvalitetsutvärderingsenkät som alla patienter får där det 

också finns möjlighet till fritext, så att patienterna kan svara mer utförligt eller kring andra 

aspekter. Ssk5 menar att de i och med fritexten fångar upp hela kundens bild, vilket kan bidra 

till större möjligheter för att arbeta med servicekvaliteten. Ytterligare en form av patientenkät 

som respondenterna lyfte fram var den övergripande nationella patientenkäten där patienter 

randomiserat väljs ut och där bedömning av hela dennes vårdsituation ska ske. Proj1 

påpekade även att detta var ett komplext sätt att mäta eftersom sjukvården är styrd av olika 

lagar. 

 

”Och man har ju nationella patientenkäter där man intervjuar patienter inom, alltså man 

väljer ut randomiserat på något sätt patienter och gör stora studier med allt från 

tillgänglighet, bemötande och sekretess och hela den här biten med hur man bedömt sin 

vårdsituation. Men det är komplext och vi är ju styrd av väldigt mycket lagar, förordningar, 

författningar inte minst sekretesslagen förstås.” Proj1 
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Denna nationella patientenkät lyfts även fram av Läk2 som angav att de prestationsmäter 

vårdmötet på två sätt, båda med hjälp av enkäter. Den ena typen av enkät är den nationella 

patientenkäten som Socialstyrelsen skickar ut. Läk2 anger att detta är ett trubbigt mått att 

använda sig av eftersom den blir så pass omfattande. Ytterligare en orsak till att måttet är 

trubbigt som lyftes fram, vilket vi kan se går i linje med det Proj1 angav ovan, är att det blir 

komplicerat eftersom de är styrda av lagar och förordningar. Den andra typen av enkät angav 

Läk2 att de använder när de startar upp telemedicinska överrapporteringar mellan 

högspecialiserad vård. Eftersom det traditionella fysiska mötet mellan olika vårdgivare och 

patient ersatts med digitala vårdmöten så valde de att utveckla en ny enkät där frågorna 

relaterades till detta. 

 

”Och det följer vi upp med hjälp av en tyck och tryck enkät, där vi har ett antal frågor med 

fem svarsalternativ där man får titta på när man håller med det här påståendet. Frågorna är; 

känner du dig trygg innan överflyttning (…), känner du dig trygg efter, tycker du att du var 

delaktig i planeringen och tycker du att du fick god information?” Läk2 

 

Som angavs ovan belyste Läk2 att de hade anpassat enkäten till det digitala vårdmötet vilket 

vi tolkar belysa att det finns andra faktorer att ta hänsyn till som är viktiga. Psy1 framhävde 

att de mått som tidigare använts inte går att överföra till det digitala vårdmötet eftersom det 

blir andra aspekter som är viktiga att ta i beaktning. Ett exempel är att inom den fysiska 

vården mäts antalet besök som en indikator på hur bra vården här. Psy1 menade att digitala 

vårdmöten inte definieras som ett regelrätt vårdbesök och angav att det därför kanske är 

bättre att mäta antalet timmar som vårdgivaren lägger på en patient eller liknande. 

 

” Jag tänker också utifrån vilka system som finns inom sjukvården (…). Att en del vill mäta 

service i form av hur många besök till exempel, då funkar ju inte det om man har 

internetbehandlingar. Så det blir andra, jag tror att problemet som funnits är att de mått som 

använts på servicekvalitet direkt inte går att överflytta till ett internetformat. Det blir andra 

saker som blir viktiga. Det är snarare kanske att mäta hur mycket tid som man lägger på en 

patient; alltså se om man kan använda det som en typ av kvalitetssäkring.” Psy1 

 

Som vi angett ovan framgick det av intervjuerna att enkäter är ett vanligt sätt att mäta 

uppfattad servicekvalitet. Gällande utvärderingen av enkäterna noterade vi skillnader mellan 

respondenternas arbete med uppföljning av underlaget. Ssk2 och Ssk5 sade att det görs en 
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sammanställning men att de inte diskuterar svaren mer ingående, enkäterna verkar främst 

användas för att upptäcka trender. Vår tolkning är att åtgärder i de fallen vidtas först när 

dessa upptäckts och att prestationsmätningen i vissa fall inte riktigt fyller sin potentiella 

funktion vid kvalitetssäkring av servicekvalitet.  

 

”Sen om det är bra, det beror ju på vad man gör av den datan. Den redovisas bara, inte mer 

än det. Det är väl om man skulle se trender att det börjar falla på någon punkt, det innebär i 

så fall att vi inte jobbar på rätt sätt.” Ssk2 

 

Vi kan även tyda att Läk2 arbetar med enkäten på ett liknande sätt. Läk2 angav att outputen 

av insamlad data, från den enkät som var anpassad efter digitala möten, presenteras 

månadsvis utifrån grundfaktorer så att utvecklingen som sker inom respektive område kan 

följas. Dock verkar Läk2 arbeta mer med det material som det kompletterande 

kommentarsfältet medför.  

 

“Och eftersom vi inte har jättemånga patienter varje månad så har vi också en fri textrad på 

dom här frågorna, är det något ytterligare du vill tillägga som vi kunde gjort bättre eller som 

var bra. Så vi kommer att kunna få individuella svar och då får vi ju också en kvalitet i och 

med att vi kan jobba vidare med specifika frågor.” Läk2 

 

Som angetts ovan förefaller enkäter vara ett vanligt tillvägagångssätt för att mäta 

servicekvalitet. Av Ssk1, Kval1, Ssk5 och Läk1 framgick det även att denna typ av mätning 

inte är tillräcklig. Önskemål finns att mäta servicekvaliteten där andra mjuka värden vägs in. 

Exempelvis ställde sig Ssk1 kritisk till enkäterna, detta på grund av att de möjligen fylls i 

utan eftertanke. Ssk1 menade att det som gav mest var när det uppstår direkt kommunikation 

per mail mellan vårdgivaren och patienten där deras synpunkter diskuteras. Detta ser vi går i 

linje med vad Läk2 nämnt kring den fria textrutan; det tycks vara ett sätt att få mer detaljerad 

och specifik information från kunderna för att kunna kvalitetssäkra servicen. Även Kval1 

angav en viss problematik med enkäter, trots att de har en fri textruta. Utifrån Kval1:s 

resonemang kan vi tyda att eftersom patienter fyller i enkäterna direkt efter besöket fångas 

den uppfattade servicekvaliteten på själva mötet upp, men sedan kan det faktiska utfallet 

påverka patientens åsikt när de märker att “de inte fick vad de hade tänkt”. De kan alltså vara 

nöjda med det professionella men inte med det som kom efter. 
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“Man har ju gjort undersökningar på hur nöjd man som patient är och det är ju också väldigt 

olika, det har ju att göra med olika uppföljningsintervaller. En kan ju vara väldigt nöjd med 

bemötandet, och sen kommer det efter att ‘men jag fick ju inte det jag hade tänkt’. Man är 

nöjd med den professionella, men inte med det som kom efter. ” Kval1 

 

Ytterligare åsikter om enkäter framfördes. Läk1 angav att det som kan mätas via enkäter är 

det som är enkelt att mäta men det man vill mäta mäts inte eftersom det föreligger svårigheter 

i att genomföra mätning av mjuka värden. Detta var även något som Kval1 påtalade och 

menade att mätning av hårda variabler inte belyser det patienten fått ut av vården. 

 

”Det blir lätt att man hamnar i att mäta timmar, hur många behandlingar, hur lång tid får 

dom ta, och då kommer man aldrig in på kärnan av vad patienten fått ut av vården.” Kval1 

 

Läk1 utvecklade detta resonemang och menade att prestationsmätning som mäter hårda 

variabler inte är det mest optimala och påpekade att det finns faktorer som påverkar 

statistiken. Läk1 anser att dessa faktorer kan till exempel vara avståndet till sjukhuset. Bara 

för att en vårdenhet har mindre besökare än en annan behöver inte det betyda att 

befolkningen i det området är friskare eller att det finns tillgång till bättre vård, det finns 

bakomliggande faktorer som påverkar. Bor patienten flera mil ifrån ett sjukhus drar den sig 

kanske för att åka in till sjukhuset medan om man bor i en stad nära ett sjukhus så blir det 

beslutet enklare att fatta. 

 

Det finns många system som man mäter. Man mäter det som går att mäta, när man 

egentligen skulle vilja mäta något annat som är betydligt svårare. Man jämför sig mellan 

olika kliniker, hur långa vårdköer har vi, hur många besök och vilken typ av resultat når man 

via det. Tex så mätte vi hur många barn som hade astmadiagnos och hur många av dom 

besökte sjukhuset. Och då fick vi olika resultat i Gävle och Hudiksvall och då blev det först 

en diskussion om man är sjukare på den ena stället eller är det olika diagnostisering eller 

beror det på hur nära sjukhuset man bor. Är man nära sjukhuset så söker man kanske oftare 

akut medans om man ska packa in sig i en bil och åka 11 mil. Och då syns det mot statistik, 

då verkar ju den befolkningen friskare fastän dom vårdar mer i hemmet. Så det finns många 

faktorer som stökar till statistiken. Läk1 
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Läk1 påvisar även att det vore önskvärt att mäta mer aspekter från patientens synvinkel vilket 

skulle ge respondenten mer användbar statistik. Läk1 påpekade dock att detta skulle resultera 

i ett komplicerat sätt att mäta, om det ens vore möjligt att genomföra. Även Psy1 var inne på 

liknande diskussion och menade att det vore önskvärt att använda mer individbundna mätetal. 

Psy1 ville mäta vilka symptom som fanns innan behandlingen och vilka som fanns efter 

behandlingen, samt att detta följs upp över tid. Läk1 var inne på samma spår och menade att 

det vore av intresse att få reda på hur folk mår, hur bra det gått och hur dom klarar sig i livet. 

Utmärkande var dock att Psy1 angav olika sätt att genomföra detta vilket var genom att 

kombinera olika typer med formulär med objektiva bedömningar från andra inom sjukvården 

utifrån patientens välmående.  

 

”Men också använda och bli bättre på att utvärdera i form av olika skattningsskalor. Att man 

säkerställer att man mäter symtom innan behandling, efter behandling och följer upp det över 

tid. Det kan man göra på olika sätt, både ha formulär, men det kan också vara en bedömning 

med en psykolog eller läkare eller någon annan kliniker som gör en objektiv bedömning av 

hur patienterna mår och att man blir bättre på att titta på hur förbättrande funktionsnivåer 

under en behandling, än att titta på produktionsstatistik.” Psy1 

4.3 Servicekvalitetens dimensioner 

Empati och lyhördhet 

“Det är number one skulle jag säga” Proj1 

 

Bland samtliga deltagare ansågs dimensionerna empati och lyhördhet vara viktiga men 

respondenterna valde att belysa det på olika sätt. Kval1 framförde att det är viktigt med vård 

på lika villkor men att villkoret kan vara livskvalitetbetingat. Respondenten utvecklade 

resonemanget och menade att vård på lika villkor inte behöver innebära att patienter får 

samma vård utan det kan vara lika vård men att man utgår från patienters olika krav. Vi 

tolkade detta som att respondenten påvisade att såväl empati som lyhördhet har betydelse för 

servicekvaliteten eftersom att utgå från patientens krav i sig handlar om att lyssna på och 

förstå patienten. Vidare ansåg Psy1 att om patienten upplever att den blir lyssnad på och 

tagen på allvar så medför det att individer blir mer positivt inställda och benägna till att gå 

över till digital vård. 
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“Jag tänker att det är mer det som folk värdesätter, det professionella bemötandet och att 

man blir lyssnad på och får en bra bedömning. Och att det är mer bemötandet i det besöket, 

att man blir lyssnad på och tagen på allvar; att det är det som gör att folk är mer positivt 

inställda till att gå över till ett internetformat.” Psy1 

 

Det Ssk1 i ovanstående avsnitt sade i sin definition, nämligen att patienten känner sig sedd 

och hörd, går att koppla till servicekvalitetens dimensioner. Vi tolkar uttalandet som att 

empati och lyhördhet kan bygga broar, där förståelse kan leda till att den uppfattade 

servicekvaliteten ändå är tillfredsställande för dem båda.  

 

“Ibland kan det ju vara så att patienten inte får det de vill, men är man då lyhörd och lyssnar 

in dem så kan man oftast på något sätt hitta ett sätt så man förstår varandra”. Ssk1 

 

Ssk5 lyfte fram betydelsen av lyhördhet och utvecklade resonemangen genom att jämföra det 

digitala mötet med det fysiska mötet. Ssk5 menade att det ställs högre krav på empati av den 

som utför tjänster vid digitala möten, men att det är individbundet och även beror på om 

patienten känner sig trygg med vården sedan tidigare. Även lyhördheten är viktig och där 

lägger Ssk5 fram att om en patient upplevs behöva ha mer fysiska möten så är lyhördheten 

för detta viktigt att ta i beaktning. 

  

“Det är ju möjligt att det vid fysiska möten är enklare att uppleva empati. Men även detta är 

individbundet. Det beror på hur patienten känner sig trygg med vården sedan innan. Det är 

möjligt att vissa känner att en fysisk kontakt, att känna på en led, att det ger mer positiv effekt 

på vissa patienter.” Ssk5 

 

Flera respondenter påvisade att det var av stor betydelse att läsa av patienten. Vi tolkade 

respondenternas svar som att empati och lyhördhet var viktiga aspekter för att kunna läsa av 

patienten. Exempelvis angav Läk1 att det var viktigt att läsa in och lyssna på patienten och 

förklarade sedan läkarkoden som respondenten menade belysa vikten av empati.  

 

“Empati finns med där och är viktigt. Det är så som läkarkoden är; lyssna kan vi alltid göra, 

lindra kan vi göra ibland och bota mer sällan - det går ju i den ordningen. Empatin är ju 

också ett viktigt instrument, man måste läsa in och lyssna, alltså att man stannar upp på rätt 
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saker, vi kan ju ha förklarat allting men man ser en bekymmersrynka i ögat, varför då?” 

Läk1 

Tillförlitlighet 

Samtliga respondenter lyfte fram att det är viktigt att patienten kan lita på tjänsten. Läk1 

menade att patientsäkerheten, att de gör medicinskt rätt, var det viktigaste. Det kopplar vi till 

tillförlitlighet, alltså att kunderna ska kunna lita på tjänsten; lita på att de gör rätt. Psy1 lyfte 

fram en annan aspekt och påtalade att det är ganska lätt att utveckla digital vård och att det 

förekommer fall där det inte är experter utan andra aktörer som utvecklar detta. Psy1 menade 

med det att en risk finns för oprövad behandling. Internetbehandling måste testas noggrant så 

att den fungerar innan den ges till en större mängd vårdsökande.  

 

“Särskilt eftersom vi vet att det är ju relativt enkelt att utveckla digital vård men det 

förekommer ju i många sammanhang att det är många aktörer som utvecklar det som ett sätt 

att komplettera sitt andra arbete. Och kanske inte är beprövade, utan att man utvecklar en 

internetbehandling och ger den till massa personer utan att ha testat att behandlingen funkar 

innan. Där vi jobbar är vi rätt måna; vi utvärderar verkligen de här behandlingarna i flera 

steg och testar dem noga innan vi vill börja erbjuda dem i den vanliga vården just för att 

kunna säga till de patienterna som får den behandlingen att det här är verkligen en beprövad 

metod som vi vet funkar.” Psy1 

 

Psy1 betonade vikten av beprövad behandling och menade att insatser inte ska göras bara för 

de är snabba att köra igång, utan det måste finnas kvalitet. Detta samspelar med vad Ssk3 

framförde, just att kunna förlita sig på vårdgivaren och hur de tillhandahåller vårdtjänsten.  

 

“Asså det är ju jätteviktigt. Det är väldigt centralt i allt det här med det nya digitala. Att man 

verkligen kan förlita sig på vart man går in någonstans, och kan säkerställa att man är på 

rätt nivå” Ssk3 

 

Eftersom servicekvalitet bedöms utifrån den service man mottager, är det någonstans också 

viktigt att kvalitetssäkra den tjänst man utför. Att bedömningar som patienter får ska vara 

oberoende av vem man möter tolkar vi handla om tillförlitlighet för tjänsten. Denna tolkning 

grundar sig bland annat i då Psy1 angav vikten av att kvalitetssäkra själva tjänsten. 
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“Vi säkerställer våra bedömningar vi gör på en patient genom att vi lyssnar på ett visst antal 

av bedömningarna och att vi lyssnar på dem i grupp och samskattar dem för att se att vi 

tänker likadant.” Psy1 

 

En annan aspekt av tillförlitligheten framfördes också. Ssk2 menade att på dennes jobb, där 

antalet patienter är begränsat, så kan tillgängligheten vara större jämfört med vanliga 

sjukvården. Detta ansåg Ssk2 kunna leda till att patienten får ett ökat förtroende till 

vårdgivaren. 

 

“Förtroendet kanske ligger högre hos oss än hos sin egna vårdgivare, just för att vi har en 

hög tillgänglighetsgrad” Ssk2   

Försäkran 

Respondenterna diskuterade försäkran i termerna av kompetens och betydelsen av att 

patienten upplever att vårdgivaren är kompetent. Vi kan koppla Ssk1:s resonemang kring 

definitionen av servicekvalitet, att det är viktigt med standardiserade arbetssätt, till just 

försäkran av den digitala vården. Anledningen till det är för att Ssk1 menade att de 

standardiserade arbetssättet bör vara evidensbaserat för att på så sätt skapa bästa tillgängliga 

kunskap. Vi kan även koppla det till vad Psy1 angav gällande tillförlitlighet som angavs 

ovan. Psy1 menade att det är viktigt att den som utför tjänsten har rätt kompetens för den vård 

som patienten eftersöker, vilket Psy1 angav bli extra viktigt inom den digitala vården.  

 

“Det är viktigt att den som utför vården verkligen har kompetensen att utföra den. När det är 

digital vård så blir det också viktigt att verkligen kolla vem som utför vården. Att är det inom 

sjukvården så ska det vara legitimerad sjukvårdspersonal som utför det. Är det hälso-

sjukvård så ska man verkligen säkerställa att det är legitimerad personal.” Psy1 

 

Både Ssk2 och Proj1 kopplade samman bemötandet och att det är viktigt att tjänsteutföraren 

ska upplevas som professionell och kunnig vid bemötandet, oavsett vart mötet mellan patient 

och utförare sker. Ssk3 framförde en liknande åsikt och menade att det handlar om att ha 

professionalism och vara kompetent. Dock ska inte det utesluta att man ändå lyssnar på 

patienten.   

 



 

49 
 

“Jag tänker på kompetensen, att det är rätt kompetens som möter patienten är ju oerhört 

viktig” Proj1 

 

Även Ssk4 belyste vikten av att utföraren är kompetent, men utvecklade detta och angav att 

det måste finnas ett engagemang från vårdgivarnas sida i och med digitaliseringen. Ssk4 

menade att det krävs mer av läkaren när det gäller försäkran eftersom den fysiska kontakten 

uteblir vid ett digitalt vårdmöte. 

 

“Ja det är ju jätteviktigt. Det måste till att det finns ett engagemang, det kräver lite mera av 

läkaren också skulle jag påstå. Om man tänker sig att man lägger in en patient med 

Parkinson, så har ju läkaren full kontroll att undersöka patienten på plats fysiskt. Men det 

har han inte här, eftersom han undersöker patienten via skärmen. Patienten utför rörelserna 

och läkaren ser dom, men han kan ju inte klämma och känna fysiskt på rörelserna” Ssk4 

 

Vår tolkning är att försäkran är viktigt vid mötet med patienten oavsett i vilken form mötet 

artar sig. Av Ssk1, Psy1 och Ssk4:s resonemang som angetts ovan kan vi utläsa att det ställs 

högre krav på försäkran när det gäller digitala möten i vården. Detta tycks grunda sig i att det 

inte alltid är självklart att vårdgivaren som möter patienten har den kunskap som krävs. Även 

avsaknaden av den fysiska kontakten medför att det ställer högre krav på den som utför 

vården. 

Ökad försäkran via samverkan  

“Vi är mycket ute på öar, var för sig, och arbetar. Det tror jag att den digitala vården skulle 

kunna, i de bästa av världar, överbrygga.” Kval1 

 

Av respondenternas resonemang kan vi även tolka att digitala möten tycks öka försäkran 

genom samverkan mellan vårdgivare. Detta förmedlades genom att flertalet respondenter 

framförde att digitala möten medför att patienten och olika vårdgivare ges möjlighet till att i 

större utsträckning mötas samtidigt. Ssk4, Proj1, Läk1 och Läk2 angav att fördelen med detta 

var att när samma information ges vid samma tidpunkt där alla berörda parter är närvarande 

medför en säkrare vård. Dessutom kan vi tolka att kompetensen ökar därför att om en patient 

har flera olika vårdkontakter som har olika yrkesroller ökar förståelsen mellan dem när alla 

kan vara delaktiga i mötet. Ytterligare något som påvisar att kompetensen ökar är att när den 
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sjuksköterska som arbetar närmast patienten får samma information som patienten av läkaren 

samtidigt ökar dennes kompetens om den berörda patientens vårdsituation. 

 

”Vi har också kunnat samla flera professioner, som psykolog i Gävle, läkare i Hudik plus 

familj och skola som har kunnat mötas på ett enkelt sätt och då får man ju också mycket 

bättre kvalitet.” Proj1 

 

”Ta ett barn till exempel som behandlas på barnhälsocentralen i Ljusdal. Istället för att de 

åker till Hudiksvall och Gävle på barnmottagningar så kan vi koppla upp oss mot dem. Då 

får sjuksköterskan på plats också vara med i dialogen och då blir det ju lättare för denne att 

fortsätta vården.” Läk2 

 

Läk1 och Läk2 belyste ytterligare en fördel med digitala vårdmöten som vi kan koppla till en 

ökad försäkran. De angav att de vid svåra vårdfall kan få tillgång till kompetenta 

specialistläkare runt om i landet vilket vi tolkar vara ett sätt att säkra servicekvaliteten.  

 

”När vi har en återupplivningssituation så kan vi koppla upp oss mot superspecialister i 

Uppsala. Detta är ju ett sätt att få tillgång till snabb specialkompetens i en mycket svår 

situation.” Läk1 

Det materiella 

När vi diskuterade om tjänstens yttre och det som kunden upplever vid mötet med 

serviceleverantören diskuterades skilda aspekter. Det gemensamma var att samtliga 

respondenter ansåg att det materiella hade betydelse för servicekvaliteten. Ssk1 menade att 

det påverkar vilken bild som patienten får av utföraren samt att det kan påverka förtroendet 

för denna. Av den anledningen är det viktigt att det ser seriöst ut. Även Psy1 påtalade detta 

och tillade att det inte kommer påverka behandlingen patienten får, men att det kan leda till 

ett sämre utfall. 

 

“Om man kommer till ett ställe där man inte känner sig väl bemött så kanske det påverkar 

inställningen till behandlingen och då kanske individerna inte är lika benägna att köpa 

konceptet och göra det som presenteras för en.” Psy1 

 

Det som flertalet respondenter påtalade var vikten av klädseln vid mötet med patienten. Vi 
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tolkade respondenternas svar som att det var lika viktigt vid såväl det fysiska som det digitala 

mötet. Ssk2, Ssk5 och Proj1 påtalade vikten genom att ange att klädkoder hjälper patienter att 

se vilken profession man tillhör. Proj1 angav att de har strikta klädregler. Psy1 angav att på 

dennes arbetsplats finns ingen klädkod, men det inte var mindre viktigt för det. 

 

 “Alla vi som jobbar här tänker på hur vi klär oss och är okej klädda.” Psy1 

 

En viss skillnad fanns i hur miljön där mötet sker formas. Läk1 sade att mötet sker i olika 

rum, vilka kan vara kontor eller speciella rum för digitala möten. Striktare var det enligt Ssk1 

som påstod att mötet endast sker på deras mottagning, alltså att de sitter i ett vanligt 

undersökningsrum. Det skiljer sig från Ssk3 som ofta är på resande fot i yrkesutövandet. För 

Ssk3 är det dock viktigt att ha en neutral bakgrund vid digitala möten, som då oftast sker när 

denne befinner sig på ett hotellrum.  

 

“Då kanske jag inte har en obäddad säng i bakgrunden och pyjamas på mig, utan då 

försöker jag ändå tänka på hur bakgrunden ser ut och att jag har på mig min piké, som vi har 

som vår yrkesidentitet” Ssk3 

 

Psy1 lyfte även fram att de ofta får höra att de har fina lokaler jämfört med andra, vilket för 

oss in till miljön som en del av denna dimension. Ssk1 menade att redan då denne 

introducerades för videovård togs det upp att det var viktigt att tänka på vilken bakgrund man 

hade vid mötet, alltså att miljön var bra. 

 

“Helhetsintrycket gör mycket för den bilden man får såklart.” Ssk1 

 

Miljön var alltså viktig vid det fysiska mötet men har även fått en stor betydelse när möten 

sker digitalt. Vad gäller digitala möten angav Kval1 att det är av stor vikt att ha en ren miljö 

bakom skärmen där ingenting stör, något som blir extra viktigt med vissa patienter som till 

exempel har en kognitiv nedsättning. Är bakgrunden rörig kan patienten uppleva svårigheter 

att fokusera på den man pratar med. Likaså är det av vikt att både läkaren och patient är 

tillräckligt nära skärmen och att ljuset är bra. Ssk5 talade i linje med detta och angav sig 

aktivt tänka på att ha en neutral bakgrund vid digitala vårdmöten för att patienten ska kunna 

koncentrera sig. Läk1 fyllde på och angav vikten av att tänka på bakgrunden och att inte 
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känslig information syns. Likaså att ljudet måste vara bra, att det måste vara säkrat för både 

tystnadsplikt och att någon inte ska kunna ta sig in i systemen.  

 

Digitala möten i vården kan ske på flera sätt. Antingen kan mötet ske i hemmiljö eller så tar 

sig patienten till vårdcentralen och kopplar upp sig till vårdgivare som befinner sig på annan 

ort. Gällande sistnämnda hade Proj1 andra intressanta aspekter att tillägga, nämligen 

tryggheten som miljön kan skapa. 

 

“Att patienten ska känna sig trygg är ju viktigt inom den fysiska vården men när patienten 

går in till en läkare så blir ju läkaren en trygghetsperson, men nu hamnar man ju i ett sånt 

här rum.. då gäller det att det är ett bra rum som inte känns trångt, instängt, kalt eller kallt 

utan att patienten får ett bra omhändertagande och hjälp samt känner att ‘Om jag behöver 

minsta lilla hjälp så har jag en ringklocka och när jag trycker på den så kommer det någon 

och hjälper mig på en gång’. Sedan så när man bjuder in till de här besöken så anger man 

också i kallelsen att ’ta gärna med dig en närstående eller en vän som du känner dig trygg 

med’ och det har nästan alla och då har man ju också två i rummet.” Proj1 

Tillgänglighet 

Som angavs vid definitionen av servicekvalitet menade samtliga respondenter att 

tillgänglighet hade betydelse på servicekvalitet. Vår tolkning är att just tillgängligheten är en 

bakomliggande faktor till att digitala möten i denna kontext utvecklades och nått sådan 

framgång. Vår tolkning grundar sig i att flera respondenter påvisade att det finns brister när 

det kommer till tillgänglighet i den fysiska vården. Exempelvis angav Ssk2 att tillgänglighet 

är särskilt viktigt eftersom det är vad patienterna ofta saknar. Utan tillgängligheten kan ingen 

snabb kommunikation med vården ske och risken är att människor sitter oroliga och väntar. 

Ytterligare något som påvisade bristen på tillgänglighet är då Kval1 och Läk1 antydde att 

vårdköerna är långa.  

 

“Man har ju rätt att få en tydlig vårdplan. Det ska ju ske i ett snabbt flöde, det är där det 

brister idag. Det är långa linjer ibland som inte är bra för patienten. Jag tror att den här 

väntan också blir en del i hur patienten uppfattar kvaliteten” Kval1 

 

Samtliga respondenter angav att en ökad tillgänglighet till vård är den främsta fördelen med 

digitala möten i vården. Psy1 lyfte fram att det är mycket på grund av tillgängligheten som 
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nätbaserade behandlingar utvecklats, just för att bli mer lättillgänglig och att möjliggöra vård 

till flera personer. Psy1 menade även att digital vård kan medföra kortare väntetider; att 

patienter kan få en snabb bedömning och påbörja en behandling utan att behöva vänta flera 

månader, vilket gör det populärt för alla som vill ha snabb hjälp. Läk1 uttryckte en liknande 

åsikt och angav att digitaliseringen medfört att patienten kan få tillgång till snabbare 

vårdtider. Detta angav även Proj1 och ansåg att digitala vårdmöten kan vara ett sätt att 

minska vårdköerna. Proj1 belyste även vikten av tillgänglighet och ansåg att den som behöver 

hjälp idag, ska få hjälp idag. Ssk5 påstod att de, genom att använda sig av telemedicin, ökar 

tillgängligheten för patienten vilket respondenten menade vara viktigt för servicekvaliteten. 

 

“Ja, tillgänglighet är ju en aspekt. Det är mycket så internetbehandlingar/nätbaserade 

behandlingarna utvecklats, att det är mer lättillgängligt, att man kan ge vård till flera 

personer. Det blir kortare väntetider. Om alternativen är såhär att man kan få en snabb 

bedömning och börja behandling nästa vecka eller vänta i flera månader så är det klart att 

många väljer att få snabb hjälp” Psy1 

 

Ytterligare något som respondenterna kopplade till att digitala möten i vården ökade 

tillgängligheten var att de geografiska avstånden inte påverkade tillgången till vård. 

Exempelvis menade Psy1 att digitala vårdmöten möjliggör att nå ut till fler personer som 

kanske inte bor nära en mottagning. Även Proj1 uttryckte en liknande åsikt och menade att 

digitala vårdmöten ökade tillgängligheten vilket var bra för de personer som bor långt ifrån 

länets större sjukhus.  

 

”Det är ju bra för landsbygden att få närmare tillgång till vård. Min önskan är ju att kunna 

utnyttja alla mindre hälsocentralerna på ett effektivare sätt via vård på distans” Proj1 

 

Psy1 angav även att digitala vårdmöten ökar effektiviteten och möjliggör snabbare insatser i 

många fall. Detta uttryckte även Ssk1 som menade att digitala vårdmöten medför en slags 

tidsbesparing, eller produktivitetsökning, eftersom digitala vårdmöten går fortare. Det kan 

dock bero på att det bara är en vis typ av sökorsaker som kan hanteras online.  

 

“Det är inga mer komplexa, svåra eller komplicerade saker som man tar över video. Det är 

väl det såklart som gör att det då tar kortare tid. Hade de här enkla patienterna kommit 

fysiskt till vårdcentralen hade det väl egentligen tagit lika lång tid. Men på något sätt känns 
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det ändå lite mer effektivt.” Ssk1  

 

Även Ssk3 angav att fördelen med digitala vårdmöten främst var ökad tillgängligheten men 

även att det från patientens sida ställs höga krav på tillgängligheten.  

 

”Jag tycker tillgängligheten är fantastisk. (...) Vi lever i ett McDonalds-samhälle. Allting ska 

ske här och nu, man kan inte vänta till imorgon, man vill inte sitta i en telefonkö för att 

beställa en tid för det och sedan ska man åka till något ställe.” Ssk3 

 

Fördelarna som en ökad tillgänglighet vid digitala vårdmöten medför tycks inte enbart 

tillfalla patienten. Respondenterna angav att det även gav vårdgivarna utrymme att befinna 

sig på olika platser. Exempelvis angav Ssk2 att tekniken expanderar det fysiska rummet 

vilket möjliggör för kontakt oavsett tidpunkt samt att både patient och vårdgivare kan befinna 

sig på olika platser. Proj1 uttryckte en liknande åsikt och menade att detta även medförde en 

effektivitetsvinst.  

 

”Som exempel så har vi hjärnskadeteamet som finns på rehab i Sandviken. Några ur det 

teamet har rest till Ljusdal från Sandviken och hem. Då förstår ni hur mycket tid som sparas 

om dom slipper resa, tid som skulle ha kunnat vara patienttid. Och det gör kanske dessutom 

att hela teamet har möjlighet att vara med, de behöver inte resa och patienten behöver inte 

resa. Det är en effektivitetsvinst. Vårdpersonalen får ju mer tid över till fler patienter. 

Produktionen kan ju öka i och med det och köerna kan minska.” Proj1 

 

Även Ssk1 påvisade betydelsen av tillgänglighet men utvecklade detta och angav att det rent 

medicinskt är viktigt att ha möjlighet att komma i kontakt med vården när det behövs. Dock 

framförde Ssk1 att många individer har för höga förväntningar och krav på sjukvården som 

inte är rimliga. Ssk1 diskuterade ett exempel där lediga akuttider kanske finns, men inte för 

någon med en mindre åkomma och hur det kan leda till att den typen av patient kan uppleva 

tillgängligheten som dålig. Samtidigt menade Ssk1 att det vore bra om alla fick tillgång till 

vård när patienten önskar det. 

 

“Många gånger är det så att en stor del av allmänheten har lite högre förväntningar och 

krav på sjukvården än vad som egentligen kanske är rimligt. För många kan ju söka vård för 

åkommor som inte alls är akuta. Vi kan ju ha en massa akuttider men så ringer någon och 
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vill ha en tid för den har haft ont i axeln i fem veckor och nu vill den få den kollad. Då kan 

inte vi erbjuda tid samma dag, men det betyder ju inte att vi inte finns tillgänglig för akuta 

fall. Men den här skillnaden tycker inte jag riktigt allmänheten kan se (...) Men det är klart, i 

en perfekt värld skulle det vara jättebra om alla kunde få en tid samma dag men så ser ju inte 

riktigt verkligheten ut”. Ssk1 

 

Förutom att digitala vårdmöten ökar tillgängligheten för patienten och vårdgivaren framgick 

det också att det medförde en ökad tillgänglighet för den fysiska vården. Respondenterna 

lyfte fram att digitala möten i vården resulterade i en minskad belastning på den fysiska 

vården. Exempelvis angav Ssk2 att vårdplatser kan sparas i och med digitala vårdmöten, 

vilket även Ssk4 diskuterade och relaterade till att det även kunde resultera i mindre 

vårdköer.  

 

“Det ger kortare vårdtider. Det spar ju en plats till sjukvården så de kan ju lägga in en 

annan patient i den sängen. Något som även medför positiva effekter på patienten.” Ssk4 

 

Ytterligare något som kan kopplas till ovan resonemang är då Proj1 angav att digitala 

vårdmöten kan medföra att patienten kan åka hem från sjukhuset snabbare. Vi tolkar det vara 

en vinst för såväl sjukvården som sparar en vårdplats såväl som för individen.  

 

“Till exempel så skickar vi ibland med en ‘padda’ med föräldrar till för tidigt födda barn 

med instruktioner där dom kan ha kontakt med sköterskan. Då behöver dom inte åka in till 

sjukhuset, och dom kan klara av att åka hem från sjukhuset lite snabbare. Barnet behöver 

inte bli sjukhusets barn som det kallas, Så nu får föräldrarna får göra mycket av 

omvårdnaden själva, sköterskan står mer som en coach i bakgrunden, det har stor betydelse 

för anknytningen till exempel.” Proj1 

Besparingar som ökad tillgänglighet medför 

Den ökade tillgängligheten som respondenterna ansåg vara en fördel med digitala möten i 

vården tycks även medföra besparingar. Besparingarna framgick vara ekonomiska vinster för 

landstinget, besparingar för individen samt besparingar på miljön. Kval1 angav att de 

ekonomiska vinsterna som de kunde se direkt var det att landstinget gör besparingar genom 

minskade antal sjukresor och boende på patienthotell. Kval1 påvisade att 

personalkostnaderna består, men att när man kan träffa en patient via digitala vårdmöten 
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istället för att betala för sjukresorna så uppstår ekonomisk vinning. Det här med ekonomi 

framträdde även ur flera respondenters svar. Psy1 resonerade kring omfördelning av resurser 

där många patienter kan bli hjälpta av en lågintensiv behandling vilket medför att det kan 

läggas mer resurser på de som behöver ytterligare hjälp.  

 

Flera respondenter angav att digitala möten även ger en produktivitetsvinst som i sin tur 

medför olika typer av besparingar. Vi kan tolka att dessa besparingar gäller för såväl 

vårdgivaren som patienten. Denna tolkning grundar sig i att respondenterna angav att såväl 

läkare som patienten och patientens anhöriga inte behöver avvika från arbetet eller skolan 

längre tid än vad själva mötet tar. Detta minskade produktionsbortfall angav flera 

respondenter ge en besparing för såväl ekonomin i stort som för individen. 

 

”Man behöver inte åka ifrån jobbet för att träffa någon från vården. Jag sitter ofta och 

pratar med föräldrar som bara går undan när man ringer. Tar mötet 10 min så är det 10 min 

som de är borta från jobbet. Man behöver inte ta ledigt en halvdag för att åka till 

vårdcentralen eller att man lägger massa tid på resor. De är borta från jobbet den tiden 

mötet tar sen är de tillbaka. Så det är väl egentligen det kan jag tänka mig som är största 

vinsten om man ser för patienten.” Ssk1 

 

”Från patientens perspektiv är det sparad restid, man slipper sitta i bil, ibland har man 

anhöriga med sig så den personen sparar också tid, den behöver inte ta ledigt en hel dag. Det 

blir ju en samhällsförlust i och med ett produktionsbortfall när anhöriga måste vara borta 

från jobbet, här blir alltså en besparing.” Kval1 

 

Även Proj1, Läk1 och Kval1 instämde i ovan nämnda besparingar men tillade att besparingar 

också innefattar klimatet och miljön. Det framgick att det blir en besparing på miljön när 

antalet resor minskar.  

 

“En annan fördel är miljöperspektivet. Alla dessa resor som vi gör. Det är ganska mycket mil 

som sparas. (...) det är också kostnader. Det är en kostnad att resa och det är även en 

kostnad för miljön” Proj1 
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Säkerhet och teknik 

Säkerhet framgick vara en viktig dimension att beakta. Ssk1 påvisade betydelsen och menade 

att säkerheten är precis lika viktig när det gäller såväl fysiska vårdmöten som digitala. Dock 

menade Ssk1, Ssk2, Läk1 och Läk2 att det digitala mötet medför nya typer av utmaningar. 

Bland annat eftersom allt som skickas ut från sjukhuset måste följa sekretessreglerna och gå 

via säkra linjer och länkar. Ssk2 och Ssk1 ansåg detta innebära att högre krav ställs på 

säkerheten när det gäller digitala möten, vilket Ssk2 menade begränsa den digitala vården. 

Ssk4 angav att det finns mycket restriktioner kring digitala möten och att alla typer av 

kommunikationsmedel inte får använda eftersom de måste vara godkända för ändamålet. 

Även Ssk2 påtalade detta och menade att medierna som de använder måste vara godkända 

och det får inte vara möjligt att spela in eller spara möten som skett. Psy1 påtalade dessutom 

att digitala möten medför högre krav på säkerheten kring de tekniska lösningarna och angav 

som exempel att det ställs högre krav på att plattformen där behandlingar läggs upp måste 

underhållas frekvent. 

 

“Och det måste vara säkrat för tystnadsplikt och sådär så att man inte ska kunna gå in i dom 

här systemen. Så dom här rummen är ju säkrade. Vad patienten skickar in till oss är ju deras 

ansvar, men det vi skickar ut ska följa sekretessreglerna för sjukhusen.” Läk1 

 

Ssk1 och Psy1 diskuterade även att det krävs säkra inloggningssystem. Psy1 angav att de 

använde sig av inloggning via BankID och e-tjänstekort och betonade vikten av att lösenord 

eller andra typer av koder uppfyller den säkerhet som motsvarar den fysiska vårdens 

journalhandling. Läk2 sade dock att det på sikt troligen kommer att fungera att använda 

vanliga kanaler som Skype-uppkopplingar. Gällande det sistnämnda tolkar vi det dock som 

att nivån på säkerheten generellt måste höjas först. 

 

“Det måste finnas bra uppkoppling och mobila lösningar, det är jätteviktigt. Säkerheten 

kring detta är också jätteviktigt” Ssk4 

 

Vi kunde också tolka att säkra tekniken även handlar om andra faktorer än om just sekretess. 

Ssk1, Ssk2, Psy1, Ssk3, Kval1, Ssk4, Ssk5, Proj1 och Läk1 påtalade vikten av att de digitala 

mötena måste uppfylla god prestanda. Detta genom bra ljud och bild för att mötet ska 

uppfylla god kvalitet.  
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“Vi tänker väldigt mycket på är att det ska vara bra prestanda, bra ljud förstås så att man 

ska kunna kommunicera på ett normalt sätt. Vi testade väldigt mycket innan vi körde igång 

för att säkra kvaliteten.”  Proj1 

 

Kring tekniken framgick det också finnas ett moment kring lösningar. Eftersom många äldre 

patienter är tveksamma till tekniken nämnde Ssk2 att det är viktigt att göra det så enkelt som 

möjligt för patienten. Likt Ssk2 tog Ssk3 upp att tekniken är viktig, dels på grund av att 

patienten kan känna sig otrygg och stressad över hur tekniken ska fungera under mötet och 

dels på grund av systemproblem, där ljud och bild kan strula. 

 

“Jag tycker det blir bra möten. Om inte systemet laggar eller det blir något tekniskt problem. 

För då kan det bli lite bekymmersamt för patienten och särskilt då de känner sig lite osäkra 

på tekniken.” Ssk3 

 

Som hittills belysts för den digitala vården med sig många fördelar. Men digitaliseringen ser 

vi också medföra en risk. Läk1 menade att digitaliseringen medför en sårbarhet på grund av 

att säkerheten inte kan garanteras. 

 

”Det finns en risk också, den dagen då någon har hackat sig in från någon trollfabrik så blir 

det stora bekymmer. Det finns ju dom som vill förstöra, digitaliseringen skapar ju också ett 

sårbart samhälle.” Läk1 

 

Det framkom även exempel som vi ansåg tyda på att digitaliseringen medför en exkludering. 

Tekniken i sig men också exempelvis den uppkoppling som tekniken kräver, vilket Ssk2 och 

Psy1 resonerade kring.  

 

”Nackdelar är att tekniken inte alltid fungerar och att alla inte har internet eller bra 

internetuppkoppling i Sverige. Det är liksom nackdelen med att jobba över nätet. Ibland 

fallerar det. Nackdelen är då att de blir exkluderade från den här möjligheten.” Ssk2 

 

Dessa två exempel anser vi belysa vikten av tekniken och säkerheten som dimensioner av 

servicekvalitet. Att ha lösningar och system som är inkluderande och inte sårbara blir något 

som de digitala mötena måste försäkras om. 
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5. Analys 

5.1 Uppfattad servicekvalitet 

I vårt empiriska underlag framgick innebörden av kundens uppfattade servicekvalitet. 

Samtliga respondenter diskuterade aspekter som vi kan relatera till kundens förväntningar 

och upplevelser kring själva utförandet av tjänsten. Detta kan vi se går i linje med studiens 

teoretiska referensram där det angavs att den upplevda servicekvaliteten var beroende av två 

variabler; den uppfattade servicekvaliteten och den upplevda servicen. (Joon Choi & Sik 

Kim, 2013; Munusamy et al., 2010; Kassim & Asiah Abdullah, 2010; Santouridis och 

Trivellas, 2010). 

 

En framträdande likhet som vi kan finna i det empiriska materialet är att samtliga 

respondenter lyfte fram tillgänglighet när de definierade servicekvalitet. Andra definitioner 

lyftes också fram och vi kan se att alla pekade på liknande immateriella aspekter. Exempelvis 

lyhördhet, ge information och att leverera tjänsten i rätt tid och på rätt plats. Detta kan vi 

relatera till Juneja et al. (2011) och Taherdoost et al. (2012) som påvisade att definitionen av 

servicekvalitet grundar sig i servicens egenskaper; att service är av immateriell och heterogen 

karaktär. 

 

Gällande respondenternas definition av servicekvalitet kan vi se att majoriteten angav att 

utfallet i sig inte definierade servicekvalitet. Som angavs ovan relaterade de till olika 

immateriella aspekter som alla fokuserade på när servicen levereras. Vi kan därmed se att 

respondenterna framhäver att hur service levereras är viktig för hur kunden uppfattar 

servicekvaliteten. Detta är något som går i linje med litteraturen där Kassim och Asiah 

Abdullah (2010) framhävde att processkvaliteten blir viktig vid bedömning av 

servicekvalitet. 

 

Kassim och Asiah Abdullah (2010) framhävde även att eftersom utfallskvaliteten är svår att 

bedöma får den mindre betydelse. Ett fåtal respondenter påtalade utfallskvalitetens betydelse 

vid bedömning av servicekvalitet, men det framgick överlag att utfallskvaliteten tycks få en 

mindre betydelse vilket går i linje med litteraturen. Det framgick dock ej varför. I en liknande 

kontext som vårt empiriska underlag samlades in i lyfte Piligrimiene och Buciuniene (2008) 

fram att orsaken till att utfallskvaliteten är svår att bedöma kan bero på att det föreligger 
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svårigheter för patienterna att utvärdera det medicinska utfallet. Detta är inte något som vårt 

empiriska underlag påvisar, men vi kan inte se något som talar emot det. 

5.2 Prestationsmätning av servicekvalitet 

I enlighet med litteraturen kan vi ur vårt empiriska underlag tyda att det föreligger svårigheter 

i att mäta servicekvalitet. Flera respondenter menade att prestationsmätning försvåras på 

grund av att servicekvalitet bedöms utifrån personliga preferenser. Det går i linje med Juneja 

et al. (2011) som skriver att människors standarder baseras på personliga preferenser, vilket 

utgör ett problem eftersom det är faktorer som inte är direkt mätbara. Bristen på mätbara 

variabler är även något som var återkommande i vårt empiriska underlag. Det framfördes att 

bristen på mätbara variabler är en bidragande faktor till att det föreligger komplexitet i 

mätningen vid digitala möten. Det angavs också att en kund kan vara nöjd med det lilla 

medan andra kräver mer. Här blir det enligt oss tydligt att servicekvaliteten blir svår att mäta 

korrekt. Oavsett om flera kunder får exakt samma service kan den upplevda servicekvaliteten 

ändå skilja sig åt vilket gör prestationsmätningen komplex i denna kontext.  

 

I det empiriska underlaget kan vi även se ytterligare orsaker till varför prestationsmätningen 

är komplex. Kundens förväntningar tycks vara en bidragande faktor som medför svårigheter 

eftersom förväntan kan bero på erfarenheter som kunden bär med sig sedan tidigare. Här ser 

vi en koppling till Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) som betonade att förväntan är en 

viktig faktor eftersom den upplevda servicekvaliteten beror på om servicen upplevs högre 

eller lägre än kundens förväntan.  

 

Likt förväntningarna kan vi även se att kundens uppfattade servicekvalitet skiljer sig åt. Det 

empiriska underlaget påvisar att servicekvalitet i vård kan anses vara livskvalitetsbetingat där 

den accepterade servicenivån grundar sig i individens uppfattning av vad god livskvalitet 

innebär. I detta sammanhang lyftes det fram att det medför krav på att servicen bör levereras 

utifrån varje individs unika behov. För oss blir det tydligt att detta bidrar till komplexiteten i 

prestationsmätningen. Juneja et al. (2011) lyfte fram att samma service borde ge samma 

utslag på uppfattad kvalitet men samtidigt ska service levereras utifrån varje individs behov. 

Vi kan av den anledningen se en problematik med att få fram mått som ger rättvisa svar när 

bedömningarna mellan olika individer kan ta sig så skilda uttryck. 
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Ur vårt empiriska underlag kan vi tyda att det finns viktiga aspekter som bör mätas. Vi vill 

koppla det till Parker (2000) som belyste att prestationsmätning ska fokusera på de områden 

som kan anses vara kritiska. Det framgick av respondenterna att den statistik 

prestationsmätningen tillför blir ett verktyg för att styra verksamheten vilket Behn (2003) 

lyfte fram. 

  

Vi kan se att prestationsmätning av servicekvalitet är något som samtliga respondenter angav 

vara viktigt. Detta samspelar med Cinaroglu och Baser (2018) som angav att kvalitets- och 

prestationsmätning är särskilt viktigt inom sjukvården. Canaway et al. (2017) lyfte fram att 

det finns en mängd metoder för prestationsmätning inom sjukvården. Vi kan se att enkäter är 

en frekvent använd metod bland respondenterna vilket Lin och Clousing (1995) lyfte fram 

vara ett vanligt mätverktyg. Respondenterna angav att enkäterna främst användes som ett sätt 

att se trenderna inom kvalitetsutvecklingen. Ett problem med enkäterna som lyftes fram av 

flera respondenter var att det finns bakomliggande faktorer i de mätbara variablerna som 

påverkar statistiken. Detta är något som vi kan koppla till Bourne et al. (2000) som lyfte fram 

att misstag vid prestationsmätning är att inte mäta korrekt. Vår tolkning av respondenterna är 

att det föreligger en risk i att prestationsmätningen som görs inkluderar olika errors vilket kan 

påverka utfallet i mätningen.  

 

Ytterligare något som vi kan se är att utfallet av enkäterna enbart redovisas, större funktion än 

så får de inte. Behn (2003) lyfte fram att mätningen ska tydliggöra om, och i så fall vart, det 

brister i organisationen. I detta avseende kan vi tolka respondenternas svar som att en 

avvikande trend bidrar till att ledningen kan reflektera över vad som är fel och vart brister 

föreligger. Behn (2003) poängterade också att syftet med prestationsmätning är att tydliggöra 

vad medarbetare ska fokusera på samt agera som ett underlag för beslutsfattande. I detta 

avseende kan vi dock utifrån vårt empiriska underlag tyda att prestationsmätning genom 

enkäter inte fyller den tänkta funktionen. 

 

Respondenterna angav att det som är enkelt att mäta är vad som mäts vilket vi kan se stämma 

överens med Bergman och Klefsjö (2012) som menade att mål måste vara mätbara. I 

litteraturen framgick det att vad som mäts är vad fokus kommer hamna på (Kaplan & Norton, 

1992; Behn, 2003). Eftersom vårt empiriska material efterfrågade att mer mjuka värden 

skulle mätas kan vi se att det medför en risk att alla viktiga aspekter inte hamnar i fokus. 

Shewart (1931) framförde att kvaliteten har en objektiv mätbar sida och en subjektiv sida som 
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berör upplevelsen vilket vi kan tolka vara orsaken till att de mjuka värdena inte mäts. Detta 

eftersom de mjuka värdena som efterfrågas kan vara relaterade till upplevelsen, vilket ej 

enkäterna tycks fånga upp. Det mätbara blir då något som kanske är mindre intressant, men 

åtminstone mätbart. Det framgick dock inte av respondenterna att något irrelevant mäts. Dock 

är vår tolkning att de faktorer som ej mäts och som respondenterna efterfrågar kan vara 

betydande för servicekvaliteten. Vi anser att detta kan påverka hur väl prestationsmätning kan 

kvalitetssäkra servicekvaliteten. 

  

I det empiriska underlaget kan vi se att respondenterna uttrycker en önskan om statistik och 

information från patientens synvinkel. Exempelvis angavs att mätetalen bör vara 

individbundna. Samtidigt uttryckte respondenterna en förståelse för att denna typ av mätning 

är komplicerad. Merchant (2006) angav att det är viktigt att måtten är precisa och punktliga. 

Vårt empiriska underlag tyder på att det är svårt att ha individbundna mått samtidigt som 

mätning är precis och punktlig vid digitala möten. Respondenterna uttryckte dock en lösning 

för att kringgå detta problem. Lösningarna låg i att använda flera kompletterande metoder, 

både med formulär men även objektiva bedömningar av olika professioner. Utifrån dessa 

menade respondenterna att servicekvalitet sedan kan bedömas utifrån hur det aktuella fallet 

utvecklades. Ytterligare en lösning angavs vara att arbeta mer med patientintervjuer och 

formulär med möjlighet för fritext. I de fall respondenterna angav att det fanns möjlighet till 

fritext framfördes att detta tycks leda till mer fyllig och detaljerad information från patienten. 

Även feedback via mail angavs vara en bra källa till detaljerad information.  

 

Vi kan ur det empiriska materialet tyda att den direkta kommunikationen med patienten är 

viktig för att ta reda på kundens preferenser. Respondenterna framförde att genom att fråga 

kunden om dess förväntningar kan man som tjänsteutförare få en riktlinje i vad som kommer 

leda till en nöjd kund och således vad som ger en hög uppfattad servicekvalitet. Men även för 

att framföra vad som är en rimlig förväntan för patienten att ha. Vår tolkning är att detta har 

betydelse för hur kunden efteråt kommer att värdera utfallet, vilket påvisades av Munusamy 

et al. (2010) och Juneja et al. (2011) som framförde att kunden jämför deras förväntade 

service gentemot vad de fått. Detta kan vi också se vara en huvudpunkt i att lyckas få en 

rättvis bedömning av servicekvaliteten. Eftersom samma service kan ges till flera kunder men 

ändå resultera i skilda bedömningar på servicekvalitet anser vi att det kan resultera i ett 

osäkerhetsmoment vid mätning av servicekvalitet. Kommunicerar man inte kring kundens 

förväntningar kan utfallet bedömas olika trots samma önskemål och samma service ges, 
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vilket vi anser kan leda till en felvariabel i prestationsmätningen. Felvariabler är något som 

Bourne et al. (2000) betonar ska undvikas. 

5.3 Servicekvalitetens dimensioner 

Empati och lyhördhet  

Vad gäller lyhördhet och empati så belystes de utifrån vård på lika villkor, men det framgick 

att villkoren kan skilja sig åt beroende på individen eftersom det är relaterat till livskvalitet. 

Vi ser att kommunicera lyhört och empatiskt tycks krävas för att vårdutföraren ska få reda på 

patientens krav och förväntningar på livskvalitet. Detta resonemang kan vi koppla till 

Cinaroglu och Baser (2018) som betonar att en viktig aspekt är patientfokus vilket vi i teorin 

ansåg tillhöra till dimensionerna empati och lyhördhet. Således kan vi se dessa dimensioner 

viktig att prestationsmäta. 

 

Lyhördhet hade en mer framträdande roll i respondenternas diskussioner. Det framträdde 

genom att respondenterna utvecklade resonemanget om lyhördhet och påvisade dimensionens 

betydelse i det digitala vårdmötet. Vi kan se att lyhördheten var en viktig faktor för patientens 

benägenhet att gå över från fysiska till digitala vårdmöten. Vi kan även se att digitala 

vårdmöten ställer högre krav på vårdgivarens förmåga att vara lyhörd. Empatin betonades 

även vara viktigt, även fast den inte diskuterades lika framträdande. Vår tolkning är att både 

empati och lyhördhet är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid prestationsmätning för att kunna 

kvalitetssäkra servicekvaliteten.  

Tillförlitlighet  

Att tillförlitlighet var en viktig dimension framgick tydligt i det empiriska underlaget 

eftersom det var något som samtliga respondenter angav vara en viktig del av 

servicekvaliteten. Respondenterna framhöll vikten av att kunna lita på tjänsteutföraren samt 

hur de tillhandahåller en tjänst, vilket framgår vara väldigt centralt vid digitala möten. 

Parasuraman et al. (1988) talade om att en korrekt tjänst ska tillhandahållas, att servicen ska 

utföras, att man ska kunna lita på tjänsten och inte behöva utsättas för misstag. Empirin 

samspelade här med forskningen då samtliga aspekter av dimensionen betonades.   

 

Något som inte framgick ur Parasuraman et al. (1988) men som vi fann i vårt empiriska 

material var att en ökad tillgänglighet kan leda till ett ökat förtroende, vilket vi väljer att likna 
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med tillförlitlighet. Ökar tillgängligheten ökar också möjligheten att tjänsteutföraren kan 

tillhandahålla servicen gentemot kunden inom den givna tidsramen som utlovats. Således 

tolkar vi att det ökade tillgängligheten som digitala möten medför kan öka tillförlitligheten.  

  

En respondent påtalade att utvecklingen av digital vård inte alltid sker av personer med rätt 

kompetens. Det talades om risker där internetbehandlingar som gavs inte är tillräckligt 

beprövade vilket vi tolkade bero på att en snabb behandling som är lättillgänglig blir ett 

säljande koncept. Att kunna lita på tjänsten och att en tjänst är korrekt, som Parasuraman et 

al. (1988) lyfter fram vara viktigt i denna dimension, ser vi här kunna äventyras. Därför blir 

tillförlitligheten en viktig dimension att prestationsmäta.  

Försäkran 

Försäkran var en dimension som det empiriska materialet visade ha ökat i betydelse i och 

med digitaliseringen. Vår tolkning är att det beror på att kund och serviceleverantör inte möts 

fysiskt vilket resulterar i att en försäkran måste skapas, en slags trygghet om rätt kompetens. 

Försäkran utgör enligt oss därmed också ett sätt att säkra servicekvaltiteten vid digitala 

möten. Ett sätt att arbeta med försäkran som framgick var att ha standardiserade arbetsrutiner 

som är evidensbaserade, på så sätt kan man garantera att servicen som levereras är av hög 

kvalitet i sig. Av litteraturen framgick det att servicekvalitet är direkt beroende av 

serviceleverantören (Eldrige et al., 2013) vilket vi kan koppla till försäkrans betydelse.  

  

När det gäller att få kunden att uppleva serviceleverantören som kompetent, som 

Parasuraman et al. (1988) lyfter fram vara viktigt, framgår det av respondenterna att det 

viktiga blir bemötandet; det är där som man kan försäkra kunden om att man är kompetent. 

Vi tolkar det som att agerar man professionellt i sin yrkesroll så är själva uppträdandet ett sätt 

att försäkra. I själva mötet tyder vi att det viktiga handlar om att vara tillmötesgående, att 

lyssna på kunden och besvara dennes frågor. Parasuraman et al. (1988) lyfter fram just dessa 

som viktiga delar av försäkran varför vi anser att arbeta med försäkran i enlighet med det som 

vårt empiriska material visat kan kvalitetssäkra servicekvaliteteten.  

 

Digitaliseringen verkar dock leda till ökade krav på vårdgivaren där det, utöver kompetens, 

krävs engagemang. I och med att den fysiska kontakten uteblir vid digitala möten måste 

serviceleverantören anstränga sig lite mer för att i denna kontext kunna ge rätt diagnos och 

behandling. Här kan vi se att engagemang tycks bli en nödvändig egenskap för att kunden ska 
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uppleva serviceleverantören som kompetent. Detta eftersom utfallet av en oengagerad 

serviceleverantör riskerar att bli sämre vilket kan leda till att förtroendet sjunker och 

kompetensen ifrågasätts. Således kan engagemang vara ett verktyg för att i sig säkerställa 

försäkran. En annan metod för kvalitetssäkring framkom ur empirin som också går att koppla 

till Parasuraman et al. (1988) dimension försäkran. En respondent talade specifikt om att 

kvalitetssäkra själva tjänsten som utförs. Genom att samskatta bedömningar för att uppnå lika 

bedömningar oberoende av tjänsteutförare ska kunder kunna uppleva en försäkran och förlita 

sig på den. 

 

Respondenterna betonade vikten av att sjukvården bedrivs av legitimerad personal. Dock så 

framgick det att oseriösa aktörer kan förekomma varför det vid digital vård är viktigt att 

kontrollera vem som utför vården. Vi tolkar det empiriska underlaget som att det är till viss 

mån kundens ansvar att kontrollera att rätt person med rätt kompetens ska leverera servicen 

när det gäller digitala vårdmöten. Det går emot Parasuraman et al. (1988) som menade att det 

är serviceleverantörens uppgift att gentemot kund bevisa sin kunskap. För att kunder ska 

kunna lita på service som levereras via digitala möten så blir än en gång enligt oss tydligt att 

försäkran blir en viktig dimension för att kvalitetssäkra servicekvaliteten.  

 

Parasuraman et al. (1988) betonar även vikten av att kunna öka kundens försäkran om 

serviceleverantörens kompetens. Denna aspekt noterade vi framgå i väldigt liten utsträckning 

i det empiriska materialet. Vi finner detta intressant i och med att det framgick av 

respondenterna att kunder inte alltid möts av någon med rätt kompetens. Att bli mött av 

någon som inte har kompetensen innebär en risk att den upplevda servicekvaliteten påverkas 

negativt. Förväntan var något som Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) framförde vara 

viktigt att ta hänsyn till eftersom beroende på om förväntan överträffas eller inte uppnås vid 

mötet är avgörande för hur kunden upplever servicekvaliteten. Enligt oss kan en förväntan 

vara att den man möts av är kompetent, åtminstone inom den kontext denna studie är gjord i. 

Såldes är försäkran viktig för att kvalitetssäkra servicekvaliteten i enlighet med både teori och 

empiri.  

  

En intressant aspekt som framkom ur det empiriska materialet var att digitala möten i sig inte 

enbart behöver kvalitetssäkras utan att det även att det kan bidra till kvalitetssäkringen. Som 

tidigare nämnt handlar försäkran om att kunden ska uppleva sig mötas av kompetenta 

serviceleverantörer (Parasuraman et al., 1988). Flera respondenter menade att vården i sig på 
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grund av digitaliseringen blir säkrare eftersom distansen till trots så kan specialister förenas 

med patienten i det digitala vårdmötet. Det faktumet anser vi stärka kompetensen genom att 

digitaliseringen medför möjligheten att kunna samla flera kompetenser. Detta gör också att 

flera i vårdkedjan kan ta del av samma information samtidigt vilket bidrar till säkrare vård. 

Således kan vi anse det digitala mötet vara ett sätt att kvalitetssäkra vården. Försäkran förblir 

dock viktig att kvalitetssäkra.  

Det materiella 

När vi diskuterade det materiellas betydelse för kundens uppfattade servicekvalitet framgick 

det vara en dimension som samtliga respondenter ansåg vara viktig att ta hänsyn till. De 

kringliggande faktorerna som upplevs i samband med serviceleveransen ansåg både det 

empiriska materialet och Parasuraman et al. (1988) vara viktigt att kvalitetssäkra. 

 

Samtliga respondenter diskuterade betydelse av hur serviceleverantören var klädd vid mötet 

med patienten. Klädseln vid mötet är något som innefattas i denna dimension (Parasuraman et 

al., 1988). Det empiriska materialet lyfte fram att kläderna kan påverka förtroendet och vi 

tolkar även utifrån respondenterna att kläderna har en lika viktig roll vid såväl fysiska som 

digitala möten. En skillnad som framträdde var att flera respondenter ansåg digitala möten 

medförde högre krav på det materiella runtomkring vårdgivaren. Respondenterna resonerade 

att det var viktigt att ha en ren bakgrund där det inte fick vara något som riskerade att störa 

patientens fokus på vårdgivaren, vilket vi anser påvisa bakgrundens betydelse vid mötet. 

Prestationsmätning av hur kunden upplevt miljön verkar således bli viktigt för att 

kvalitetssäkra servicekvaliteten.  

 

Flertalet respondenter diskuterade tekniska lösningar i samband med det materiella som 

exempelvis att säkerställa ljud, bild och sekretess. Verktygens vikt belystes också av det 

empiriska materialet där det framkom att om verktygen används felaktigt kan det påverka 

mötet. Vi ser därmed tekniska lösningar som påverkar det materiella som kunden upplever 

vara en aspekt i denna dimension som är viktig att se över för att kunna kvalitetssäkra 

servicekvaliteten. Parasuraman et al. (1988) lyfte även fram att själva mötesplatsen var av 

stor vikt. Samtliga respondenterna lyfte fram miljön och dess betydelse för ett lyckat digitalt 

vårdmöte men vi såg dock en skillnad i hur miljön formades i denna kontext. Medan vissa 

miljöer kan vara ett hotellrum, andra ett kontorsutrymme så är vissa ett sedvanligt 

mottagningsrum. Något som inte framgår i teorin är vad som kan utgöra en god miljö för ett 
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digitalt möte och vilken typ av bakgrund som ger kunden mest trygghet och förtroende för 

serviceleverantören.   

Tillgänglighet  

I vårt empiriska underlag var tillgänglighet något som respondenterna ständigt återkom till. 

Det märktes genom olika formuleringar bland respondenterna som också relaterade till 

tillgängligheten i olika sammanhang. Vi kan dock se ett samband mellan respondenterna när 

det gäller att en ökad tillgänglighet medför vinster för såväl patienten som för vårdgivaren 

samt samhället i stort. Detta kan vi koppla till tidigare forskning som påvisar att tillgänglighet 

utgörs vara en huvudkomponent för hälso- och sjukvårdens prestation och kvalitet 

(Schvaneveldt et al., 1991, citerad i Juneja et al., 2011; Cinaroglu & Baser, 2018). Samtliga 

respondenter ansåg att tillgänglighet var en viktig faktor som påverkar kundens uppfattade 

servicekvalitet och därmed viktig för att kvalitetssäkra servicekvaliteten.  

 

I denna kontext angavs fördelarna som tillfaller patienten vara snabbare tillgång till vård 

vilket vi relaterar till Turner et al. (2001) som lyfte fram att telemedicin förbättrar just 

tillgången till vård. Vi anser också att detta utgör kvalitetssäkring av servicekvaliteten. Vi kan 

tyda att den främsta fördelen med en ökad tillgänglighet tycks vara att geografiska hinder 

minskar vilket vi ser medför att tillgången till vård inte blir beroende på var i landet som 

patienten bor. Det leder till en vinst såväl för landsbygden och för samhället i stort. Här vill vi 

dra en koppling till Turner et al. (2001) som framförde att tillgängligheten till vård ökar för 

de som bor avlägset tack vare digitala vårdmöten. För att säkerställa servicekvaliteten vid 

digitala möten bör prestationsmätningen därför fånga upp denna aspekt.  

 

Något som framfördes vad gäller tillgängligheten var att många patienter tycks ha orimliga 

krav och för höga förväntningar på tillgång till sjukvården. Här anser vi att det är rimligt att 

beakta om digitala vårdmöten kan vara en bidragande faktor till att kraven och 

förväntningarna är för höga. När avståndet minskar och tillgänglighet ökar anser vi att det är 

sannolikt att användningen av tjänsten ökar, vilket påvisats av Sherman et al. (2005). I detta 

tycker vi oss se en problematik i och med att patienter med enkla åkommor som kanske inte 

behöver hjälp av sjukvården för att bli frisk är mer benägna att söka sig till sjukvården via 

digitala möten. Detta kan vi koppla till Ashwood et al. (2017) som visade att telemedicin 

medförde en ökad tillgänglighet men att det även bidrog till ett ökat användande i förhållande 
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till fysiska vårdmöten. Digitala möten i vården kan alltså säkerställa tillgängligheten, men en 

potentiellt negativ följd vi kan se är eventuellt överutnyttjande.  

Säkerhet och teknik 

Ur vårt empiriska material kan vi tyda att säkerhet är en viktig aspekt att beakta för att kunna 

kvalitetssäkra servicekvaliteten vid digitala möten. Det framgick att säkerheten är minst lika 

viktig när det gäller digitala likväl som fysiska möten, om inte mer. Vi kan tyda utifrån vårt 

empiriska underlag att digitala möten i denna kontext medför nya utmaningar, främst på 

grund av att digitala vårdmöten ställer högre krav på säkerheten. Respondenterna diskuterade 

betydelsen av säkerhet i relation till de regler som finns. Vi tolkar att resonemangen gick i 

linje med litteraturen som menade att kundens uppfattning av företagets säkerhetsåtgärder är 

av betydelse (Kassim & Asiah Abdullah, 2010; Rolland & Freeman, 2010). Ur det empiriska 

materialet framgick det även att digitaliseringen medfört en risk för säkerheten vilket inte 

relateras till enbart digitala vårdmöten. Säkerheten angavs inte alltid kunna garanteras vilket 

vi anser belysa denna dimensionens betydelse.  

 

Rörande tekniken framkom det andra viktiga faktorer vilket är förenligt med digitaliseringen 

eftersom teknologiska attribut blir en relevant faktor för servicekvalitet (Hartwig & Billert, 

2018). Respondenterna lyfte fram att tekniken ska vara enkel så att alla kan använda sig av 

den oavsett teknisk kunskapsnivå. Vi tolkade även utifrån vårt empiriska material att om 

servicekvaliteten ska kvalitetssäkras måste tjänsten ha en god teknisk prestanda vad gäller 

ljud, bild och internetuppkoppling. Det anser vi gå i linje med Taherdoost et al. (2012) som 

angav att mobila lösningar, uppkoppling och kundsupport betydelsefullt vad gäller 

teknologin.  

 

Något vi noterade var att respondenterna talade ur kundens synvinkel men inte resonerade 

utifrån deras egna perspektiv. Tulu och Chatterjee (2008) menade att för vårdgivare är video- 

och bildkvalitet som exempelvis används inom telemedicin av yttersta vikt eftersom 

diagnoser ska ställas utifrån vad man ser. Vi anser därför att kvalitetssäkring av 

servicekvalitet måste ske genom att prestationsmäta både kunders och serviceleverantörers 

tekniska kvalitet.  
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6. Bidrag 

6.1 Studiens resultat 

Syftet med studien var att “öka förståelsen för hur prestationsmätning som styrinstrument kan 

användas för att kvalitetssäkra servicekvaliteten som tillhandahålls vid digitala möten”. Vår 

empiriska studie indikerar i denna kontext att prestationsmätning kan användas för att 

kvalitetssäkra digitala möten om kompletterande metoder också används. Andra metoder med 

möjlighet för kunder att fritt berätta om den upplevda kvaliteten tycks vara nödvändigt för att 

fånga upp både hårda och mjuka värden. Studiens empiriska material visar även vilka av 

servicekvalitetens dimensioner som är viktiga att ta i beaktning vid prestationsmätning av 

digitala möten i denna kontext och att vissa dimensioner ökat i betydelse.  

6.2 Teoretiskt bidrag 

Studiens bidrag till tidigare forskning är att prestationsmätning och servicekvaliteten kan 

samspela för att kvalitetssäkra digitala möten. När prestationsmätning och servicekvalitet 

samspelar tycks det medföra krav på hur prestationsmätning som styrinstrument används för 

att kvalitetssäkra servicekvaliteten vid digitala möten. Studien påvisar att 

prestationsmätningen bör användas utifrån sitt syfte. Prestationsmätning bör fånga upp vad 

som är tänkt att fångas upp (Bourne et al., 2000) och visa förbättringsmöjligheter i 

organisationen (Behn, 2003). Data bör därmed inte bara redovisa trender utan mätningen i 

genomförandefasen bör ligga till grund för granskning och agerande som Bourne et al. (2000) 

lyft fram. 

 

Prestationsmätning av digitala möten tycks möta samma svårigheter som vid fysiska möten. 

Detta eftersom enbart det mätbara mäts vid prestationsmätning, vilket stärker tidigare 

forskning (Bergman & Klefsjö, 2012). Att enbart det mätbara mäts medför att alla 

dimensionerna som utgör uppfattad servicekvalitet vid digitala möten inte fångas upp. Risken 

vi ser med detta är att de kritiska områdena inte hamnar i fokus, vilket framstår vara 

prestationsmätningens tänkta uppgift (Parker, 2000). Studien påvisar dock, likt Hartwig och 

Billert (2018) angav, att prestationsmätning behöver anpassas efter digitala möten eftersom 

andra aspekter blir viktiga att mäta jämfört med fysiska möten. Servicekvalitetens 

dimensioner förefaller vara av betydelse vid digitala möten vilket går i linje med Zehir och 

Narcıkara (2016). Samtliga dimensioner som lyfts fram i denna studie framgår vara viktiga, 
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men vi kan se att prestationsmätningen behöver anpassas för digitala möten. Detta eftersom 

dimensionerna lyhördhet, försäkran, säkerhet och teknik tycks få ökad betydelse. Vi ser av 

den anledningen att dessa dimensioner bör få ökat fokus när företag ska identifiera mål och 

designa mått för prestationsmätning för att kunna kvalitetssäkra servicekvaliteten vid digitala 

möten. 

 

Studien påvisar dock att denna problematik kan förhindras om prestationsmätning vid digitala 

möten i denna kontext utvecklas och tar hänsyn till mjuka värden. Alternativt att 

kompletterande metoder används. Exempelvis kan direkt kommunikation via mail eller fria 

textrutor vid enkäter som datainsamlingskälla kunna fånga upp en större del av hur 

servicekvalitet uppfattats och därmed ge en bredare bild av servicekvaliteten vid digitala 

möten. 

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Med utgångspunkt från studiens resultat har vi tre råd vi vill framföra till de som arbetar med 

digitala möten.  

 

Vårt första råd är att kommunicera om kundens förväntningar. Vi har tolkat att felvariabler 

vid prestationsmätning av digitala möten kan uppstå. Kommunicerar tjänsteleverantörer med 

kunder om vad som är rimliga förväntningar på utfallet utifrån bådas synvinkel kan utfallet av 

servicekvaliteten bli mer rättvist bedömd. En rättvisare bedömning ökar chansen för att 

prestationsmätningen visar en rättvis bild av hur servicekvaliteten upplevts vid det digitala 

mötet. Det möjliggör att ledningens fokus kan riktas mot de områden som är i behov av 

förbättring. 

 

Vårt andra råd är att fokusera prestationsmätningen på dimensionerna som framgår ha fått en 

ökad betydelse vid digitala möten. Säkerhet och teknik är exempel på två sådana 

dimensioner. Dessa dimensioner medför nya utmaningar vilka måste fångas upp i 

prestationsmätningen. Aspekter som ljud, bild och säkra system behöver kvalitetssäkras 

eftersom de måste ha god prestanda. Därför behöver de som arbetar med prestationsmätning 

se till att viktiga aspekter av dessa dimensioner vid digitala möten tas i beaktning när 

identifiering av mål samt design av mått ska ske.  
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Vårt tredje råd är att utveckla nya mått eller kompletterande metoder till 

prestationsmätningen. Detta för att kunna fånga upp viktiga aspekter av servicekvaliteten så 

att servicekvaliteten kan kvalitetssäkras vid digitala möten. Exempelvis bör fokus i denna 

kontext utgå från patientens synvinkel för att få mer användbar statistik. Individbundna 

mätetal vore också önskvärt, men dessa mått måste dock bli praktiskt mätbara.  

6.4 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har sina begränsningar i och med dess kvalitativa art som medför att studiens 

bidrag inte går att generalisera till annan kontext än den som studien är gjord inom. Detta 

öppnar upp för möjligheter till vidare forskning. Vi har funnit två områden som vi skulle 

finna det intressant att forska vidare inom. 

 

Vårt första förslag på vidare forskning är att genomföra en liknande studie i en annan kontext. 

Vi har förståelse för att vår studie som är gjord inom sjukvården inte kan generaliseras till 

alla typer av tjänsteföretag. Av den anledningen skulle vi finna det intressant med en liknande 

studie inom en annan typ av tjänsteorganisation som har digitala möten med kunder. 

 

Vårt andra förslag på vidare forskning är att studera vilka mjuka värden som bör beaktas vid 

samspelet mellan prestationsmätning och servicekvalitet vid digitala möten. I studien 

framgick det att det fanns en efterfrågan av mätning med fler mjuka värden. Specifika 

exempel på vad dessa mjuka värden skulle kunna vara framgick dock inte tydligt, vilket gör 

att detta är något som kan forskas vidare kring.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Presentation 

Vi är två studenter på ekonomprogrammet på Högskolan i Gävle som skriver examensarbete 

inom det företagsekonomiska ämnet verksamhetsstyrning. Syftet med studien är att öka 

förståelsen för hur servicekvalitén kan säkras vid digitala möten så intervjun är tänkt att 

behandla servicekvalitet i det digitala vårdmötet och hur kvalitén kan säkras, med hjälp av 

exempelvis prestationsmätning. Vi vill poängtera att vår studie inte är granskande på något 

vis, utan ämnar att öka förståelsen för vårt valda forskningsområde. 

 

* Vill du vara anonym i rapporten? Samt, är det okej om vi spelar in samtalet? Detta för att 

kunna transkribera intervjun och således minska risken för felaktigt återgivande av Er i 

rapporten.  

 

Inledande frågor 

* Hur länge har du arbetat i verksamheten?  

 

- Hur länge har du jobbat med digitala vårdmöten?  

 

* Vilken titel har du? 

 

- Hur jobbar ni inom organisationen? Sitter alla som arbetar med digitala vårdmöten på 

samma plats eller utgår ni från olika ställen? Vem ansvarar för kvaliteten?  

 

Fokus på servicekvalitet 

De som verkar inom sjukvården tillhandahåller en viss typ av service. Sett till det är du en 

serviceleverantör där vården du utför bedöms utifrån kvaliteten, alltså servicekvaliteten. 

* Hur skulle du definiera begreppet servicekvalitet? 

 

* I litteraturen anges det att inom vården är det särskilt komplext att mäta och utvärdera 

servicekvalitet, hur ser du på det? 
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* Vilka aspekter anser du vara viktiga att stämma av när det gäller servicekvalité?  

(Resonera fritt först för att sedan eventuellt komplettera med att diskutera nedanstående;) 

 

Hur resonerar du kring: 

Tillförlitlighet? (att kunden kan lita på tjänsten) 

Försäkran? (försäkra att kunden upplever vårdgivaren som kompetent) 

Det materiella? (tex personalens klädsel och utseende, mötesplats) 

Empati? (Hur personinriktad och empatisk vårdgivaren upplevs av kund.) 

Lyhördet? (Hur tillmötesgående och lyhörd vårdgivaren upplevs av kund) 

Tillgänglighet?  (Hur lätt det är att få tillgång till vård) 

 

* Ser ni en förändring vid skiftet från det fysiska till det digitala mötet när det gäller de ovan 

nämnda aspekter som vi resonerade kring? 

(Resonera fritt först för att sedan diskutera nedanstående;) 

 

Teknik? (uppkoppling, mobila lösningar)  

Säkerhet? (hur personlig information skyddas) 

 

* Hur arbetar ni med dessa aspekter för att säkra servicekvaliteten i det digitala mötet?  

 

* Vilka fördelar anser du den digitala vården medför? 

 

Avslutning 

Tack för att du ställde upp!  


