
 

 

Tjänstekvalitet i den offentliga sektorn 
- en studie av det regionala bidraget till företagsutveckling i 
Västerbotten 

 

 

Författare:  Peter Eklund 
  Anouar Ouriaghli 

 

Handledare: Kerstin Nilsson 

 

Student 
Handelshögskolan 
Höstterminen 2009 
Kandidatuppsats, 15 hp 



 
 

1

Förord 

Vi vill tacka vår handledare Kerstin Nilsson för stöd, vägledning och goda råd under 
skrivandets gång. Handledningen har varit till stor hjälp! 

Vi vill även tacka Jörgen Olsson, vår kontakt på Länsstyrelsen, för allt han gjort som 
underlättat arbetet – t ex tillhandahållit ett kontorsrum till oss, ordnat hyrbilar och 
funnits till hands för att svara på frågor under hela uppsatsarbetet. 
 

Slutligen vill vi tacka Niklas Hanes på institutionen för Nationalekonomi för 
information om det regionala bidraget samt stöttning vid uppstarten av analysarbetet. 

 

 

Anouar Ouriaghli och Peter Eklund 

  



 
 

2

Sammanfattning 

Med denna uppsats vill vi utveckla kunskapen om tjänstekvalitet inom den offentliga 
sektorn. Utkomsten av denna uppsats visar vilka faktorer som anses vara de viktigaste 
för att kunderna ska uppleva god tjänstekvalitet. Vi har även förslag på vilka 
mätmetoder som kan vara lämpliga att använda för att organisationer ska kunna hitta 
förbättringsåtgärder i syfte att höja den upplevda tjänstekvaliteten.  

Tjänstekvalitet är ett område för företagen att arbeta med och utveckla eftersom det är 
en viktig parameter för att förbli konkurrenskraftig på sin marknad. I en undersökning 
menar forskarna att god tjänstekvalitet och service är en mycket viktig faktor till 
framgång för alla organisationer (Black et al., 2001, s.400). Vi har båda erfarenhet av att 
arbeta med att utveckla tjänstekvalitet i företag och organisationer i och med vår 
arbetslivserfarenhet och därför har vi valt att fördjupa oss inom detta område. Vårt 
intresse att undersöka tjänstekvalitet ledde oss att ta en diskussion med Jörgen Olsson 
på Länsstyrelsen eftersom är ansvarig för att utveckla deras kundserviceprocess. Denna 
diskussion utmynnade i att vi fick i uppdrag av Länsstyrelsen att undersöka tjänste-
kvalitet i deras kundserviceprocess avseende regionala bidrag till företagsutveckling. 
Vårt uppdrag blir därmed en del av Länsstyrelsens pågående arbete med att förbättra sin 
tjänstekvalitet för att kunna bli mer kundfokuserad i sin verksamhet. 

Vårt intresse för tjänstekvalitet har även medfört att vi valt att fokusera på och fördjupa 
oss i olika mätmetoder som används för att mäta tjänstekvaliteten. Detta har gjort att vi 
genomfört både kvantitativa enkätundersökningar och kvalitativa intervjuer för att finna 
svar på hur företagen som sökt detta bidrag uppfattat tjänstekvalitet. Genom vår 
enkätundersökning har vi identifierat vilka förväntningar företagen har och vilken 
tjänstekvalitet de upplevt under handläggningsprocessen. Utifrån vår analys av resultatet 
i enkätundersökningen har vi gått vidare med kvalitativa intervjuer för att identifiera 
kritiska händelser i handläggningsprocessen som påverkat företagens upplevda 
tjänstekvalitet. Vi har även sökt svar på vad företagen anser som de viktigaste 
faktorerna för att de ska uppleva god tjänstekvalitet. 

Vår ambition har varit att vår uppsats dels ska vara till hjälp i förbättringsarbetet för 
organisationer och myndigheter som handlägger en tjänst inom offentlig sektorn, men 
dels även att undersöka de olika metoder som finns för att mäta tjänstekvalitet för att se 
hur dessa kan användas för att hjälpa organisationer i sina strävanden i att förbättra sin 
tjänstekvalitet.  

Forskarna Rhee och Rha har undersökt kundernas förväntningar på socialtjänsten i 
Korea och funnit att kunderna har låga förväntningar eftersom tjänsten är gratis (Rhee & 
Rha, 2009, s.1508). Vi har dragit en del slutsatser om att förväntningarna på tjänste-
kvaliteten inom den offentliga sektorn i Sverige är hög, vilket skiljer sig från ovan 
nämnda forskares slutsatser, men trots denna avvikande förväntning hos kunderna har vi 
funnit att deltagande och delaktighet är två av de viktigaste attributen när kunderna får 
nämna de viktigaste faktorerna för att nå hög upplevd tjänstekvalitet. Detta stämmer väl 
överens med dessa forskares slutsatser (Rhee & Rha, 2009, s.1509). I vår undersökning 
visas detta genom att faktorer som tillgänglighet, kunnighet och kompetens är de 
faktorer som anses som viktigast för att kunden ska uppleva god tjänstekvalitet. 

Uppsatsen avslutats med ett kapitel med rekommendationer och förbättringsförslag som 
riktar sig direkt till uppdragsgivaren. 
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1 Inledning 

1.1  Ämnesval 
I Sverige behandlas tjänstekvalitet på olika sätt när det gäller privata företag jämfört 
med offentliga organisationer. Två svenska forskare har kommit fram till intressanta 
slutsatser i en undersökning där de påvisar hur dessa skillnader påverkar behandlingen 
av tjänstekvaliteten i den privata och offentliga sektorn. Den största skillnaden är att i 
den privata sektorn är kundorienteringen större än i den offentliga sektorn, vilket oftast 
gör att kvalitetsstyrningen av tjänsterna är mer framgångsrika i den privata sektorn 
(Lagrosen & Lagrosen, 2003, s.378). 

Tjänstekvalitet är en viktig del för företagen att arbeta med och utveckla, eftersom det är 
en av de viktigaste parametrarna för att förbli konkurrenskraftig på sin marknad. I en 
undersökning menar forskarna att god tjänstekvalitet och service är en mycket viktig 
faktor till framgång för alla organisationer, men det är svårare för organisationerna att 
bedöma och mäta kvalitet på tjänster än på varor. Detta faktum gör det därför ännu 
viktigare att förstå nyttan av att ständigt utveckla tjänstekvaliteten, eftersom 
organisationerna måste utvärdera och förbättra sin tjänstekvalitet för att säkerställa en 
hållbar långsiktig utveckling (Black et al., 2001, s.400).  

1.2 Problembakgrund 
Offentliga organisationer skiljer sig från privata företag på många sätt, bland annat 
utförandet av olika funktioner och aktiviteter. Några av dessa skillnader är mångfalden 
och bredden i målsättningar, resurstillgången och deras organisatoriska begränsningar 
(Parker & Bradley, 2000, s.125). Parker och Bradley menar att offentliga sektorn 
påverkas av politiska ideologier, vilket medför att en tjänst inte utförs på ett likvärdigt 
sätt jämfört med den privata sektorn. Detta beror på att det råder en byråkratisk ordning 
i den offentliga sektorn, vilket ofta innebär att man inte har ett tydligt kundfokus och 
utvecklingsarbetet blir därför istället vänt inåt i organisationen (Parker & Bradley, 2000, 
s.126). 
 
Resultatet i en annan undersökning visar att kunderna i offentligt ägda banker hade 
samma förväntningar på tjänstekvalitet som kunderna i privatägda banker (Kangis & 
Voukelatos, 1997, s.282). När det gäller kundernas uppfattade tjänstekvalitet visar dock 
resultatet i undersökningen att kunderna är mer nöjda med bankerna i den privata 
sektorn (Kangis & Voukelatos, 1997, s.285).  

Det finns två olika dimensioner av tjänstekvalitet: den tekniska kvaliteten som beskriver 
vad tjänsten består av och den funktionella kvaliteten som mäter hur tjänsten levereras 
(Grönroos, 2008, s.85). I denna uppsats undersöker vi den funktionella delen av 
tjänstekvaliteten. Att förbättra kvaliteten på varor och tjänster blir allt viktigare för såväl 
privata företag som för organisationer inom offentlig sektor. Utvecklingen av 
tjänstekvaliteten innebär att finna effektiva arbetssätt för att skapa nöjda kunder. En 
studie med syfte att dokumentera påverkan av tjänstekvaliteten på individens bild av en 
organisation kom fram till att de direkta effekterna av funktionella och tekniska kvalitet 
på den samlade tjänstekvaliteten inte var samma. Resultaten visade att effekten av den 
funktionella tjänstekvaliteten hos konsumenterna var större än effekten av den tekniska 
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tjänstekvaliteten (Kang & James, 2004, s.267). Forskarna i denna undersökning menar 
att dessa slutsatser innebär på att samspelet mellan en konsument och organisationens 
företrädare har ett stort inflytande på konsumentens uppfattning av organisationen och 
den kommande utvärderingen av tjänsternas kvalitet. 

En stor del av de befintliga studierna kring tjänstekvalitet rör sig inom den privata 
sektorn och det är utifrån detta perspektiv som mycket av teoribildningen och 
mätmetoderna har utvecklats. När det gäller studier kring tjänstekvalitet inom den 
offentliga sektorn är betydligt färre undersökningar genomförda. Vi har dock hittat ett 
antal som vi funnit det lämpligt att studera noggrannare och som vi valt att jämföra våra 
undersökningsresultat med. En av dem är en undersökning i Grekland där forskarna 
studerat skillnaderna i förväntningar och upplevd tjänstekvalitet när man jämför privata 
och offentliga banker (Kangis & Voukelatos, 1997, s.279).  

Vi har dock inte hittat någon undersökning i Sverige avseende tjänstekvalitet inom den 
offentliga sektorn. Därför vill vi med denna uppsats bidra med ny kunskap inom detta 
område. Vi undersöker den funktionella delen av tjänstekvaliteten eftersom den har en 
större påverkan på den uppfattade tjänstekvaliteten (Kang & James, 2004, s.267).  

1.3 Problemformulering 
Hur värderas den funktionella kvaliteten av en tjänst i den offentliga sektorn ur kundens 
perspektiv och hur kan den förbättras? 

1.4 Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att skapa förståelse för vad som gör att kunderna 
upplever god tjänstekvalitet i handläggningen av det regionala bidraget till 
företagsutveckling. Detta för att myndigheter som handlägger bidrag av denna typ ska 
kunna förbättra sin tjänstekvalitet på ett effektivt sätt.  

Vårt delsyfte är att se hur de olika sätten att mäta tjänstekvalitet kan användas och 
kombineras för att ge bästa möjliga underlag för organisationer som aktivt vill jobba 
med förbättring av sin tjänstekvalitet. 

1.5 Uppdraget 
Vårt uppdrag från Länsstyrelsen i Västerbotten är att undersöka tjänstekvaliteten i deras 
kundserviceprocess avseende handläggningen av det regionala bidraget till 
företagsutveckling. Målsättningen är att kunna påvisa styrkor och svagheter i 
kundserviceprocessen för att kunna lämna rekommendationer på kvalitetsförbättringar 
inom denna. 

Vi utgår från att Länsstyrelsens kundserviceprocess inom det regionala företagsbidraget, 
påverkar möjligheterna för enskilda individer att starta företag samt för företag att 
utveckla en befintlig verksamhet. Bidragen till företagsutveckling har effekt på 
företagarklimatet och arbetsmarknaden inom länet, enligt Länsstyrelsen. 
(http://www.ac.lst.se/naringsliv_eu/foretagsfinansiering) Därför är det viktigt för 
Länsstyrelsen att utveckla kundserviceprocessen och därigenom den upplevda 
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tjänstekvaliteten hos dem som söker regionala bidrag till företagsutveckling (samtal 
med Jörgen Olsson och Mats Olsson, Länsstyrelsen). 

1.6 Avgränsningar 
Vi har valt att undersöka företag som beviljats regionalt bidrag till företagsutveckling 
från Länsstyrelsen i Västerbotten mellan juli 2008 och juni 2009.  

1.7 Disposition 
I inledningskapitlet vill vi skapa en bild över hur vår uppsats kan fylla ett behov genom 
att vi förklarar hur forskningsläget ser ut inom området tjänstekvalitet i allmänhet, men 
framför allt tjänstekvalitet inom den offentliga sektorn med tydligt fokus på de 
regionala bidragen till företagsutveckling. 

I kapitel 2 redovisar vi vår teoretiska referensram, eftersom den varit grunden i vår 
uppsats och påverkat vårt vetenskapliga förhållningssätt och praktiska metodval. Här 
redovisar vi hur teoribildningen utvecklats inom området tjänstekvalitet och hur de 
mätmetoder vi använt oss av tagits fram. Vi redovisar även styrkor och svagheter med 
dessa olika mätmetoder. Kapitlet avslutas med att vi redovisar andra forskares 
undersökningar som genomförts och deras slutsatser. Dessa kommer vi senare i 
uppsatsen att jämföra med våra egna resultat. 

I kapitel 3 redovisar vi våra metodologiska utgångspunkter. Här finner läsaren 
författarnas förförståelse, vetenskapliga förhållningssätt och vårt angreppssätt. Dessa 
har i stor grad påverkats av den vetenskapliga forskning som bedrivits inom området 
tjänstekvalitet. Vi beskriver hur vi valt perspektiv och hur vi sökt information till vår 
uppsats. 

Kapitel 4 beskriver vår praktiska metod för att samla information till våra 
undersökningar. Vi redovisar hur vi gjort våra urval och hur vi rent praktiskt gått 
tillväga för att samla in relevant information i vår datainsamlingsprocess. 
Sanningskriterierna kring vår uppsats redovisas här. 

I kapitel 5 redovisar vi resultaten av såväl vår kvantitativa enkätundersökning som vår 
kvalitativa intervjuundersökning. 

I kapitel 6 analyserar vi resultatet av våra undersökningar och jämför dessa med andra 
forskares resultat. Vi drar slutsatser om samstämmighet inom vissa områden och 
redovisar vår avvikande syn på vissa. Vi redogör även för rekommendationer till 
organisationer som handlägger regionala bidrag och ger förslag på fortsatt forskning.  

I uppsatsens sista kapitel redovisar våra rekommendationer till Länsstyrelsen. Dessa 
rekommendationer syftar till att öka tjänstekvaliteten inom det undersökta området. 
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1.8 Begreppsförklaringar 
Vad är en tjänst?  

Tjänst är ett svårt begrepp att förklara eftersom det har många betydelser. Genom åren 
har definitionerna skiftat men i forskningen är denna välanvänd: 

”en tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter 
som vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och 
servicepersonal och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens 
system, och som utgör den slutliga lösningar på kundens problem.” (Grönroos, 2008, 
s.62) 

Vad är kvalitet?  

Ordet kvalitet härstammar från latinets ”Qutitas” och betyder ”av vad”. Det finns flera 
olika definitioner på ordet, men denna förklarar innebörden på ett bra sätt: 

”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredställa, eller 
helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.”  (Klefsjö & Bergman, 1995, s.17) 

Klefsjö och Bergmans definition visar att det ofta inte är tillräckligt med att uppfylla 
kundernas förväntningar, utan det gäller ofta att överträffa förväntningarna. Detta 
förstärks med Grönroos förklaring: 

”Ett godtagbart resultat är en nödvändig förutsättning för god kvalitet, men en 
serviceprocess av exceptionell kvalitet skapar tydliga och bestående 
konkurrensfördelar.” (Grönroos, 2008, s.79) 
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2 Teoretisk referensram avseende mätning av tjänstekvalitet 

2.1 Varför mäta tjänstekvalitet? 
Tjänstekvalitet är en viktig del för företagen att arbeta med och utveckla, eftersom detta 
är en av de viktigaste parametrarna för att bli konkurrenskraftig på sin marknad.  

Zeithaml et al. (1990) definierar tjänstekvalitet som ”the extent of discrepancy between 
the customers’ expectations or desires and their perceptions” (Black et al., 2001, 
s.400). De menar att service är en viktig faktor till framgång för alla organisationer, men 
det är svårare för dessa att bedöma och mäta kvaliteten på tjänster än på varor. Detta gör 
det därför ännu viktigare att ha god kännedom om dimensionerna inom detta område, 
eftersom organisationerna måste fatta hur de ska utvärdera och förbättra sin 
tjänstekvalitet för att garantera en hållbar långsiktig utveckling, behålla sin 
konkurrenskraft och nå sina målsättningar.  

En viktig parameter att ta hänsyn till är att konkurrensen inom offentlig sektor är mer 
begränsad än i den privata sektorn, vilket vanligtvis innebär att begreppet tjänstekvalitet 
är mindre observerat inom offentliga organisationer. Den ökade privatiseringen samt 
hårdare effektivitets- och kvalitetskrav inom offentlig sektor har dock de senaste åren 
begärt högre uppmärksamhet inom området tjänstekvalitet. 

2.2 Tjänstekvalitetens dimensioner 
Forskningen inom området tjänstekvalitet är väldigt komplex och omfattande. 
Forskningen inriktade sig inledningsvis, under 1980-talet, till att skapa en förståelse för 
vad en som en tjänst består av och hur den uppfattas utifrån kundens perspektiv. 
Modellen Upplevd tjänstekvalitet utvecklades som ett system för att för att förstå hur 
kunderna upplever tjänsternas egenskaper (Grönroos, 2008, s.80). 

Tjänstekvaliteten har två dimensioner som bildar den totala tjänstekvaliteten. Denna 
tjänstekvalitet uppstår när tjänsten konsumeras, vilket oftast sker i en interaktion mellan 
kunden och säljaren.  

 

 

 

 

 

 

     

Figur 1. Tjänstekvalitetens två dimensioner (Grönroos, 2008, s.82) 

Image (koncern/lokal 
nivå) 

           Total kvalitet 

Resultatets tekniska 
kvalitet: VAD? 

Resultatets 
funktionella kvalitet: 
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Den totala kvaliteten består dels av det tekniska resultatet, vad som har levererats, vilket 
oftast kan mätas objektivt av kunderna samt av det funktionella resultatet, hur tjänsten 
har överförts, är kundens subjektiva bedömning av hur tjänsteprocessen uppfattades. 
Företagets image är en annan faktor som påverkar kundens uppfattning av teknisk och 
funktionell kvalitet. Med detta menar man att kunden väger in sin förutfattade mening 
om företaget när han utvärderar tjänsten och detta gör att imagen fungerar som ett filter 
som kan förstärka eller minska kundens upplevda kvalitet. Exempelvis kan en säljare 
som har bra image hos kunden lättare bli förlåten för mindre misstag under 
tjänsteprocessen. (Grönroos, 2008, s.81) 

2.3 Upplevd Tjänstekvalitet 
Som vi diskuterat ovan är det inte bara de två grundläggande kvalitetsdimensionerna 
som avgör kundens totala kvalitetsupplevelse. Den påverkas och styrs i stor grad även 
av de förväntningar som kunden har, vilket kan beskrivas som kundens ”förutfattade 
mening och åsikt” av säljaren. Denna förutfattade mening består bland annat av 
(Grönroos, 2008, s.85): 

- Marknadskommunikation  
- Försäljning 
- Image 
- ”Word of mouth” 
- PR 
- Kundens behov och värderingar 
 
Man kan säga att kunden har förväntningar på kvaliteten som grundar sig i en bild av 
säljaren, vilken han skapat genom säljarens marknadsföring och även av kundens 
tidigare erfarenheter av säljaren. Marknadskommunikation omfattar de åtgärder som 
säljaren själv aktivt kommunicerar till omgivningen och kan bestå bland annat av 
direktreklam, annonsering, säljkampanjer eller andra marknadsevenemang. Övriga 
faktorer är sådana som säljaren inte kan påverka direkt, utan påverkas av omgivningen. 
Kundens eventuella tidigare erfarenhet av säljaren ingår i imagen och till slut är det 
kundens behov och värderingar som avgör hur den förväntade kvaliteten ser ut 
(Grönroos, 2008, s.85). 
 
Tjänstekvalitet uppstår i interaktionen mellan köpare och säljare – sanningens ögonblick 
– och detta är avgörande, eftersom det är i denna process som kunden bedömer den 
upplevda kvaliteten. Det är alltså fråga om hur kunden uppfattar och upplever tjänsten 
som är det avgörande för tjänstekvalitet (Grönroos, 2008, s.90). 

Kundens upplevda kvalitet, som uppstår vid tjänstemötet, behöver alltså inte vara helt 
avgörande för kundens totala upplevda kvalitet, eftersom kunden har med sig en 
förväntad nivå på kvaliteten. Det är alltså i glappet mellan den förväntade kvaliteten och 
den av kunden erfarna kvaliteten som beskriver den totala upplevda kvaliteten och som 
avgör om kunden är tillfredställd eller inte (Grönroos, 2008, s.85). 
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Modellen för att undersöka hur tjänstekvalitet upplevs kallas ”total upplevd kvalitet”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Totalt upplevd kvalitet (Grönroos, 2008, s.85) 

Kundtillfredsställelsen är alltså skillnaden mellan kundens förväntan och dennes 
upplevelse av tjänstemötet. Jämförelseparadigmet (Lindquist & Persson, 1997, s.50), i 
sin enklaste form, visar dessa kopplingar: 

 

 

 

 

Figur 3. Jämförelseparadigmets grundform (Lindquist & Persson, 1997, s.50) 

Forskarna inom detta område är relativt eniga om att förväntningarna på en 
tjänsteleverantör spelar stor roll för kundens tillfredsställelse. Det finns dock många 
olika åsikter kring hur förväntningar ska mätas och om de ska beaktas när man mäter 
den totala upplevda tjänstekvaliteten.   

2.4 Att mäta tjänstekvalitet 
Eftersom tjänster är komplexa av naturen och bedömningen av dess kvalitet är en 
subjektiv bedömning som görs av kunden, är det inte helt enkelt att mäta tjänstekvalitet. 
Trots detta bör man hitta sätt för att mäta kvaliteten hos tjänster vilket huvudsakligen 
görs via två typer av mätinstrument (Grönroos, 2008, s.92): 
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1. Attributbaserade mätinstrument – modeller där man gör en bedömning av 
kännetecken hos olika egenskaper i en tjänst. 

2. Kvalitativa mätinstrument – modeller som utvärderar kritiska händelser under 
tjänstemötet. 

2.4.1 SERVQUAL – ett attributbaserat mätinstrument 

I början av 1980-talet började forskarna Parasuraman, Zeithaml och Berry (PZB) att 
studera hur man skulle mäta tjänstekvalitet. Detta för att området var tämligen 
outforskat vid denna tidpunkt, men även för att servicesektorn hade ökat i omfattning 
och behovet av att kunna mäta tjänstekvalitet därför hade blivit större (PZB, 1985, s.41). 
Deras forskning syftade till att sammanfatta de tidigare studierna och undersökningarna 
inom området, men framförallt till att utveckla en modell för att mäta tjänstekvalitet. De 
byggde sitt arbete på andra forskares slutsatser (Lewis & Blooms 1983, Grönroos 1982, 
Smith & Houston 1982 och Churchill & Suprenaut 1982) att tjänstekvalitet består av en 
jämförelse mellan förväntningar och upplevelser av den aktuella tjänsten, 
disconfirmation paradigm (PZB, 1985, s.42).  

PZB genomförde en omfattande studie i fyra olika branscher för att se om det var 
möjligt att hitta en mätmetod som kunde användas inom alla dessa branscher. 
Branscherna var banktjänster, kreditkort, säkerhetslösningar samt underhåll och 
reparationer och de valdes för att de motsvarar ett tvärsnitt av tjänstesektorn, samt för 
att de har en stor variation i beståndsdelarna för tjänstekvalitet. PZB valde att undersöka 
både konsumenternas och producenternas syn på tjänstekvalitet, dels genom att 
djupintervjua nyckelpersoner hos producenterna, dels genom gruppintervjuer med 
konsumentgrupper för att hitta de faktorer de förknippade med tjänstekvalitet. 
Resultaten av de båda undersökningarna jämfördes sedan. En av de vikigaste 
parametrarna för undersökningen var skillnaden i konsumenternas förväntningar på och 
producenternas uppfattning om tjänstekvalitet. Dessa var relativt samstämmiga men tre 
viktiga avvikelser fanns, vilket visar att det finns ett behov av att undersöka båda parters 
syn innan en mätmetod för tjänstekvalitet utformas (PZB, 1985, s.44).  

För att finna skillnaderna mellan konsumenternas och producenternas åsikter om 
tjänstekvalitet genomfördes en omfattande undersökning (PZB, 1985, s.43). Forskarna 
valde fyra branscher för att undersöka tjänsteproducenternas syn och från varje bransch 
valdes ett nationellt känt företag från vilket tre till fyra personer inom olika tjänster 
(försäljning, ledning och kundrelationer) intervjuades. Öppna frågor ställdes om olika 
kvalitetsaspekter inom den aktuella tjänsten, exempelvis vad respondenterna ansåg vara 
tjänstekvalitet ur ett konsumentperspektiv, vilka åtgärder som vidtagits för att 
kontrollera eller förbättra kvaliteten på tjänsten ifråga samt vilka problem 
respondenterna ställts inför för att kunna leverera tjänster av hög kvalitet.  

För att undersöka konsumenternas syn på tjänstekvalitet inom samma branscher 
genomfördes gruppintervjuer med tre grupper av konsumenter inom varje bransch, det 
vill säga tolv olika grupper. Sex grupper bestod enbart av män och sex grupper av 
enbart kvinnor, en sammansättning som valdes för att försäkra sig om största möjliga 
deltagande i diskussionerna. Minst en grupp män och en grupp kvinnor intervjuades om 
var och en av de fyra branscherna. I dessa diskussioner fokuserades på tjänstekvalitet 
utifrån konsumenternas erfarenheter och uppfattningar om tjänsten i allmänhet. 
Frågorna rörde ämnen som exempelvis orsakerna till tillfredsställelse och missnöje med 
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tjänsten, beskrivningar av hur tjänsten idealt kunde se ut, faktorer viktiga för en 
bedömning av tjänstens kvalitet, prestandaförväntningar på tjänsten samt den roll priset 
har i upplevelsen av tjänstekvalitet.  

Resultatet av denna undersökning gav ett antal olika skillnader (”gaps”) i förväntningar 
på och upplevelser av tjänstekvaliteten mellan olika nivåer, vilka illustreras i modellen 
nedan (PZB, 1985, s.44).  

 

Figur 4. Service Quality Model (PZB, 1988, s.44) 

De olika skillnader som beskrivs i modellen kan förklaras på följande sätt: 

GAP 1: GAP 1 visar skillnaden mellan konsumenternas förväntningar på tjänsten och 
företagsledningens uppfattning av hur dessa förväntningar påverkar konsumenternas 
utvärdering av samma tjänst. 
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GAP 2: GAP 2 visar skillnaden mellan ledningens uppfattning om konsumenternas 
förväntningar och företagets tjänstespecifikationer. De sistnämnda påverkar 
konsumentens upplevelse av kvalitet. 

GAP 3: GAP 3 utgörs av skillnaden mellan tjänstespecifikationerna och uttolkningen av 
dessa. Uttolkningen påverkar leveransen av de aktuella tjänsterna. 

GAP 4: GAP 4 visar skillnaden mellan leveransen av de tjänsterna och företagets 
externa marknadskommunikation. 

GAP 5: GAP 5 visar skillnaden mellan kundens upplevda tjänstekvalitet och kundens 
förväntningar på den aktuella tjänsten. 

När forskarna analyserade undersökningsresultaten framkom ett tydligt mönster med 
påtagliga belägg för att kvalitetsupplevelsen beror dels på skillnaden i förväntningar och 
upplevelser hos konsumenten (GAP 5), dels på avvikelser i vad producenterna tror att 
konsumenterna förväntar sig (GAP 1). Forskarna upptäckte dessutom att det finns 
luckor i den interna kommunikationen vilka påverkar tjänstekvaliteten (GAP 2, 3 och 
4). Dessa kan vara ett hinder i företagets strävan att leverera en tjänst som 
konsumenterna uppfattar som högkvalitativ. 

Undersökningen ovan utmynnade i den attributsbaserade mätmetoden SERVQUAL 
vilken innehöll följande tio determinanter för att mäta skillnaden mellan förväntad och 
upplevd tjänstekvalitet (Grönroos, 2008, s.93): 

1. Tillförlitlighet  mäter den grad i vilken säljarens tjänster och system håller hög och 
jämn status. En hög tillförlitlighet innebär få eller inga fel i tjänsten samt att säljaren 
håller överenskomna tider. 

2. Tjänstvillighet  mäter graden av punktlighet och personalens servicevillighet och -
beredskap. 

3. Kompetens avser personalens kunskaper och färdigheter att utföra den aktuella 
tjänsten.  

4. Tillgänglighet mäter hur lätt det är att få kontakt med personal hos säljaren. Det 
avser även öppettider, väntetider och geografisk närhet till tjänsten. 

5. Tillmötesgående mäter i hur hög grad säljaren är artig, vänlig och respektfull. Här 
beaktas även säljarens miljö och hur säljarens representanter klär sig. 

6. Kommunikation  beskriver säljarens förmåga att förklara en tjänsts innehåll och 
potentiella problem så att kunden förstår. Här ingår att lyssna på kunden och att 
använda ett språk som denne förstår. 

7. Trovärdighet beaktar säljarens rykte samt de personliga egenskaperna hos säljarens 
personal. Begrepp som pålitlighet, ärlighet och att ha ”kundens bästa för ögonen” 
ingår.  

8. Trygghet mäter graden av säkerhet, sekretess och ekonomisk trygghet för kunden.  
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9. Att förstå/känna kunden innebär att säljaren tar sig tid att försäkra sig om att han 
förstår kundens behov. En tjänst upplevs exempelvis ha högre kvalitet om kunden 
får en individuellt utformad lösning och känns igen som stamkund.  

10. Materiella ting beaktar fysiska bevis för att tjänsten utförs såsom lokaler, 
personalens yttre och tjänstens konkreta genomförande. 

1988 vidareutvecklade PZB denna modell genom att genomföra en noggrann 
undersökning av varje determinant och attributen kopplade till dessa. Undersökningen 
syftade till att säkerställa tillförlitligheten hos dessa komponenter (PZB, 1988, s.18).  

Denna gång undersöktes fem olika branscher: banktjänster, kreditkort, 
säkerhetslösningar, underhåll och reparationer samt ”long-distance telephone”.  Detta 
gjordes genom att undersöka ett statistiskt urval om 200 personer med erfarenhet av de 
undersökta branscherna. Undersökningen bestod av två delar. I den första delen skulle 
respondenterna redogöra för sina förväntningar på tjänstekvalitet inom branschen i 
allmänhet. I den andra delen skulle de beskriva sin upplevda tjänstekvalitet hos den 
specifika leverantör de hade erfarenhet av.  

Efter ett antal undersökningar och analyser minskade PZB antalet determinanter från tio 
till fem genom att sammanfoga vissa determinanter och ta bort vissa attribut (PZB, 
1988, s.18-23). De hade i början 97 attribut som beskrev de tio determinanterna. 
Undersökningarna upprepades flera gånger och det slutliga resultat blev 22 attribut som 
beskrev de slutliga fem determinanterna (PZB, 1988, s.38-40). De enkäter som 
användes i dessa undersökningar finns återgivna i bilaga 1. 

Resultatet var, enligt PZB, en modell med hög reliabilitet vilken kunde användas inom 
alla undersökta branscher. De slutliga fem determinanterna var de följande (Grönroos, 
2008, s.92): 

1. Materiella ting (tangibles) – mäter hur tilltalande omgivningen och personalen är 
där tjänstemötet äger rum. 

2. Tillförlitlighet (reliability)  – mäter punktlighet och huruvida den levererade 
tjänsten är rätt direkt.  

3. Tjänstvillighet  (responsiveness) – mäter säljarens grad av tillmötesgående samt 
dennes förmåga att utforma en kundanpassad lösning. Här mäts även hur kvaliteten 
på information kring när och hur tjänsten levereras. 

4. Försäkran (assurance) – mäter den grad av trygghetskänsla som säljaren inger 
kunden.  Här ingår bland annat personalens ärlighet och förmåga att besvara 
kundernas frågor. 

5. Empati (empathy) – mäter kundens upplevse av att säljaren lyssnar på dennes 
behov samt att huruvida säljaren erbjuder individuell och personlig service.  

Dessa fem determinanter utgör grunden i mätinstrumentet SERVQUAL vilket används 
för att mäta kundens upplevelse av en tjänsts kvalitet samt jämför denna med kundens 
förväntningar på tjänsten. Man använder sig av 22 attribut där kunderna får uppskatta 
värdet på en sjugradig skala. Inledningsvis beskriver kunden förväntningarna på 
kvaliteten i tjänsten i branschen och därefter uppskattar kunden hur kvaliteten upplevdes 
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i tjänstemötet med det specifika företaget. Sedan jämför man den förväntade kvaliteten 
med den upplevda kvaliteten och får fram ett värde (PZB, 1988, s.28). Vi har översatt 
SERVQUAL-enkäten till svenska och anpassat den för vår undersökning. Vår 
SERVQUAL-enkät finns i bilaga 2. 

De fem determinanterna har fyra till fem frågor/påståenden kopplade till sig och 
fördelningen ser ut på följande sätt: 

• Materiella ting (Tangibles) – fråga 1 – 4 

• Tillförlitlighet (Reliability) – fråga 5 – 9 

• Tjänstvillighet (Responsiveness) – fråga 10 – 13 

• Försäkran (Assurance) – fråga 14 – 17 

• Empati (Empathy) – fråga 18 – 22 

I våra undersökningar har vi fokuserat på att hitta de nyckelfaktorer vilka enligt 
kunderna är kritiska för att tjänstekvaliteten ska upplevas som god. Det är därför vi 
inriktat våra studier på GAP5 (PZB, 1985, s.44), där kundernas förväntningar jämförs 
med den upplevda kvaliteten. 

2.4.2 Kritik mot SERVQUAL  

De forskare som varit mest kritiska till SERVQUAL är Cronin och Taylor, vilka har 
utvecklat en alternativ mätmetod kallad SERVPERF. Denna mätmetod fokuserar endast 
på den upplevda kvaliteten, eftersom de anser att kundens förväntningar inte är en 
tillförlitlig variabel på grund av svårigheterna med att mäta förväntningarna före 
tjänstemötet. Förväntningarna kan nämligen påverkas av den upplevda kvaliteten om 
dessa mäts efter tjänstemötet. Därför anser Cronin och Taylor att det tillförlitligaste 
mätresultatet på tjänstekvalitet uppnås genom att endast mäta kundens uppskattning av 
kvaliteten hos relevanta attribut i tjänstemötet (Cronin & Taylor, 1994, s.130).  

Det finns även en del andra forskare, förutom Cronin och Taylor, som inte fullt ut tror 
på SERVQUALs förmåga att få fram ett tillförlitligt resultat på kundens förväntningar 
på tjänsten. De menar att man inte får fram ett valitt resultat med SERVQUAL, av både 
teoretiska och operativa orsaker (Buttle, 1996, s.10). I artikeln ”SERVQUAL: review, 
critique, research agenda” av Francis Buttle sammanfattas många av synpunkterna och 
ger en bra bild av kritiken mot SERVQUAL: 

• SERVQUAL hävdar att kundens upplevelse av tillfredsställelse och hög 
tjänstekvalitet skapas först vid överensstämmelse mellan upplevd kvalitet och 
förväntningar (kausalt samband), medan andra forskare hävdar att upplevd kvalitet 
mer är en attitydfråga som bäst mäts genom att endast mäta den upplevda 
tjänstekvaliteten (SERVPERF). 

• I SERVQUAL ingår inte dimensionen teknisk kvalitet i någon av determinanterna. 
Det är endast den funktionella kvaliteten, processen i tjänstemötet, som mäts. 
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• Resultatet av SERVQUAL-undersökningen ger ett värde på den totala 
tjänstekvaliteten (Q=P-E), som utgörs av en jämförelse mellan upplevd kvalitet (P) 
och förväntad kvalitet (E). Detta gör att det finns väldigt många olika varianter av 
ett resultat (Q). Till exempel finns det sex olika sätt att härleda Q= P-E= -1 (P = 1, E 
= 2; P = 2, E = 3; P = 3, E = 4; P = 4, E = 5; P = 5, E = 6; P = 6, E = 7).  

• SERVQUAL misslyckas med att fånga dynamiken i kundernas förändrade 
förväntningar. Kunderna påverkas av sina egna erfarenheter, vilket leder till att 
förväntningarna på tjänsten förändras. Detta medför att en kund som upplever god 
tjänstekvalitet vid sitt första tjänstemöte kommer att ha högre förväntningar på det 
andra tjänstemötet. Resultatet av detta i en SERVQUAL-undersökning blir att Q blir 
lägre eftersom P är konstant medan E har ökat. 

• Värdet på kundens förväntningar är en osäker parameter i SERVQUAL, eftersom 
det beror på den tidpunkt vid vilken man frågar om kundens förväntningar. Om 
kundens förväntningar efterfrågas först efter tjänstemötet kommer kundens 
bedömning av den upplevda kvaliteten att ha påverkat förväntningarna. Exempelvis 
kan en kund med negativa upplevelser överskatta de förväntningar han haft innan 
mötet, vilket skapar ett större gap mellan förväntad och upplevd kvalitet. 

Ovanstående kritik är viktig att beakta när man väljer attributbaserad mätmetod i en 
undersökning. Beroende på vilken intention och målsättning man har med 
undersökningen kan man välja antingen SERVQUAL eller en metod som bara mäter 
upplevd tjänstekvalitet, exempelvis SERVPERF. Valet av metod har i en artikel 
beskrivits på följande (Jain & Gupta, 2004, s.25): 

• Om undersökningen syftar till att göra jämförelser mellan olika organisationer i 
samma bransch bör man välja SERVPERF eftersom den ger ett mer exakt och 
jämförbart resultat. 

• Om undersökningen syftar till att identifiera förbättringsområden för en specifik 
organisation bör man välja SERVQUAL eftersom den har en bättre diagnostisk 
kapacitet. 

Eftersom vi i vår uppsats analyserar tjänstekvaliteten i handläggningen av de regionala 
bidragen till företagsutveckling samt att identifiera förbättringsområden för 
handläggningen har vi valt SERVQUAL som mätmetod. Den kommer att ge oss 
information om förväntningarna hos dem som söker bidraget och hur de sökande 
upplevde kvaliteten i handläggningsprocessen. Vi är medvetna om den kritik som finns 
mot denna mätmetod och kommer att kommentera detta i vår avslutande diskussion. 

2.4.3 Critical Incident Technique – CIT – ett kvalitativt  mätinstrument 

Ett alternativ till de attributsbaserade och kvantitativa mätmetoderna är den kvalitativa 
mätmetoden CIT, Critical Incident Technique. Denna metod utvecklades redan under 
andra världskriget för att stödja utbildningen och utvecklingen av stridspiloter (Truly 
Sautter & Hanna, 1994, s.94). Metoden vidareutvecklades av Flanagan 1954 och 
användes för att effektivisera arbetsprestationer. Flanagan definierar ”critical incidents” 
på följande sätt:  
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”any observable human activity that is sufficiently complete in itself to permit 
interferences and predictions to be made about the person performing the act, and is 
critical if it makes a significant contribution, either positively or negatively to the 
general aim of the activity” 

Sedan dess har CIT använts för att studera olika ämnen inom den samhällvetenskapliga 
forskningen. CIT har visat sig vara speciellt användbar när man undersöker någon av 
följande tre förhållanden: (1) vikten av mänsklig interaktion i det studerade området, (2) 
behovet av hypoteser i de inledande faserna av en studie samt (3) betydelsen av 
erfarenhetshorisont i observationen (Truly, Sautter & Hanna, 1994, s.95). Metoden 
kallas kritiska händelser på svenska (Grönroos, 2008, s.96). 

Denna kvalitativa mätmetod går ut på att forskaren låter kunderna peka på situationer i 
tjänsteprocessen som avviker från det normala. Avvikelserna kunden beskriver kan vara 
både positiva och negativa, vilket gör att styrkor och svagheter i tjänsteprocessen tydligt 
identifieras. Kunden får tydligt och utförligt beskriva exakt vad som hände och varför 
de betraktade detta som en kritisk händelse.  

En CIT-undersökning består av fem steg (Truly, Sautter & Hanna, 1994, s.95): 

1. Fastställa det generella målet med aktiviteten 
2. Upprätta en plan för datainsamlingen 
3. Insamlande av data genom intervjuer 
4. Analys och utvärdering av data 
5. Tolkning av resultatet 
 
De två första stegen är viktiga för att säkerställa att den data som samlats in i 
undersökningen är relevant i förhållande till de målsättningar som formulerats. 
Målsättningar och delmål är tydliga hjälpmedel för att göra rätt urval. Data samlas in 
genom kvalitativa intervjuer med kunderna, där de i detalj får beskriva de händelser i 
tjänstemötet som upplevts som kritiska för upplevelsen av tjänstekvaliteten (Stauss & 
Weinlich, 1997, s.35).  
 
En av fördelarna med CIT är att resultaten av intervjuerna ger många konkreta 
händelser till vilka den upplevda tjänstekvaliteten kan härledas, trots att metoden inte 
kräver några stora förberedelser. Det är endast en inledning av intervjun och två 
frågeställningar som ska formuleras (Saram, Ahmed och Anson, 2004, s.99). I 
inledningen beskriver intervjuaren området som ska diskuteras och varpå respondenten 
får beskriva situationer i interaktionen med säljaren som påverkade upplevelsen positivt 
eller negativt. När respondenten beskriver en sådan händelse ställer intervjuaren två 
följdfrågor (Saram, Ahmed och Anson, 2004, s.99):  

1. Exakt hur uppstod denna händelse? Inga namn på inblandade nämns utan det är 
detaljerna i hur händelsen uppstod som diskuteras. 

2. Vilka detaljer i händelsen var det som upplevdes tillfredsställande eller tvärtom? 
Här diskuteras detaljer i händelseförloppet. 

Ett exempel på detta är ovanstående forskares studier av en byggentreprenörs 
projektledare avseende samordning av den dagliga verksamheten i Hong Kong (Saram, 
Ahmed och Anson, 2004, s.103). De genomförde en enkätundersökning för att 
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diagnostisera och analysera de kritiska delarna i samordningsprocessen med 
projektledarna i fokus. Enkäter faxades till kunder, arkitekter, konsulter och andra 
entreprenörer involverade i projekten. Sammanlagt erhölls 36 kritiska händelser från 21 
respondenter. Efter datainsamlingen sorterades händelserna in i grupper av händelser 
med liknande karaktär, och kategoriserades i en process där man stegvis analyserar 
innehållet i respektive grupp. Analysen av de kritiska händelserna reducerade datan till 
23 olika typer av incidenter vilka undersöktes mer detaljerat (Saram, Ahmed och 
Anson, 2004, s.103). Den vidare analysen av dessa gav ett mycket kraftfullt och 
användbart resultat vilket kunde användas för att förbättra samordningsprocesserna 
(Saram, Ahmed och Anson, 2004, s.107). 

En annan fördel med denna metod är att respondenten inte behöver förstå några 
modeller eller förklaringar avseende tjänstekvalitet eller serviceprocess, utan endast 
återberätta sina egna upplevelser dessa. Detta gör att respondenten helt fritt kan 
återberätta sin upplevelse av tjänstemötet. Det är forskaren som är ansvarig för att tolka 
och överföra de återberättade händelserna till teorier och modeller (Feinberg et al., 
1995, s.62). 

Mätmetoden har även visat sig mycket användbar för att undersöka anledningarna till att 
konsumenter byter tjänsteleverantör. Uttömmande och precisa svar har gjort att 
omfattande slutsatser har dragits i en undersökning genomförd 1995 (Keaveney, 1995, 
s.79). I denna studie definierades kritiska händelser som en kombination av händelser 
mellan kunden och ett eller flera tjänsteföretag, vilka ledde till att kunden bytte 
leverantör.  

50 utbildade studenter genomförde en undersökning för att hitta orsakerna till att 
konsumenter bytte tjänsteleverantör. Genom att undersöka konsumenternas beteende 
och agerande när det gäller tjänsteprocesserna försökte forskarna orsakerna till ett byte 
av tjänsteleverantör. Respondenterna ombads svara på följande fråga (Keaveney, 1995, 
s.72):  

 “Think about the last time that you switched service provider. That is, you were a 
customer of one service provider and you switched to become a customer of a different 
service provider. What service are you thinking about?” 

När respondenten svarade ställdes frågor för att få detaljerad information om vad som 
föranlett bytet av leverantör. Analysen av svaren gav mycket givande resultat om vad i 
tjänstekvaliteten som får en kund att byta leverantör. Totalt genomfördes 526 intervjuer 
där man hittade 838 kritiska händelser, vilka sedan sorterades in i nio olika 
huvudgrupper av kritiska händelser (Keaveney, 1995, s.75): 

- Pricing 
- Inconvenience 
- Core service failures  
- Failed service encounters 
- Response to failed service 
- Competition 
- Ethical problems  
- Involuntary switching 
- Other 
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Efter denna sortering av de kritiska händelserna fortsätter forskaren med att analysera 
och tolka resultatet i respektive grupp. Alla dessa kritiska händelser visar att det är 
nödvändigt att tjänsteleverantörerna utvecklar sina konsumentfrämjande strategier. 
Eftersom de kritiska händelserna är definierade på detaljnivå i undersökningen kan 
mycket precisa rekommendationer ges. Några av de konkreta förslag på förbättring 
forskarna kunde ge utifrån denna undersökning var att förbättra intern teknisk 
utbildning av personalen för att få en bättre interaktion med kunderna samt att 
återkomma till kunderna på överenskommen tid.   

Vi har använt oss av denna metodik för att komplettera vår SERVQUAL-undersökning 
och därmed få fördjupad insikt i vad de som sökt bidragen ser som de mest kritiska 
händelserna i deras tjänsteprocess. Dessa händelser, oavsett de är positiva eller negativa, 
kommer att vara till mycket stor nytta när vi analyserar resultaten och tar fram 
rekommendationer på förändrings- och förbättringsförslag. 

2.5 Tjänstekvalitet i offentlig sektor 

2.5.1 Skillnader i tjänstekvalitet i offentlig och privat  sektor 

I en undersökning som genomfördes i Grekland 1989 undersökte man kundernas 
förväntningar och upplevda kvalitet hos offentliga och privata banker (Kangis & 
Voukelatos, 1997, s.280). Fyra huvudfaktorer undersöktes: ”sanningens ögonblick”, 
tydlighet i tjänsten, image och rykte samt tjänstens pris. Urvalet för detta projekt bestod 
av både privatpersoner och företagskunder i både offentliga och privata banker i 
Grekland. Respondenterna blev slumpmässigt kontaktade och grupperade i en post-
stratifieringsmetod (Kangis & Voukelatos, 1997, s.281). Ett urval av 163 respondenter 
kontaktades för personliga intervjuer. Datainsamlingen skedde under en period av 20 
dagar vid olika tidpunkter och platser med syfte att ge undersökningen ett brett 
spektrum av kunder.  

Frågeformuläret bestod av fyra delar. Den första syftade till att bygga en demografisk 
profil av kunderna avseende bland annat kön och ålder. Den andra och tredje delen 
behandlade förväntningar på kvaliteten och den upplevda kvaliteten. Den fjärde delen 
av frågeformuläret avhandlade frågor om respondentens bank, såsom huruvida den var 
privat eller offentlig. Metoden baserades på SERVQUAL och undersökningsresultaten 
beskrev därför skillnaden mellan kundernas förväntningar på hur bankerna bör erbjuda 
en tjänst och hur banken utför den tjänsten. Enkäten förkortades till 12 frågor, istället 
för de ursprungliga 22 frågorna, för att undvika en alltför lång enkät.  

Resultatet av undersökningen visade att kunderna hos offentliga banker hade 
förväntningar på tjänstekvalitet likvärdiga med kundernas hos privata banker (Kangis & 
Voukelatos, 1997, s.282). När det gäller kundernas uppfattade tjänstekvalitet visade 
undersökningen dock att kunderna var mer nöjda med bankerna i den privata sektorn än 
i den offentliga (Kangis & Voukelatos, 1997, s.285). De offentliga bankerna riskerade 
därför att förlora kunder om de inte lyckades förbättra kundernas upplevda kvalitet.  

Kan detta bero på personalen i den offentliga sektorn? 

Vissa forskare hävdar att den offentliga sektorn står inför en kvalitetskris som beror på 
att den mest kompetenta och drivna arbetskraften söker sig till den privata sektorn 
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(Crewson, 1995, s.628). Att nyutexaminerad arbetskraft inte söker sig till den offentliga 
sektorn beror främst på den allmänna uppfattningen om dåliga villkor i densamma 
såsom låg lön, en byråkratisk organisation samt tvivelaktiga rekryteringar och 
befordringar. Framtidens arbetskraft uppfattar arbetet i den offentliga sektorn som 
meritlöst, självcentrerat och fast förankrat, vilket gör att de uppfattar arbete inom den 
offentliga sektorn som alltför lättuppfyllt, outmanande och ointressant (Crewson, 1995, 
s.628). 

Detta styrks av en undersökning utförd av Merit Systems Protections Board (MSPB 
1988), där college- och universitetsrektorer samt arbetsförmedlare identifierade dålig 
lön, negativ image och otillräcklig karriärinformation som viktiga faktorer vilka hindrar 
rekryteringen av kvalificerade akademiker till den offentliga sektorn (Crewson, 1995, 
s.629). Trots detta finns det väldigt få studier som ger direkta jämförelser mellan 
kvaliteten på anställningar i den allmänna och den privata sektorn.  

Skillnaderna mellan den offentliga och den privata sektorn vad gäller ekonomiska 
incitament och image hos de anställda medför att den offentliga sektorn har sämre 
förutsättningar för att anställa attraktiva och välutbildade medarbetare (Crewson, 1995, 
s.631). Jämförande forskning mellan den offentliga och den privata sektorns anställda 
har visat att chefer som jobbar i den offentliga sektorn har större krav på sig att prestera 
för samhällets och allmänhetens nytta och att de framför allt söker trygghet på jobbet. 
Detta visas i en undersökning som redovisas i samma artikel, gjord av National 
Longitudinal Survey of Youth (NLSY), där man har undersökt attityder till arbete hos 
unga vuxna sedan 1979. 12 000 personer mellan 14 och 23 år intervjuades 1979 och 
efter detta har samma grupp intervjuats årligen efter den första intervjun. Detta gör att 
NLSY har ett underlag på unga vuxnas anställningsbeslut och attityder kring dessa 
beslut som baseras på undersökningar mellan 1980-1990 i åldersgruppen 17-35 år. 
Forskarna har analyserat resultaten av dessa undersökningar och därefter dragit sina 
slutsatser.  
 
Resultaten från den jämförande analysen mellan den offentliga och privata sektorn tyder 
på att den offentliga sektorn inte har problem med att attrahera kvalificerad arbetskraft 
till allmänna tjänster. Däremot är det viktigt att påpeka att den offentliga sektorn har 
svårt att rekrytera kvalificerad personal till vissa mer specifika områden (Crewson, 
1995, s.636).  

De förutfattade uppfattningar som finns i samhället om den offentliga sektorns 
svårigheter med att rekrytera kvalificerade och motiverade medarbetare är i mångt och 
mycket felaktig (Crewson, 1995, s.636).  

Detta är inte något som vi undersökt men vi tycker att det kan vara lämpligt att redovisa 
resultaten av denna undersökning eftersom vi märkt att det finns förutfattade meningar 
om personalen som jobbar i offentlig sektor även i Sverige. Vi vill redovisa resultatet i 
denna undersökning om förutfattade meningar eftersom den kan ha inverkan i vår 
undersökning.  

2.5.2 Tjänstekvalitet i offentliga organisationer som inte har vinstintressen 

De organisationer och myndigheter som är verksamma inom offentlig sektor 
kännetecknas av att det finns tre aktörer involverade i tjänstekvalitetsprocessen. Detta 
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innebär att det finns olika syn på vad tjänstekvalitet är beroende på om man är slutkund, 
mellanhand eller uppdragsgivare.  

 

          

 

Figur 5. Tjänsteleveranskedjan och kunder i offentliga tjänster (Rhee & Rha, 2009, 
s.1494) 

Detta förhållande medför att det finns två olika situationer som berör tjänstekvalitet: 

1. Relationen mellan staten och den lokala myndigheten 

2. Relationen mellan den lokala myndigheten och medborgaren 

Denna modell har utvecklats i en undersökning inom socialtjänsten i Korea som 
genomförts av forskarna Rhee och Rha (Rhee & Rha, 2009, s.1494). I denna studie 
valde författarna att skicka enkäter med öppna frågor via post. Enligt forskarna behöver 
en kritisk händelse uppfylla de följande fyra kriterier (Rhee & Rha, 2009, s.1494): 

1. Den ska omfatta en tydlig interaktion mellan medarbetare och kunder. 

2. Den ska vara mycket tillfredsställande eller otillfredsställande utifrån kundens 
perspektiv. 

3. Den ska omfatta en åtskild och separat händelse. 

4. Den ska vara tydligt förklarad för att kunna visualiseras av intervjuaren 

Frågeformulären skickades ut till deltagarna och socialarbetarna på lokala sociala 
myndigheter. Forskarna bad respondenterna att beskriva sina upplevelser av 
tjänsteprocessen, och respondenterna fick utveckla och förklara flera incidenter i denna. 
Följande frågor användes för att få fram kritiska händelser:  

• Mottagare av socialbidraget fick i detalj beskriva de mest tillfredsställande och 
otillfredsställande händelserna i sina erfarenheter av de sociala tjänster som erbjuds 
av regeringen, såsom sociala välfärdsmyndigheter eller socialarbetare. 

• Socialtjänstarbetare fick i detalj beskriva de mest tillfredsställande och 
otillfredsställande händelserna i deras upplevelse av social välfärdspolitik eller 
social välfärdstjänst som genomförs på uppdrag av regeringen.  

Frågeformuläret skickades till alla 373 lokala socialtjänstkontor i Korea. 70 
socialtjänstkontor svarade på frågeformulären och returnerade dessa per post. I svaren 
såg forskarna 631 kritiska händelser från 321 mottagare av socialbidragen och 497 
händelser från 261 socialtjänstarbetare. Ett antal av de beskrivna händelserna från 
mottagarna och socialtjänstarbetarna uppfyllde inte de ovan beskrivna kriterierna vilket 
medförde att forskarna slutligen hade 577 kritiska händelser från mottagarna och 484 
kritiska händelser från socialtjänstarbetarna, vilket forskarna ansåg var en tillräckligt 

Staten Lokal 
myndighet 

Medborgare 
(Slutkund) 

1 2 
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stor mängd data för vidare undersökning i sin CIT-forskning (Rhee & Rha, 2009, 
s.1495). 

Resultatet av undersökningen visade att mottagarna var nöjda med den tjänstekvalitet de 
upplevt medan socialtjänstarbetarna var missnöjda. I undersökningen framkom det att 
det är olika dimensioner i tjänstekvaliteten som avgör hur den upplevda 
tjänstekvaliteten uppfattas. I relationen mellan staten och den lokala myndigheten är det 
designkvalitet och relationskvalitet som är avgörande medan det är teknisk kvalitet och 
funktionell kvalitet som avgör hur tjänstekvaliteten upplevs mellan socialtjänstarbetaren 
och mottagaren (Rhee & Rha, 2009, s.1491). Detta innebär att man måste fokusera på 
olika attribut beroende på vilken av processerna man avser att undersöka. Mottagarna 
har låga förväntningar på tjänstekvalitet inom offentlig sektor utan vinstintressen 
eftersom tjänsten är allmän och gratis (Rhee & Rha, 2009, s.1508). 

En viktig slutsats forskarna dragit efter sin undersökning är att inom offentlig sektor är 
vissa attribut mycket viktiga ur kundens perspektiv, som dock inte aktualiseras vid 
undersökningar av tjänstekvalitet i den privata sektorn. Tre av dessa är rättvisa, 
deltagande och delaktighet (Rhee & Rha, 2009, s.1509). Detta visar att kundens 
engagemang i de tjänster som erbjuds av den offentliga sektorn inte liknar 
engagemanget i den privata sektorns tjänster. Detta är något vi beaktat i vår 
enkätundersökning och i de efterföljande intervjuerna med mottagarna av det regionala 
bidraget till företagsutveckling. 

2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
I detta kapitel av vi klargjort teorierna kring hur kundens upplevda tjänstekvalitet är en 
del av den totala upplevda tjänstekvaliteten. Detta visar att det inte enbart är den kvalitet 
som kunden upplever i tjänstemötet som avgör kundens uppfattning utan att även 
förväntningar och organisationens image påverkar. Vi har redovisat hur 
tjänstekvalitetens två olika dimensioner, den tekniska och den funktionella kvaliteten, är 
två helt olika delar när kunden bedömer den totala kvaliteten. Eftersom vi undersöker 
den funktionella kvaliteten hos kunderna till offentliga myndigheter så har vi även 
klargjort på vilket sätt man kan mäta denna del av tjänstekvaliteten. Detta för att 
forskningen visar att denna del har större inverkan på den totala tjänstekvaliteten när det 
gäller offentlig verksamhet (Kang & James. 2004, s.267).  

Vi har därför valt att visa forskningen bakom och teorierna kring en mätmetod som 
anses vara ett bra hjälpmedel för detta ändamål – SERVQUAL. Denna mätmetod är 
utvecklad under senare delen av 1980-talet men är fortfarande den metod som vi 
uppfattat som den mest använda. Den lämpar sig bäst att använda när man vill hitta 
möjliga förbättringsåtgärder inom en organisation istället för att jämföra olika 
organisationer (Jain & Gupta, 2004, s.25). 
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3 Metodologiska utgångspunkter 
En grundregel för en uppsats är att den ska vara saklig, objektiv och balanserad 
(Ejvegård 1996, s.15). Sakligheten grundar sig i att de uppgifter som beaktas i 
uppsatsen ska vara sanna och riktiga och därför författarna måste vara noggranna med 
att kontrollera alla uppgifter och data som samlats in.  

3.1 Förförståelse 
Förförståelse för ämnet handlar om de kunskaper författarna har inom ämnet innan 
studien påbörjats. Förförståelsen kan delas in i två huvudtyper: förstahandsförförståelse 
och andrahandsförförståelse (Johansson Lindfors, 1993, s.76).  
 
Förstahandsförförståelsen grundar sig på den kunskap författaren uppnått genom 
självupplevda erfarenheter. Vad gäller förevarande uppsats har en av författarna arbetat 
som chef inom olika tjänsteföretag under 15 år och har läst företagsekonomi, 
kvalitetsutveckling och juridik på distans under tiden han arbetat. Denna 
arbetslivserfarenhet har bidragit till att författaren har god insikt i hur olika företag går 
till väga för att utveckla sin tjänstekvalitet. Han har erfarenhet av hur företag arbetar 
med kundundersökningar, medarbetarundersökningar och utveckling av tjänsteutbud på 
olika företag.  

Uppsatsens andra författare har arbetat inom restaurangbranschen i både Spanien och 
Sverige och enligt hans bedömning har människor i Sverige i allmänhet högre krav på 
tjänstekvalitet i de flesta avseenden om man jämför med Spanien. Han har en spansk 
kandidatexamen i företagsekonomi vilken innehåller genomförandet av mindre 
uppsatser. En av uppsatserna syftade till att undersöka anledningen till att de ledande 
företagen på dryckesmarknaden nått sin framstående position. 

Andrahandsförförståelsen består av kunskaper som författarna tillförts via andra, genom 
till exempel studier eller litteratur. Under de 12 veckor som denna uppsats krävde har vi 
läst och jämfört många artiklar om tjänstekvalitetsundersökningar hos företag inom 
olika områden och branscher. Vi har även läst ett antal teoriböcker där vi fått fördjupade 
kunskaper inom tjänstekvalitet. Vi fick även möjlighet att skriva uppsatsen på 
Länsstyrelsen, där vi fick tillgång till ett eget kontor. Därigenom har vi fått en 
förtrogenhetskunskap om det undersökta området, eftersom vi dagligen haft kontakt 
med handläggare och tjänstemän och därigenom fått veta deras resonemang 
kundserviceprocessen och hur de praktiskt arbetar med handläggningen av de regionala 
bidragen. 

Författarnas differentierade bakgrund har erbjudit stora möjligheter att utvärdera och 
analysera såväl teorier som empiri på ett mer kritiskt sätt än om vi haft samma bakgrund 
och utbildning. Författarnas olika bakgrund, utbildningsinriktning och 
arbetslivserfarenhet har givit två olika syner på tjänstekvalitet. Denna olikhet hos 
författarna har gjort att vissa vägval har gjorts efter givande diskussioner där vi 
tillsammans diskuterat fram ställningstaganden och val. Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns två grundläggande vetenskapliga förhållningssätt, det positivistiska och det 
hermeneutiska. Skillnaden ligger huvudsakligen i författarens sätt att uppfatta 
verkligheten som ska studeras och hur författaren väljer att studera verkligheten 
(Johansson Lindfors, 1993, s.10). 
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Vi har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt i denna uppsats, då vi vill tolka de 
situationer och relationer som skapas vid tjänstemötena. Med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt strävar man efter att förstå varför saker förhåller sig på ett visst sätt och 
därigenom försöka vidareutveckla ett problemområde. För att kunna göra det måste vi 
använda oss av våra egna värderingar och normer. Det hermeneutiska synsättet innebär 
en aktiv människosyn samt att de intervjuades värderingar blir en del av 
undersökningen och studiens resultat.  

Vi behöver komma nära kunderna i intervjuer för att kunna få detaljerade svar på deras 
uppfattning om tjänstemötena. Med utgångspunkt i informationen från enkäterna 
använder vi oss av kvalitativa intervjuer enligt Critical Incident-metoden (beskrivet i 
kapitel 3). Detta för att få en djupare kunskap om kundernas upplevda tjänstekvalitet i 
handläggningsprocessen av de regionala bidragen. 

3.2 Angreppssätt och strategier 
De två angreppssätten man talar om är induktion och deduktion. Hur förhåller sig teori 
och verklighet till varandra i denna uppsats? 

Till denna uppsats har vi valt ett deduktivt angreppssätt, eftersom vi utgår från teorin, 
vilken är en av uppsatsens viktigaste delar. Efter att ha samlat information från böcker 
och vetenskapliga artiklar har vi utformat enkäter och genomfört kvalitativa intervjuer, 
vilket krävde kunskaper om vad god tjänstekvalitet innebär samt hur den kan bedömas. 
Deduktiv teori representerar den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan 
teori och praktik inom samhällsvetenskaperna ser ut (Bryman & Bell, 2005, s.23). 
Teorin kommer först och styr datainsamlingsprocessen. Efter datainsamling och analys 
påvisas hur resultatet överensstämmer med den teori från vilken undersökningen utgått.  

Arbetsordningen har sett ut på följande sätt: 

1. Teori 

2. Datainsamling 

3. Resultat 

4. Teorin bekräftas eller förkastas 

5. Teorin revideras 

Ytterligare en orsak till att välja det deduktiva angreppssättet i denna uppsats är att det 
redan finns väl utvecklade teorier kring tjänstekvalitet och att det finns aktuell forskning 
inom området.  

Kvantitativ metod innebär att man genomför sin undersökning i syfte att hitta en 
kvantifiering av resultaten med hjälp av statistik och matematiska beräkningar (Bryman 
& Bell, 2005, s.40).  Insamlandet av information till empirin grundar sig ofta på enkäter, 
frågeformulär eller tester som relativt enkelt kan kvantifieras. Detta är den metod vi 
använder under datainsamlingsprocessens första del, där vi delat ut våra enkäter till 
respondenterna.  
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En kvalitativ metod utgår inte från siffror eller tal i undersökningen, utan koncentrerar 
sig på intervjupersonens formuleringar av sina upplevelser. Dessa verbala utsagor är 
inte överförbara i siffror eller statistik, utan det är intervjupersonens subjektiva åsikter 
som tas i beaktande när resultatet ska analyseras (Bryman & Bell, 2005, s.40). Denna 
metod har vi använt oss av i datainsamlingens andra del, då vi sökt detaljerad 
information kring de kritiska händelserna och upplevelserna hos respondenterna. Detta 
för att få fördjupad kunskap och förståelse för vad som påverkat deras upplevda kvalitet. 

3.3 Studiens perspektiv 
Kundens perspektiv är i fokus för denna uppsats. Att ha kundens perspektiv i fokus 
innebär att intressera sig för hur de upplever, tolkar och strukturerar sin omgivande 
verklighet i relation till tidigare kunskaper och erfarenheter av det regionala bidraget 
(Backman, 2008, s.54). 

Perspektivet syns i uppsatsens kvalitativa intervjuer och enkäter, där endast 
respondenternas förväntningar och upplevelser tas i beaktande eftersom vi undersöker 
bidragsmottagares förväntningar på tjänstekvalitet samt hur de uppfattar kvaliteten i 
serviceprocessen av det regionala bidraget. Uppsatsen riktar därför intresset mot 
individen. 

3.4 Litteratursökning 
Vi har sökt efter grundläggande teorier om tjänstekvalitet via Umeå universitets 
bibliotek.  

Två av de verk vi använt till denna uppsats kommer från ovan nämnda bibliotek. Vi 
kände till Christian Grönroos, en ledande teoretiker inom ämnet tjänstekvalitet, varför vi 
direkt vände oss till hans bok ”Service management och marknadsföring”. Där hänvisar 
Grönroos till andra författare som Lindquist & Persson, vilka skriver om 
kundtillfredsställelsen, vilken är en viktig del av vår teoretiska utgångspunkt. Grönroos 
hänvisar dessutom till många av de mest framstående forskarna inom området 
tjänstekvalitet i sin bok, vilket utgjort grunden till vårt sökande efter vetenskapliga 
artiklar inom området. 

De vetenskapliga artiklarna har givit en bild av hur forskningsläget ser ut inom området. 
Sökningen efter artiklar har skett i Umeå universitetsbiblioteks databaser (EBSCO) och 
har givit följande resultat: 

• Service Quality (68414 träffar) 

Genom att studera hänvisningar till andra verk i såväl studentlitteratur som 
vetenskapliga artiklar har vi kunna härleda vissa centrala och viktiga källor till vilka vi 
koncentrerat våra studier. Detta har givit oss 40 vetenskapliga artiklar som givit oss en 
bra grund kring teorier och modeller angående mätning av tjänstekvalitet. Av dessa har 
vi valt att använda oss av 17 för att skriva vår teoretiska referensram. Anledningen till 
att vi valde bort 23 av artiklarna var att dessa undersökningar mätte samma sak och 
därför inte tillförde någon ny infallsvinkel. Ett antal artiklar undersökte vilken 
mätmetod som var mest effektiv i olika situationer och branscher och vi har valt de som 
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tillfört vårt ämnesval mest. Till slut valde vi de artiklar som vi anser tillförde vårt 
undersökningsområde mest gällande metodval och resultat.  

Vi har även studerat ett antal uppsatser inom ämnet ”tjänstekvalitet” för att få en bred 
bas av tillgängliga teorier och mätmetoder. Sökningen har skett i DiVA (digitala 
vetenskapliga arkivet) som är ett arkiv för forskarpublikationer och studentuppsatser 
från 24 lärosäten. Följande resultat gav sökningen: 

• Tjänstekvalitet (23 träffar) 
• Service Quality (307 träffar) 
• Service management (434 träffar) 
• Kvalitetsutveckling (22 träffar)  

3.5 Källkritik 
Det har varit tidsödande, men nödvändigt, att hitta trovärdiga källor för att skapa en 
teoretisk referensram till uppsatsen. Vi har använt läroböcker från vilka vi tagit en 
grundidé om vad en tjänst innebär samt om de bakomliggande faktorer vilka påverkar 
en tjänsteprocess. Detta har gett en bra bild av hur kvaliteten hos en tjänst kan mätas 
och vad som kan påverka resultatet av mätningen. Det är dock många forskare som har 
mycket varierande syn på hur tjänstekvalitet ska mätas och därför har vi tagit fasta på en 
av de mest förekommande mätmetoderna. Detta för att denna metod var en av de första 
som togs fram men fortfarande används och av många fortfarande anses vara den bästa. 
Vi har dock en del egna synpunkter på denna modell som vi redovisar i våra slutsatser. 
Vi tycker att Grönroos bok ”Service management och marknadsförning” sammanfattar 
sin egen och andras forskares undersökningar på ett bra sätt. Detta känns naturligt 
eftersom Grönroos teorier om tjänstekvalitet ligger till grund till andras forskares studier 
och undersökningar. 
 
Därefter har vi sökt vetenskapliga artiklar i Umeå Universitets databaser. Detta i syfte 
att studera olika aktuella undersökningar om tjänstekvalitet samt för att få en bild av hur 
undersökningen kunde utformas. Artiklarna var även en hjälp i valet av metod som 
kunde ge största möjliga mängd information. Forskarna Parasuraman, Zeithmal och 
Berry fick mer utrymme än de andra, då deras grundforskning har tagit fram den 
kvantitativa mätmetod vi utgått från i vår undersökning, dvs. SERVQUAL (PZB, 1988, 
s.29).  

Vi har använt en undersökning gjord av Institutet för tillväxtpolitiska studier, idag kallat 
Tillväxtverket, om det regionala bidraget som bakgrundsfakta kring bidragen. Eftersom 
undersökningen inte avhandlar tjänstekvalitet har vi endast använt denna som 
bakgrundsinformation för att kunna ge rekommendationer till uppdragsgivaren. Det var 
den enda tillgängliga undersökningen inom området och gav oss en bättre bild på hur 
viktigt bidraget till näringslivet i Västerbotten kan vara. (Ankarhem, Rudholm och 
Quoreshi, 2007, s.9). 

3.5.1 De vetenskapliga artiklarna 

När det gäller användningen av vetenskapliga artiklar har vi funnit det viktigt att 
försöka utgå och använda primärkällor eftersom detta gör det lättare för oss att 
kontrollera och hantera informationen kring undersökningarna. När vi funnit artiklar 
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som refererat till andra undersökningar har vi gått till ursprungskällan genom att alltid 
leta efter de källor som angavs i de vetenskapliga artiklar vi först hittade. Detta har en 
stor fördel; vi är bekanta med materialet och har god kännedom om de data vi har samt 
deras struktur (Bryman & Bell, 2005, s.237). Det har varit tidskrävande men det gav oss 
kontroll över kvaliteten på de insamlade teorierna och undersökningarna. 

Eftersom en sekundäranalys innebär att man analyserar data som samlats in av andra 
kan det fattas en eller fler viktiga variabler. Därför har vi även använt oss av 
sekundärkällor som hänvisar till andra undersökningar vi redan kontrollerat och på så 
sätt ger kontroll över de förstnämnda data. 

Vi anser också att tillförligheten på de vetenskapliga artiklar som vi har använt är god 
eftersom de forskare som stått för datainsamlingen är kvalificerade och oberoende 
forskare. Det är forskare som har gjort inte bara en, utan flera undersökningar. Många 
forskare jobbar som lärare på olika universitet eller har skrivit böcker om tjänstekvalitet 
och därför ser vi inget problem att använda och referera till dem. Forskare som 
Parasuraman, Zeithaml, Cronin eller Taylor, har under deras karriärer genomfört många 
undersökningar och skapat teorier och modeller som bland annat har legat till grund till 
andra forskare. Dessutom de nämnda forskare är de som har skapat några av de mest 
använda metoderna att mäta tjänstekvalitet (SERVQUAL och SERVPERF). 

Samtliga vetenskapliga artiklar har vi funnit i Umeå Universitets databaser och vi anser 
att de är tillförlitliga eftersom de är ”reviewade” och accepterade av den vetenskapliga 
världen. 

3.5.2 Litteratur 

Vi valde teorier kring tjänstekvalitet som förklarar vad en tjänst är samt hur man mäter 
kvaliteten på en sådan. Teorierna ledde oss till forskare som Grönroos samt Lindquist 
och Persson, vilka båda har skrivit böcker om tjänster, tjänstekvalitet och 
kundtillfredsställelse. 

Grönroos bok, ”Service management och marknadsföring”, är från 2008 och används 
som litteratur på Service Management programmet vid Umeå Universitet vilket vi 
uppfattar som att denna författare uppfattas som trovärdig. Hans teorier om 
tjänstekvalitetens dimensioner samt hur man mäter och upplever en tjänst är mycket 
aktuella. Merparten av de vetenskapliga artiklar som används i denna uppsats utgår från 
hans modeller och teorier och hänvisar till honom i sina undersökningar. Detta visar hur 
viktiga Grönroos olika teorier är idag, varför de ligger som grund för vårt teoriavsnitt. 

Den andra boken, ”Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamhet” av Lindquist & Persson, 
gavs ut 1997. Vi anser att det inte är några problem med att använda en bok som 
publicerades för 13 år sedan, då forfattarnas teorier fortfarande är aktuella. Teorier om 
kundtillfredsställelse och skillnader i förväntningar var viktiga för att avgöra om 
förväntningar bör inkluderas i metoden. 

Privata och offentliga tjänster skiljer sig åt, vilket kan leda till att kvaliteten på dessa 
inte kan mätas på samma sätt. Därför sökte vi artiklar och undersökningar som 
avhandlade specifikt offentliga tjänster samt artiklar som handlar om skillnader och 
likheter mellan offentliga och privata tjänster. 
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3.5.3 Tidningsartiklar/Internetkällor 

Hemsidorna http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20000283.HTM och 
http://www.ac.lst.se/naringsliv_eu/foretagsfinansiering tillhör båda till Länsstyrelsens 
hemsida. Där har vi funnit syfte och allmänna förutsättningar för regionalt bidrag till 
företagsutveckling. 
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4 Praktisk metod 
I detta kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga för att samla in data i våra 
undersökningar. Här redovisar vi hur vi gått tillväga i vår urvalsprocess och hur vi 
utformat våra enkäter och intervjuer och bearbetat resultaten i dessa undersökningar.  

4.1 Urval 
Vi har valt ett kvoturval som är en typ av icke-sannolikhetsurval. Först har vi stratifierat 
populationen i de kategorier som vi avser att undersöka; kön, bidragets storlek, avstånd 
och typ av företag. Urvalet blir då lättare att säkerställa med denna metod eftersom vi 
vill få representation från hela länet, flertalet branscher och olika kön i undersökningen. 
Vi har velat ha ett representativt urval som i så hög grad som möjligt motsvarar och 
speglar de som beviljats bidragen från Länsstyrelsen.  

Informationen om de olika företagare som hade sökt och beviljats bidrag har 
tillhandahållits av en av handläggarna på Länsstyrelsen. Det var enkelt att identifiera 
och fördela enheterna på olika kategorierna med hjälp av den lista vi fått av 
Länsstyrelsen. Till skillnad från ett stratifierat urval har vårt urval av företag inte skett 
slumpmässigt, utan vi har fattat det slutgiltiga beslutet om vilka som skulle ingå i 
undersökningen. Efter att vi valt antal kategorier och antal företag som skulle intervjuas 
i respektive kategori (kvoter), sökte vi upp och valde ut de individer som fyllde 
kriterierna för respektive kategori. Vi plockade up bara individer från listan som 
passade de grupperna. 

Enligt Alan Bryman och Emma Bell i ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” kan 
ett stickprov endast generaliseras till den population från vilken stickprovet kommer 
(Bryman & Bell, 2005, s.130).  Man bör därför vara försiktig med att generalisera 
resultaten till att gälla även andra myndigheter som sysslar med regionala bidrag Våra 
slutsatser och rekommendationer är dock öppna för alla. 

Till enkätundersökningen valde vi 24 företagare som sökt och fått bidrag från juli år 
2008 till juni år 2009, vilket var totalt 209 företag. Vi ansåg att 24 företagare var 
tillräckligt eftersom dessa motsvarar 11,5 % av bidragstagarna under den perioden och 
urvalet motsvarar en representativ bild av det totala antalet.  

För att kunna jämföra olika subgruppers förväntningar och upplevd tjänstekvalitet med 
varandra och med det totala resultatet har vi valt att genomföra urvalet i med tre olika 
subgrupper. Vår uppfattning är att detta hjälper oss dels att få ett representativt urval 
men även att få olika subgruppers resultat att jämföra med varandra. Därför har vi valt 
att göra indelningen enligt följande: 

- lika många nystartade företag som befintliga företag – 12 av varje. 
- lika många män som kvinnor – 12 av varje. 
- lika många företag i de olika klasserna som avser storleken på bidragen – 8 av varje. 
 
Detta har gjort att vi kunnat analysera resultaten och se om det finns några avvikelser 
mellan subgrupperna. Vi vill undersöka om det finns några tydliga avvikelser till 
förväntningar eller upplevd kvalitet som kan kopplas till våra subgrupper. Till exempel: 
finns det några tydliga skillnader mellan män och kvinnor eller mellan nya och 
befintliga företag. 
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Vi har valt att inte ta hänsyn till avståndet mellan företagen och Länsstyrelsen utan har 
valt lika många företag nära Länsstyrelsen som långt ifrån – 12 av varje. Detta urval har 
endast syftat till att få en geografisk spridning i enkätundersökningen. Vår målsättning 
har varit att undersökningen ska omfatta så stora delar av Västerbottens län som möjligt. 
Vi har benämnt företag som har längre avstånd till Länsstyrelsen än 100 km som företag 
som har långt avstånd medan företag som har kortare till Länsstyrelsen för företag som 
ligger nära Länsstyrelsen. 

Förklaring till de olika variablerna ser ut så här: 

• Befintliga företag har vi benämnt företag som har verksamhet igång och bidraget 
syftar till att utöka eller utveckla verksamheten medan vår benämning ”Nya 
Företag” avser företag som startas upp i samband med att bidraget beviljas.  

• När det gäller bidragens storlek har vi valt att dela in dem på följande sätt: 

- bidrag upp till 99 999 kr kallas små bidrag 
- bidrag på 100 000 - 499 999 kr kallas medelstora bidrag 
- bidrag på 500 000 - 1 200 000 kallas stora bidrag 

Som vi redogjorde för i kapitel 2 har vi även valt att genomföra kvalitativa intervjuer 
med ett antal företag som sökt, och beviljats, det regionala bidraget för 
företagsutveckling. När det gäller dessa användes samma lista över dem som sökte och 
fick bidrag från juli år 2008 till juni år 2009, det vill säga totalt 209 företagare. Vi har 
valt att intervjua åtta företag som fått sitt bidrag beviljat av Länsstyrelsen. Vi har valt ut 
intervjupersoner för att kunna analysera skillnader mellan olika grupper av dem som fått 
bidragen beviljade. De olika subgrupper som valdes var de nedanstående: 

- Nystartade och befintliga företag. 
- Män och kvinnor. 
- Stora och mindre bidrag. 
- Företag nära Länsstyrelsen i Umeå respektive långt ifrån Umeå. 

För att få jämförbara resultat i intervjuerna och kunna dra slutsatser har vi valt att: 

• intervjua lika många nystartade företag som befintliga företag – 4 av varje. 

• intervjua lika många män som kvinnor – 4 av varje. 

• intervjua lika många företag i de olika klasserna som avser storleken på bidragen. 
Eftersom vi genomföre åtta intervjuer blev fördelning 2 med stora bidrag, 3 med 
mellanstora bidrag och 3 med små bidrag. Anledningen till att vi valde att endast 
göra två intervjuer med företag som beviljats stora bidrag var att antalet i denna 
grupp var betydligt mindre än i de övriga grupperna. 

• inte ta hänsyn till avståndet utan välja ut företag med spridning i länet - 4 av varje 

4.2 Respondenterna 
Respondenterna i våra undersökningar har varit de personer som står som kontaktperson 
på ansökningshandlingarna till det regionala bidraget. Kontaktpersonerna har varit 
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ägaren, VD:n eller den operativa chefen och med dessa personer genomförde vi 
enkätundersökningen och den kvalitativa intervjun med. Vi har i samtliga fall fått tag i 
den person som angetts som kontaktperson och därför aldrig tvingats söka någon annan 
att genomföra undersökningen med. Respondentens och företagens namn nämns aldrig i 
undersökningen eftersom några av respondenterna har angett att de vill vara anonyma.  

Respondenterna för enkätundersökningen och de kvalitativa intervjuerna finns återgivna 
i bilaga 3. 

4.3 Insamling av primärdata 
I denna uppsats har två metoder använts för datainsamlingsprocessen. I den första delen 
delades enkäter ut till olika företagare som har sökt och fått bidrag. Vi har valt att 
använda en färdigutvecklad enkät i vår kvantitativa undersökning. Vi valde att använda 
den färdigutvecklade SERVQUAL-enkäten för att få resultat som vi kan jämföra med 
resultaten i de andra undersökningarna, redovisade i kapitel 2, där denna SERVQUAL-
enkät använts. Denna enkät har vi översatt till svenska och båda versionerna finns 
återgivna i bilaga 1 och 2. 

Alla typer av frågor är dock inte lämpliga för enkäter - respondenterna vill exempelvis 
sällan skriva särskilt långa svar (Bryman & Bell, 2005, s.163). Därför använde vi 
kvalitativa intervjuer under datainsamlingens andra del. Intervjumetoden valdes i det 
andra steget för att vi eftersträvade den flexibilitet en intervju erbjuder samt att den ger 
kunskap om den intervjuades ståndpunkter och vad denne håller för relevant och viktigt. 
Vår uppfattning är att de kvalitativa intervjuerna kommer att ge tydligare och mer 
detaljerad information om företagens upplevda tjänstekvalitet. På detta sätt får vi en mer 
uttömmande bild av företagens syn på tjänstekvalitet vilket är viktig i vår utveckling av 
kunskapen inom området. 

4.3.1 SERVQUAL-enkäterna 

Med enkäterna ville vi snabbt få information om respondenternas förväntningar och 
upplevda tjänstekvalitet som vi kunde koda och bearbeta. Vi har använt oss av vissa 
åtgärder för att minska bortfallet som kan uppstå vid enkäter (Bryman & Bell, 2005, 
s.165). Vi ansåg att detta var viktigt eftersom vår enkät delades ut under mitten av 
december och vi bedömde risken som stor att respondenterna inte skulle svara om vi 
inte vidtog åtgärder för att minska bortfallet. Där för gjorde vi följande: 

• Vi ringde alla respondenterna för att förklara syftet med undersökningen och varför 
den är viktig samt hur respondenterna valts ut. Vi har också utlovat att svaren ska 
behandlas konfidentiellt eftersom vissa av respondenterna krävde det för att delta. 

• Vi har sett till att enkätformulären inte är mer omfattande än nödvändigt och skickat 
dem i A4-format. 

• Enkäterna innehåller inga öppna frågor och kan därför bevaras relativt snabbt av 
respondenten. 

• Under den andra och tredje veckan i december delades enkäter ut till 24 företagare 
som hade sökt och fått bidrag.  
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Under fem dagar i slutet av december genomförde vi vår enkätundersökning genom att 
fysiskt besöka 20 av respondenterna. Den första dagen besökte vi tre företagare 
lokaliserade i Umeåområdet. Den andra dagen besökte vi två andra företagare i 
Vännäsområdet.  Den tredje dagen åkte vi till sex företagare i Åseleområdet. Alla fyllde 
enkäter på plats utom en eftersom han inte hade tid att fylla i enkäten medan vi var där 
beslutades att han istället skulle skicka svaret via post. Den fjärde och femte dagen åkte 
vi till Skellefteåområdet och träffade sammanlagt nio företagare.  

Fyra enkäter skickades via post då de berörda företagarna inte visste när de skulle ha tid 
och vi därför inte kunde boka någon intervjutid. Vi skickade dem därför via post, 
varefter enkäterna återsändes av företagarna ifyllda. Av dessa fanns en respondent i 
Storuman, en i Skellefteå, en i Dorotea samt en i Umeå. Den enkät som sändes till 
Storuman återsändes aldrig varför den räknas som ett bortfall.  

4.3.2 Kvalitativa intervjuer 

I de kvalitativa intervjuerna har vi använt oss av typen semistrukturerad intervjumetod, 
vilket innebär att vi haft en lista över specifika punkter som ska beröras. Om vi 
exempelvis fann en stor avvikelse mellan förväntad och upplevd kvalitet i Empati-
frågorna har vi frågat respondenterna om de upplevt detsamma och vad det berodde på. 

Vi ställde också en öppen fråga, där respondenterna kunde berätta om kritiska 
händelser. Intervjuerna är genomförda enligt den så kallade ”Critical Incidents Technic” 
som finns beskriven i kapitel 2. Detta innebär att vi velat hitta ”kritiska händelser” i 
upplevelsen av tjänstemötet, samt att ställa kompletterande frågor för att säkerställa 
orsakerna till dessa och till kundens slutliga uppfattning av tjänstekvaliteten. En intervju 
ger möjlighet att följa upp intervjupersonernas svar och ställa följdfrågor. Våra 
kvalitativa intervjuer tenderade därför att vara flexibla och följsamma efter 
intervjusvarens inriktning. Undersökningens fokus har därför anpassats efter de viktiga 
frågor som dykt upp under intervjuerna och som är relaterade till de svar vi fått från 
enkäterna. 

Vi genomförde telefonintervjuer med 8 företag som beviljats bidrag. Dessa intervjuer 
genomfördes under en vecka i slutet av januari och de tog mellan 20 – 30 minuter per 
intervju. 

Frågemanual för de kvalitativa intervjuerna 

Denna frågemanual bygger på teorin kring CIT-intervjuer som finns beskrivna i kapitel 
2 och bygger till största del på de slutsatser som dragits i artikeln ”Suitability of the 
critical incident technique to measure quality of construction coordination” (Saram, 
Ahmed och Anson, 2004, s.103). 

Inledning – här vi beskriver de område som vi vill att respondenten ska fundera på sina 
händelser inom. Vi förtydligar att det är handläggningen av bidragsansökan och 
kontakter och service kring kundens bidrag som vi avser. När denna avgränsning är 
klarlagd frågar vi vilka händelser som respondenten kan komma på som påverkat 
dennes upplevda totalkvalitet. Vid varje händelse som respondenten nämner ställer vi 
två följdfrågor: 

• Exakt hur uppstod denna händelse? 
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• Vilka detaljer i händelsen som upplevdes tillfredställande eller tvärtom? Här frågar 
vi även om respondenten har egna förslag på förbättringar som skulle göra att 
upplevelsen blev mer tillfredsställande. 

Vi var även intresserade att få fram ytterligare information från respondenterna. 
Följande kompletterande frågor ställdes efter att respondenten fritt fått återge sina 
kritiska händelser: 

• Har du andra krav och förväntningar avseende service och kvalitet när det gäller en 
myndighet jämfört privata företag. 

• Vilken eller vilka aspekter är de som du anser vara de viktigaste för att du ska 
uppleva att kvaliteten och servicen som mycket god?  

Den första frågan syftar till att ta reda på om kundens förväntningar på tjänstekvalitet 
skiljer sig från en offentlig myndighet än från den privata sektorn. Den andra frågan 
syftade till att hitta de faktorer som skapar kundtillfredsställelse för att kunna identifiera 
förbättringsmöjligheter inom tjänsteprocessen för att höja den upplevda 
tjänstekvaliteten. Med hjälp av dessa frågor kan vi göra metodjämförelser och 
därigenom ge rekommendationer. 

4.4 Bearbetning av insamlad data 
När vi fått in alla enkäter sammanställde vi dessa i Microsoft Excel för att kunna få fram 
de olika parametrar vi önskade oss. Efter att ha stansat in samtliga svar 
dubbelkontrollerades dessa för att säkerställa att vi inte lagt in några felaktiga värden. 
När detta var klart gjorde vi beräkningar på medelvärden i de fem olika 
determinanterna. När detta var klart gjorde vi samma medelvärdesberäkning på våra 
subgrupper: 

• Befintliga företag – nya företag 

• Män – kvinnor 

• Stora bidrag – medelstora bidrag – små bidrag 

Detta gjordes för att kunna hitta avvikelser mellan grupperna och även hitta avvikelser 
mot hela gruppen som undersökts. 

Vid telefonintervjuerna använde vi en telefonkonferensanläggning med högtalare men 
det var endast en av författarna som talade under genomförandet av intervjun. I och med 
att vi använde oss av denna telefonkonferensanläggning hade båda författarna möjlighet 
anteckna och skriva ner respondentens svar. Svaren dubbelkollades med respondenterna 
innan intervjun avslutades. Efter varje genomförd intervju renskrev vi respondenternas 
svar och det var aldrig några tveksamheter angående respondentens svar.  

Efter att samtliga telefonintervjuer genomförts grupperade vi de kritiska händelser som 
respondenterna nämnt under intervjuerna. Händelserna härleddes och grupperades till 
respektive determinant. På så sätt fick vi en uppfattning om vilka determinanter som 
hade flest kritiska händelser och därför anses som de viktigaste när vi fortsatte med att 
dra slutsatser. 
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4.5 Bortfall 
Från de 24 enkäter vi delade ut fick vi 23 stycken ifyllda och hade alltså ett bortfall på 
en enkät. Den enkäten som skickades via post till en företagare i Storuman men 
återsändes aldrig. Vi har inte haft någon kontakt med denna respondent sedan det första 
telefonsamtalet eftersom denne respondent inte svarat när vi ringt honom. Vår 
uppfattning är att denne respondent inte svarade eftersom denna enkätundersökning 
genomfördes mellan lucia och jul. I denna tidsperiod är det fullt naturligt att företagare 
har mycket att göra. Eftersom alla andra företagare förstod alla frågor som vi ställde, så 
anser vi inte att detta var orsaken till detta bortfall. Eftersom bortfallet är så litet som en 
enkät och svarsfrekvensen blev 96 % anser vi att detta bortfall inte påverkat resultatet i 
undersökningen.  

Av de ifyllda enkäterna så svarade sju respondenterna inte på de fyra första frågor som 
avser determinanten materiella ting när det gäller upplevd kvalitet. Anledningen till 
detta är att respondenterna aldrig besökt handläggarna eller varit på Länsstyrelsens 
kontor. Detta bortfall i enkäten anser vi inte ha någon avgörande betydelse eftersom det 
tydligt visat sig att denna determinant varit den minst viktiga ur företagens perspektiv. 
Ingen av de intervjuade respondenterna har nämnt att de fäster någon större vikt i denna 
determinant när de beskriver sin totala upplevda kvalitet. Det har även visat sig att de 
representanter som kunnat bedöma denna del enkäten upplevt en högre kvalitet än de 
hade förväntat sig. Detta har medfört att vi bortsett från detta bortfall i vår analys och i 
våra slutsatser. 

I de kvalitativa intervjuerna hade vi inget bortfall utan alla respondenter vi ringde upp 
var väldigt vänliga och svarade gärna på våra frågor. 

4.6 Access 
Från vårt perspektiv tycker vi att vi har haft god tillgång till information under hela 
arbetet med denna uppsats. Vi har haft tillgång till information från Länsstyrelsen i form 
av att kunna ställa frågor till handläggarna men även fått tillgång till listor på företag 
som sökt det regionala bidraget. De respondenter som vi behövt information av, både i 
den kvantitativa och kvalitativa undersökningen, har varit vänliga och villiga att delta i 
undersökningarna. Trots att vi genomfört undersökningarna i samband med jul- och 
nyårsledigheterna har respondenterna tagit sig tid för att hjälpa oss med information till 
vår uppsats. 

När det gäller frågorna angående ”Tjänstvillighet” (Responsiveness) och ”Empati” 
(Empathy) så är frågorna utformade i negativ form. Detta innebär att respondenten 
markerar 1 om man har högsta förväntningar eller upplevd och inte tvärtom som inom 
de övriga determinanterna. Ingen av de respondenterna hade något problem med detta 
men berättade detta innan de fyllde enkäterna i syfte att undvika något missförstånd. Att 
analysera resultat av enkäternas var viktigt för oss att göra för att få en uppfattning om 
vad respondenterna tyckte om tjänstekvaliteten innan vi kompletterade vår 
datainsamling med kvalitativa intervjuer.  



 
 

36

4.7 Sanningskriterier 
När det gäller frågan om reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning föreslår vissa 
författare två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning, 
nämligen trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2005, s.306). 

4.7.1 Trovärdighet 

Trovärdighet består av fyra delkriterier: 

• Tillförlitlighet: att skapa en tillförlitlighet i resultaten innebär att förmedla resultaten 
till alla människor som är en del av den sociala verklighet som studerats, för att de 
ska kunna bekräfta att forskarens uppfattning av verkligheten är riktig (Bryman & 
Bell, 2005, s.307). Vi har använt en annan teknik, nämligen triangulering. 
Triangulering innebär att vi använt mer än en metod vid undersökningen. I vårt fall 
använder vi både en kvantitativ och en kvalitativ studie för att på så sätt uppnå en 
hög validitet och reliabilitet. 

• Överförbarhet. Detta delkriterium handlar om huruvida resultaten ”håller streck 
även i någon annan kontext eller situation, eller i samma kontext vid en senare 
tidpunkt” (Bryman & Bell, 2005, s.307). Från vår synvinkel anser vi att vårt resultat 
är överförbart till en andra miljöer och organisationer. Vår avgränsning till företag i 
Västerbotten ser vi inte som någon inskränkning i överförbarheten utan vår 
undersökning skulle kunna genomföras i ett annat geografiskt område och resultaten 
kunna jämföras.   

• Pålitlighet. Vi som författare har försökt ge en fullständig redogörelse av 
forskningsprocessens alla faser - val av undersökningspersoner, 
problemformulering, beslut angående analysen av data med mera för att denna 
undersökning ska kunna bedömas som trovärdig. Det är dock läsarna av denna 
uppsats som kan fungera som granskare eller ”revisorer” (Bryman & Bell, 2005, 
s.307) och därmed bedöma kvaliteten på de procedurer som valts och hur de 
tillämpats. 

• Möjlighet att styrka och konfirmera. En fullständig objektivitet är inte möjligt att 
uppnå i samhällelig forskning, men vi som författare anser oss ha agerat i god tro i 
alla delmoment i denna uppsats.  

4.7.2 Äkthet 

Vi anser att våra undersökningar ger en rättvis bild av de olika åsikter som finns i den 
grupp människor som studerats.  Genom den information vi först fått från enkäterna 
hade vi en tydligare bild av hur respondenterna kunde komma att svara, vilket minskade 
risken att vi skulle missförstå deras intervjusvar. Vi ansåg det dock inte nödvändigt att 
spela in intervjuerna eftersom vi använde oss av en telefonkonferensanläggning med 
högtalare. Detta gav oss möjligheten att anteckna svaren noggrant och dubbelkontrollera 
vissa svar med respondenten som kunde uppfattas på olika sätt. 
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5 Empirisammanställning 
Här redogör vi för resultaten i våra enkäter och intervjuer. Inledningsvis redovisar vi 
resultaten i vår kvantitativa enkät och denna redovisas i samma ordning som den 
teoretiska modellen vi redogjort för i kapitel 2. Därefter redovisar vi de ingående 
frågorna i respektive determinant och analyserar avvikelser mellan respektive fråga och 
determinantens medelvärde. Detta gör vi för att försöka spåra detaljer som är avgörande 
för respondentens upplevda kvalitet och service i respektive determinant. Vi har använt 
oss av medelvärdet eftersom respondenternas svar inte avvikit på något sätt som gjort 
att vi behövt använda oss av något annat jämförelsemått. Medelvärdet på frågorna har 
varit ett representativt mått att jämföra med. 

Slutligen redovisas en sammanställning av respondenternas svar från de kvalitativa 
intervjuerna som vi genomfört. 

5.1 SERVQUAL-enkäten 
SERVQUAL-enkäten består av två delar där den ena behandlar de förväntningar som 
respondenterna har på tjänsten och den andra delen behandlar respondenternas upplevda 
tjänstekvalitet. Bakgrunden och innehållet i denna metod finns återgiven i vår teoretiska 
referensram. Respektive del består av 22 påståenden som är kopplade till de fem 
determinanterna; materiella ting, tillförlitlighet, tjänstvillighet, försäkran och empati. 
Respondenterna svarar huruvida påståendena stämmer eller inte stämmer på en 
sjugradig skala. I tabellerna nedan har vi återgivit medelvärden för de påståenden som 
hör till respektive determinant. Vi har analyserat såväl resultatet av förväntningar, 
upplevd kvalitet som den avvikelse som finns mellan upplevd kvalitet och 
förväntningarna. 

5.1.1 Förklaring av de olika kategorierna/grupperna enkäten 

Vårt urval är beskrivet i kapitel 4 och detta urval ger oss möjligheten att jämföra olika 
kategorier/grupper med varandra. Definition och förklaring kring dessa grupper finns 
kapitel 4. Dessa olika kategorier/grupper är: 

• Män – Kvinnor   

• Befintliga företag – Nya företag 

• Stora bidrag – Mellanstora bidrag – Små bidrag 

5.1.2 Materiella ting (Tangible) 

Denna determinant motsvaras av fyra delfrågor (attribut) i enkäten. Syftet med dessa 
frågor är att undersöka hur omgivningen och personalen förväntas vara och upplevs där 
tjänstemötet äger rum.  
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Tabell 1. Förväntningar och upplevd kvalitet i determinanten materiella ting 

 
Förväntningar 
Materiella ting 

Upplevd kvalitet 
Materiella ting 

Avvikelse 

Upplevd kvalitet - Förväntningar 

Alla enkäter 4,48 4,75 0,27 

Kvinnor  4,32 4,50 0,18 

Män 4,64 5,25 0,61 

Befintliga företag 4,39 4,94 0,55 

Nya företag 4,57 4,83 0,26 

Stora bidrag 4,54 4,30 -0,24 

Mellanstora bidrag 4,64 5,40 0,76 

Små bidrag 4,28 5,00 0,72 

Definition av nivå på förväntningar och upplevd kvalitet:  
 1 – 3 = låg  3 - 5 = medel       5 – 7 = hög 

• Medelhöga förväntningar på materiella ting i genomsnitt och små avvikelser på 
detta mellan de olika variablerna. 

• Kvinnor och män. Det är en tydlig skillnad mellan mäns upplevda kvalitet när det 
gäller materiella ting. Den är betydligt högre än kvinnornas upplevda kvalitet. Det är 
betydligt större skillnad i upplevd kvalitet jämfört med förväntningarna. Männen 
förväntar sig mer och upplever högre kvalitet. 

• Befintliga och nya företag. Medelhöga förväntningar och medelhöga upplevelser 
avseende kvaliteten. Mycket liten skillnad men de befintliga företagen förväntar sig 
mindre och upplever lite bättre kvalitet än de nya företagen, vilket gör att avvikelsen 
blir relativt stor. 

• Stora, mellanstora och små bidrag. Skillnaderna i förväntningar är relativt små 
och förväntningarna är medelhöga. De företag som beviljats stora bidrag har 
betydligt lägre upplevd kvalitet än övriga vilket gör att de har en negativ avvikelse 
när man jämför upplevd kvalitet med förväntningar. Företagen med små respektive 
medelstora bidrag har hög upplevd kvalitet avseende materiella ting vilket ger en 
positiv avvikelse när man jämför upplevd kvalitet med förväntningar. 
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Tabell 2. Respondenternas medelvärde/fråga i determinanten materiella ting 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Länsstyrelsen har modern utrustning        

2 Länsstyrelsens fysiska lokaler är visuellt 
tilltalande. 

       

3 Handläggarna är snyggt klädda och uppträder 
korrekt 

       

4 Utseendet på Länsstyrelsens lokaler är i linje med 
motsvarande organisationer 

       

 

Ingen större avvikelse mellan medelvärdet i determinanten jämfört med medelvärdet på 
de ingående frågorna.  

5.1.3 Tillförlitlighet (Reliability) 

Denna determinant motsvaras av fem delfrågor (attribut) i enkäten. Syftet med dessa 
frågor är att undersöka om tjänsten som levereras är rätt direkt och att tider hålls i 
tjänsterelationen.  

Tabell 3. Förväntningar och upplevd kvalitet i determinanten tillförlitlighet 

 Förväntningar 
Tillförlitlighet 

Upplevd kvalitet 
Tillförlitlighet 

Avvikelse                        
Upplevd kvalitet - Förväntningar 

Alla enkäter 6,66 5,13 -1,54 

Kvinnor  6,51 5,29 -1,22 

Män 6,82 4,96 -1,85 

Befintliga företag 6,75 5,31 -1,44 

Nya företag 6,58 4,95 -1,64 

Stora bidrag 6,60 5,91 -0,69 

Mellanstora bidrag 6,89 4,49 -2,40 

Små bidrag 6,53 5,00 -1,53 

Definition av nivå på förväntningar och upplevd kvalitet:  
 1 – 3 = låg  3 - 5 = medel       5 – 7 = hög 

• Mycket höga förväntningar på tillförlitlighet i genomsnitt och avvikelserna mellan 
de olika undersökta variablerna är små. 

• Kvinnor och män. Båda grupperna har mycket höga förväntningar när det gäller 
tillförlitlighet. Båda grupperna har upplevt hög kvalitet när det gäller tillförlitlighet 
men detta når inte upp till deras förväntningar vilket resulterar i en negativ 
avvikelse. Kvinnorna upplever en högre tillförlighet än männen samtidigt som de 

4,8 

4,5 

4,8 

5,0 

4,9 
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har något lägre förväntningar vilket göra att avvikelsen blir betydligt lägre för 
kvinnorna. Männen har en avsevärt högre avvikelse mellan upplevd kvalitet och 
förväntningar (1,85) jämfört med kvinnorna (1,22). Kvinnorna har lägre 
förväntningar och högre upplevd kvalitet än männen. 

• Befintliga och nya företag. Båda grupperna har mycket höga förväntningar men de 
befintliga företagen har något högre förväntningar. De befintliga företagen upplever 
dock högre upplevd kvalitet vilket gör att avvikelsen i denna grupp blir något lägre 
trots att denna grupp har högre  

• Stora, mellanstora och små bidrag. Alla undersökta företag har mycket stora 
förväntningar på tillförlitlighet. De största avvikelserna, när det gäller tillförligheten, 
hittar vi när vi tittar på de stora och mellanstora bidragen. Den stora skillnaden 
ligger i att de företag som fått stora bidrag upplever mycket hög kvalitet i 
tillförlitligheten medan de företag som fått mellanstora bidrag endast upplever 
medelhög kvalitet. De medför att företag som fått stora bidrag beviljade har avsevärt 
mycket lägre avvikelse mellan förväntningar och upplevd kvalitet (-0,69). 

Tabell 4. Respondenternas medelvärde/fråga i determinanten tillförlitlighet 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

5. När handläggarna lovar att göra något inom en 
viss tid, så gör de det. 

       

6. När du har problem är handledaren lugn och 
sympatisk. 

       

7. Länsstyrelsen är pålitlig.        

8. Handläggarna tillhandahåller sina tjänster på 
utlovade tider. 

       

9. Handläggarna förvarar sina uppgifter på ett 
korrekt sätt 

       

 

Ingen större avvikelse mellan medelvärdet i determinanten jämfört med medelvärdet på 
de ingående frågorna. 

5.1.4 Tjänstvillighet (Responsiveness) 

Denna determinant motsvaras av fyra delfrågor (attribut) i enkäten. Frågorna är 
utformade i negativ form vilket innebär att avvikelsen ska bli ett negativt tal för att det 
ska vara en högre upplevd kvalitet jämfört med förväntningarna. 

Syftet med dessa frågor är att undersöka hur tillmötesgående handläggaren förväntas 
vara och upplevs för att hjälpa kunden med en kundanpassad lösning och god 
information om när och hur tjänsten levereras.  

5,1 

5,4 

5,3 

4,8 

4,9 

5,3 
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Tabell 5. Förväntningar och upplevd kvalitet i determinanten tjänstvillighet 

 Förväntningar 
Tjänstvillighet 

Upplevd kvalitet 
Tjänstvillighet 

Avvikelse  

Upplevd kvalitet - Förväntningar 

Alla enkäter 2,65 3,70 1,05 

Kvinnor  2,82 3,59 0,77 

Män 2,48 3,82 1,34 

Befintliga företag 2,73 3,64 0,91 

Nya företag 2,57 3,77 1,20 

Stora bidrag 2,54 3,21 0,68 

Mellanstora bidrag 2,14 3,64 1,50 

Små bidrag 3,19 4,19 1,00 

Definition av nivå på förväntningar och upplevd kvalitet:  
 1 – 3 = hög  3 - 5 = medel       5 – 7 = låg 

• Alla har höga förväntningar förutom de företag som beviljats små bidrag som har 
medelhöga förväntningar. 

• Kvinnor och män. Män har högre förväntningar när det gäller tjänstvilligheten och 
upplever kvaliteten som lägre. Detta gör att avvikelsen för männen är avsevärt 
mycket högre för männen än för kvinnorna. 

• Befintliga och nya företag. Nya företag har något högre förväntningar när det 
gäller tjänstvillighet men upplever något sämre kvalitet vilket gör att avvikelsen blir 
betydligt större för nya företag. 

• Stora, mellanstora och små bidrag. Stor variation mellan förväntad kvalitet 
avseende tjänstvillighet. De företag som fått små bidrag har medelhöga 
förväntningar medan de företag som fått medelstora bidrag har mycket höga 
förväntningar. De företag som fått medelstora bidrag har störst avvikelse när det 
gäller tjänstvillighet vilket till största delen beror på deras mycket höga 
förväntningar. 
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Tabell 6. Respondenternas medelvärde/fråga i determinanten tjänstvillighet 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

10. Handläggarna talar inte om för kunderna exakt 
när tjänsten ska utföras. 

       

11. Du får inte snabb service från handläggarna på 
myndigheten. 

       

12. Handläggarna är inte alltid villiga att hjälpa dig.        

13. Handläggarna är för upptagna för att svara på 
kundförfrågningar omgående.  

       

 

Medelvärdet i denna determinant är 3,7 vilket motsvarar medelhög upplevd kvalitet. 
Den största avvikelsen gäller fråga 12 där respondenternas medelbetyg är 2,8 vilket 
motsvarar hög upplevd kvalitet. Respondenterna är alltså betydligt mer nöjda med 
handläggarnas villighet att hjälpa respondenten i handläggningen. Detta kan jämföras 
med fråga 11 där respondenterna inte alls är lika nöjda med snabbheten i servicen från 
handläggaren. Medelvärdet i fråga 11 är 4,4 vilket gör att avvikelsen mellan dessa 
frågor är 1,6. Respondenterna är mycket nöjda med handledarnas villighet att hjälpa till 
men inte alls lika nöjd med snabbheten i servicen. 

5.1.5 Försäkran (Assurance)  

Denna determinant motsvaras av fyra delfrågor (attribut) i enkäten. Syftet med dessa 
frågor är att undersöka om kunden förväntar sig och ges en trygghetskänsla som beror 
på handläggarens agerande. Höga nivåer betyder att personalen alltid är ärtiga och har 
bra kunskap för att svara på kundernas frågor.  

Tabell 7. Förväntningar och upplevd kvalitet i determinanten försäkran 

 Förväntningar 
Försäkran 

Upplevd kvalitet 
Försäkran 

Avvikelse 

Upplevd kvalitet - Förväntningar 

Alla enkäter 6,48 5,88 -0,60 

Kvinnor  6,41 5,95 -0,45 

Män 6,55 5,80 -0,75 

Befintliga företag 6,55 5,98 -0,57 

Nya företag 6,41 5,77 -0,64 

Stora bidrag 6,29 6,14 -0,14 

Mellanstora bidrag 6,79 5,96 -0,82 

Små bidrag 6,38 5,56 -0,81 

Definition av nivå på förväntningar och upplevd kvalitet:  
 1 – 3 = låg  3 - 5 = medel       5 – 7 = hög 

3,7 

3,4 

2,8 

4,4 

4,1 
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• Mycket höga förväntningar på försäkran i genomsnitt och avvikelserna mellan de 
olika undersöka variablerna är små och alla upplever mycket hög kvalitet. Dock är 
det ingen av de undersökta grupperna som upplever lika hög kvalitet som de 
förväntat sig. 

• Kvinnor och män. Män har något högre förväntningar när det gäller försäkran men 
upplever kvaliteten något sämre än kvinnorna. Därför blir avvikelsen betydligt 
större för männen än kvinnorna. 

• Befintliga och nya företag. Befintliga företag har högre förväntningar när det gäller 
försäkran jämfört med nya företag men de upplever även högre kvalitet. Detta gör 
att avvikelsen är något mindre för de befintliga företagen. 

• Stora, mellanstora och små bidrag. De företag som fått mellanstora bidrag har 
högst förväntningar men de företag som fått stora bidrag upplever högst kvalitet. 
Avvikelsen för de företag som fått stora bidrag är mycket liten och är den minsta 
avvikelsen i hela undersökningen om man undantar determinanten materiella ting. 

Tabell 8. Respondenternas medelvärde/fråga i determinanten försäkran 

 1 2 3 4 5 6 7 

14. Du litar på handläggarna på handläggarna        

15. Du känner dig trygg i dina transaktioner med 
handläggaren. 

       

16. Handläggarna är artiga.        

17. Handläggarna får tillräckligt stöd från 
myndigheten för att kunna göra ett bra jobb. 

       

 

Medelvärdet i denna determinant är 5,9 vilket motsvarar hög upplevd kvalitet. Den 
största avvikelsen gäller fråga 17 där respondenternas medelbetyg är 4,1 vilket 
motsvarar medelhög upplevd kvalitet medan övriga frågors medelvärde ligger på 6,3 
och 6,5. Denna stora avvikelse visar att respondenterna är mycket nöjda med service 
och kvalitet när det gäller handläggarna men de anser att handläggarna får för lite stöd 
från myndigheten för att kunna göra ett ännu bättre jobb. Om vi räknar bort fråga 17 så 
blir medelvärdet i denna determinant 6,43 vilket motsvarar respondenternas 
förväntningar. 

5.1.6 Empati (Empathy) 

Denna determinant motsvaras av fem delfrågor (attribut) i enkäten. Frågorna är 
utformade i negativ form vilket innebär att avvikelsen ska bli ett negativt tal för att det 
ska vara en högre upplevd kvalitet jämfört med förväntningarna. 

Syftet med dessa frågor är att undersöka hur kunden förväntar sig och upplever att 
handläggaren lyssnar på kundens behov och att handläggaren erbjuder individuell och 
personlig service. 

5,9 

4,1 

6,5 

6,5 

6,3 
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Tabell 9. Förväntningar och upplevd kvalitet i determinanten empati 

 Förväntningar 
Empati 

Upplevd kvalitet 
Empati 

Avvikelse                        
Upplevd kvalitet - Förväntningar 

Alla enkäter 3,28 3,42 0,14 

Kvinnor  3,42 3,45 0,04 

Män 3,15 3,38 0,24 

Befintliga företag 3,31 3,53 0,22 

Nya företag 3,25 3,31 0,05 

Stora bidrag 3,17 3,26 0,09 

Mellanstora bidrag 2,91 3,54 0,63 

Små bidrag 3,70 3,45 -0,25 

Definition av nivå på förväntningar och upplevd kvalitet:  
 1 – 3 = hög  3 - 5 = medel       5 – 7 = låg 

• Alla har medelhöga förväntningar förutom de företag som beviljats mellanstora 
bidrag som har höga förväntningar och alla har medelhög upplevd kvalitet.  

• Kvinnor och män. Män har högre förväntningar än kvinnor när det gäller empati 
men i denna determinant upplever männen även högre kvalitet. Avvikelsen är liten 
för männen och mycket liten för kvinnorna, det vill säga att den upplevda kvaliteten 
motsvarar nästan förväntningarna. 

• Befintliga och nya företag. Nya företag har lite högre förväntningar när det gäller 
empati och upplever dessutom kvaliteten som lite bättre. Avvikelsen är liten för de 
befintliga företagen och mycket liten för nya företagen, det vill säga att den 
upplevda kvaliteten motsvarar nästan förväntningarna. 

• Stora, mellanstora och små bidrag. De företag som fått medelstora bidrag har 
högst förväntningar på empati men upplever lägst kvalitet. Avvikelsen i denna 
grupp är den största. De företag som fått små bidrag upplever bättre kvalitet än vad 
de förväntat sig och det är den enda gruppen som gjort detta! 
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Tabell 10. Respondenternas medelvärde/fråga i determinanten empati 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

18. Länsstyrelsen ger inte kunderna individuell 
uppmärksamhet. 

       

19. Handläggaren ger inte dig personlig 
uppmärksamhet. 

       

20. Handläggaren vet inte vad som är mina behov.        

21. Länsstyrelsen har inte mitt bästa för ögonen.        

22. Länsstyrelsen har inte öppettider som passar alla 
sina kunder. 

       

 

Medelvärdet i denna determinant är 3,1 vilket motsvarar medelhög upplevd kvalitet. 
Den största avvikelsen gäller fråga 19 där respondenternas medelbetyg är 2,6 vilket 
motsvarar hög kvalitet. Frågan talar om att respondenterna är mer nöjd med att 
handläggarna ger dem personlig uppmärksamhet. 

5.1.7 Jämförelse mellan grupperna 

Alla  

• Förväntningarna är högre än den upplevda kvaliteten i alla determinanter utom 
materiella ting. 

• Förväntningarna är mycket höga i determinanterna tillförlitlighet, tjänstvillighet och 
försäkran och medelhöga i determinanterna materiella ting och empati. 

Män och kvinnor 

• Männen har genomgående högre förväntningar på kvaliteten jämfört med kvinnorna 
men upplever endast högre kvalitet i determinanterna materiella ting och empati. 

• Kvinnor har lägre avvikelse i alla determinanter. 

Befintliga och nya företag 

• Nya företag upplever kvaliteten lägre inom samtliga determinanter förutom empati 
jämfört med befintliga företag.  

Stora, mellanstora och små bidrag 

• De företag som fått medelstora bidrag har genomgående störst avvikelse mellan 
förväntningar och upplevd kvalitet 

• De företag som fått stora bidrag har lägst avvikelse i alla determinanter. Det vill 
säga att deras upplevda kvalitet motsvarar deras förväntningar.  

3,1 

3,3

2,6 

3,3 

3,6 

4,3 
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5.2 Kvalitativa intervjuer  
De kvalitativa intervjuerna genomfördes i syfte att hitta kritiska händelser i 
tjänsterelationen som påverkat respondenternas uppfattning kring den upplevda 
kvaliteten. Genom dessa intervjuer har vi fått fram ett antal faktorer som påverkat den 
upplevda kvaliteten både positivt och negativt. Dessa faktorer ger oss mycket värdefull 
information för att kunna utforma rekommendationer till förändrings- och 
förbättringsåtgärder. Negativa upplevda händelser leder till förbättringsåtgärder och 
positivt upplevda händelser leder till aktiviteter som man måste arbeta med att 
bibehålla. 

5.2.1 Kritiska händelser  

Respondent 1. Hon fick bra bemötande av handläggaren och fick hjälp och tips i 
processen av handläggaren (+). Hon upplevde bra tillgänglighet eftersom det var lätt att 
få tag i handläggaren även med småfrågor (+). Lång handläggningstid (5 månader) – det 
vill säga tid från att ansökan var komplett till att bidraget hade beviljats (-) 

Respondent 2. Kompetent handläggare som visar välvilja, positiv inställning och har en 
god förståelse för verkligheten hos företaget. Detta yttrade sig i en bra dialog med 
mycket tips och diskussion och även ett fysiskt besök (+).  Det negativa var att det tog 
väldigt lång tid att få ut pengarna (drygt 2 månader) och detta beroende på att personal 
på Länsstyrelsen gick på semester och ingen fullföljde utbetalningen (-). I mitten av juni 
var underlagen klara hos kontrollanten men pengarna betalades inte ut förrän i början av 
september – pga. semester hos personalen på Länsstyrelsen (-). 

Respondent 3. Att det fanns ett bidrag är positivt (+) men han tycker det var lite med 
25 % i bidrag. Hade han bott 5 km längre bort från Umeå hade han fått 50 % istället. 
Detta upplevdes som stelbent och byråkratiskt (-).  Handläggningen fram till beviljandet 
av bidraget var snabb (+) men handläggningen och redovisningen av kvitton var 
omständlig och tog mycket lång tid. Han upplevde att det var väldigt mycket papper och 
uppgifter som skulle redovisas (-). Bättre rådgivning och service hade behövts eftersom 
han inte är så kunnig inom området (-). 

Respondent 4. Handläggaren gav mycket information och tips och var lätt att ha att 
göra med. Man fick snabb kontakt när det behövdes (+). Trots att komplett ansökan var 
inlämnad tog de lång tid att få det beviljat (-). 

Respondent 5. Han upplevde handläggningen som positiv och strukturerad. 
Handläggaren var förtroendeingivande och ansökningsarbetet har ”ramlat på” och det 
har fungerat snabbt (1,5 månader) och smidigt med handläggaren (+). Han har en 
negativ upplevelse från när han sökte bidrag 1998 – då var det mycket strul och tjafs. 
Han upplevde då handläggningen som byråkratisk och osmidig – mycket frågor och 
strul som gjorde att det tog lång tid. 

Respondent 6. Dålig information om vad man kan söka bidrag för. Hon hade kunnat 
söka om ett högre bidrag om hon vetat vad som kan ingå (-)! Handläggarna borde ha en 
lathund med exempel och förslag på vad man kan söka bidrag för inom olika branscher. 
Det tog lång tid (1,5 månader) för att få bidraget beviljat (-). 
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Respondent 7. Allt gick smidigt och snabbt eftersom handläggaren var hjälpsam och 
kunnig (+). Har hört av andra att det varit mycket strul och tagit lång tid men så var det 
inte för mig! 

Respondent 8. Handläggaren och kontrollanten var mycket kunniga och hjälpsamma 
för att hjälpa till med vilka handlingar och uppgifter som skulle in (+). Fick vänta 
ganska länge på att få bidraget beviljat och det upplevdes jobbigt och ringa och tjata (-). 

Vi har grupperat de kritiska händelser som under de respondenterna nämnt i de åtta 
intervjuerna och dessa rör sig kring dessa fem olika områden. 

1. Tillgängligheten beskrivs som en positiv del eftersom respondenterna beskriver att 
det var lätt att snabbt få kontakt med handläggarna. Ingen av respondenterna nämner 
något om att det varit svårt att få kontakt med handläggaren när man behövt detta. 

2. När det gäller kompetensen hos handläggarna beskriver respondenterna att 
handläggarna varit kunniga och hjälpsamma. Huvuddelen av respondenterna 
beskriver att handläggarna sätter sig in i deras verksamhet.  

3. Alla har nämnt tiden som en kritisk händelse när det gäller handläggningen. 
Respondenterna har olika tolkning av vad som är lång tid – vissa har väntat på ett 
beslut i en och en halv månad och tycker det är lång tid (respondent 6) medan en 
annan respondent tycker att detta är snabbt (respondent 5). Dock är det fem 
respondenter anser att handläggningstiden var lång.  Detta visar att tidsfaktorn är 
viktig men att det inte finns något absolut svar på vad som är lång tid. Det är 
kundens uppfattning och tolkning som är avgörande det vill säga ett hermeneutiskt 
synsätt.  

4. Två av respondenterna uttrycker negativa händelser kring utbetalningen av bidraget. 
Den ena uppfattar denna process som mycket omständlig och kvitton skulle skickas 
till kontrollanten och sedan till handläggaren. Det var tidskrävande och krångligt 
och medförde att det tog lång tid tycker han.  Den andra respondenten påpekar att 
utbetalningen tog lång tid beroende på att personalen gick på semester och hans 
utbetalning blev därför fördröjd till efter semesterperioden. Tid och krånglig process 
vid utbetalning av bidraget (-) 

5. Två av respondenterna nämner att de tycker att rådgivningen i handläggningen varit 
bristfällig. De efterfrågar mer information kring stödets utformade och vad man kan 
söka bidrag för samt att handläggaren tar initiativ till en bättre dialog i rådgivningen. 
De respondenter som nämnt detta är företagare med nystartad verksamhet och som 
är mindre erfarna som företagare. 

5.2.2 Viktigaste faktorer för att kunden ska vara nöjd med handläggningen 

Respondent 1. Tillgängligheten är viktigast 

Respondent 2. Kompetens, välvilja och rätt inställning! Förståelse för kundens 
verksamhet och förståelsen för att hela verkligheten inte alltid syns i en ansökan med 
bilagor. 
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Respondent 3. Tiden att redovisa kvitton måste vara kortare. Få räkna in alla kostnader 
som man haft. Mer rådgivning till nyföretagare behöver finnas – bättre service från 
Länsstyrelsen. 

Respondent 4. Snabbhet till beslut när man lämnat in kompletta handlingar. Det borde 
bara behövas några dagars betänketid och sen ska beslutet komma. Rådgivning och 
information kring stödet borde bli bättre för annars är det risk att företagare missa att 
söka. 

Respondent 5. Han vill inte ha så mycket inblandning från Länsstyrelsen. 

Respondent 6. Information kring bidraget och snabba beslut. 

Respondent 7. Kunnig personal som hjälper till när man inte förstår. 

Respondent 8. Att det finns mer information om att bidraget finns och vad som krävs 
för att få bidraget. Jag tror att det finns många företag som missar detta… Handläggarna 
måste vara kunniga och förstå sig på hur en småföretagare fungerar – man kan ju inte 
alla regler! 

Nedan redovisar vi en sammanställning av de faktorer som respondenterna ansett som 
de viktigaste för att de ska uppleva god tjänstekvalitet: 

1. Den faktor som hälften av respondenterna nämner som den viktigaste för att de ska 
uppleva hög kvalitet och service i handläggningen är information och rådgivning 
kring bidraget. Bra information om att bidraget finns till och hur bidraget är 
utformat för att bidraget ska kunna användas av alla företagare. Rådgivning under 
handläggningsprocessen efterfrågas för att företagarna ska få ut största möjliga 
effekt av sin ansökan.  

2. Kunniga och kompetenta handläggare nämns som den näst vikigaste faktorn för att 
kunden ska vara nöjd med handläggningen. Detta är en förutsättning för att 
handläggarna ska kunna vara rådgivande och stöttande i processen. 

3. Trots att de flesta respondenterna nämner att de upplevde handläggningstiden som 
lång under samtalet kring de kritiska händelserna så är det endast två som anger 
detta som en av de viktiga faktorerna för att de ska uppleva hög kvalitet. Respondent 
1 och 8 är de tydligaste exemplen på detta. Tiden är dock en subjektiv upplevelse 
och några av kunderna upplever samma tidsrymd som kort medan några upplever 
den som lång. 

4. Det är en respondent som nämner tillgänglighet som de den viktigaste faktorn och 
därför är det den minst viktiga faktorn av dem som nämns av respondenterna. 
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5.2.3 Skillnader i förväntningar mellan myndigheter och privata företag 

Respondent 1. Har högre tolerans! Handläggningstiden var 5 månader och hennes 
ansökan var klar efter tre veckor och fick vänta mycket. Hon var orolig att hennes tjat 
på att få ett beslut skulle påverka utfallet på ansökan negativt 

Respondent 2. Han har högre acceptans men tycker att detta är fel! Han undrar om 
handläggarna på Länsstyrelsen har kunden i fokus när det tar så lång tid att få bidraget 
beviljat eller få pengarna utbetalda pga. att det är semestertider. 

Respondent 3. Inget specifikt. 

Respondent 4. Vet att myndigheter är relativt ”osmidiga” och byråkratiska men det 
borde inte spela någon roll. 

Respondent 5. Samma krav på handläggning oavsett det är en myndighet eller en privat 
aktör. 

Respondent 6. Samma krav. 

Respondent 7. Man ”vet” ju att det är krångligt med myndigheter men det borde ju 
funka som i andra företag att man sätter kunden i första hand. 

Respondent 8. Har samma krav på service när det gäller myndigheter 

Sammantaget kan vi säga att alla respondenter i grunden vill ställa samma krav på 
myndigheter som på privata företag. Det finns en dock en tydlig uppfattning om att det 
inte är så i verkligheten. Det finns inget privat alternativ att jämföra med när det gäller 
regionala bidrag men vissa respondenter nämner handläggningstiden som faktor som de 
inte tycker motsvarar sina förväntningar. 
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6 Analys, jämförelser och slutdiskussion  
I detta kapitel analyserar vi de resultat vi fått ur våra undersökningar. Vi diskuterar 
kring de slutsatser vi dragit inom områden som framkommit i undersökningen. Vi 
återkopplar i denna del till vår problemformulering och syfte för att knyta ihop 
uppsatsen. Slutligen redovisar vi några förlag till fortsatt forskning. 

Innan vi går in på analysen och slutsatserna vill vi repetera uppsatsens 
problemformulering och syften. Problemformuleringen för uppsatsen är: 

Hur värderas den funktionella kvaliteten av en tjänst i offentliga sektorn ur kundens 
perspektiv och hur kan den förbättras? 
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att skapa förståelse för vad som gör att kunderna 
upplever god tjänstekvalitet i handläggningen av det regionala bidraget till 
företagsutveckling. Detta för att myndigheterna som handlägger bidrag av denna typ ska 
kunna förbättra sin tjänstekvalitet på ett effektivt sätt.  

Vårt delsyfte är att se hur de olika sätten att mäta tjänstekvalitet kan användas och 
kombineras för att ge bästa möjliga underlag för organisationer som aktivt vill jobba 
med förbättring av sin tjänstekvalitet. 

6.1 Analysområden 
Efter genomförda studier av teorierna och forskningen kring tjänstekvalitet samt de 
undersökningar vi gjort har vi funnit att detta område är väldigt komplext och mycket 
svårt att hitta exakta svar. Vi har dock i vår analys definierat fyra områden som vi funnit 
vara de viktigaste för att uppnå hög tjänstekvalitet inom det område vi undersökt. Dessa 
områden är: 

• Tillgänglighet 
• Kunnighet och kompetens 
• Information och rådgivning 
• Tidsfaktorer 

 
Vi har även funnit det naturligt att diskutera förväntningar och val av metod vid 
mätning av tjänstekvalitet. 

6.1.1 Tillgänglighet 

Tillgänglighet nämns av respondenterna som den viktigaste faktorn för att kvaliteten 
och servicen ska upplevas som god. 75 % av respondenterna beskriver i våra intervjuer 
tillgängligheten som en positiv kritisk händelse som gör att de upplever god 
tjänstekvalitet. Ingen av respondenterna anger att de har haft svårt att få kontakt med 
handläggarna när de haft behov av detta. Tillgängligheten upplevs som en positiv del av 
tjänstekvaliteten, eftersom respondenterna beskriver att det varit lätt att snabbt få 
kontakt med handläggarna.  

I den offentliga sektorn är tillgänglighet och empati viktiga delar när man bedömer 
tjänstekvalitet. En viktig slutsats som forskarna Rhee och Rha dragit efter sin 
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undersökning, är att inom offentlig sektor är det vissa attribut som är mycket viktiga ur 
kundens perspektiv som inte är identifierade när man undersöker tjänstekvalitet i den 
privata sektorn. Detta visas också i en slutsats som dras i deras undersökning i Korea, 
som vi redovisat i kapitel 2, där man undersökt tjänstekvalitet i socialtjänsten (Rhee & 
Rha, 2009, s.1509). Här drar forskarna slutsatsen att attributen deltagande och 
delaktighet är mycket viktiga när kunden bedömer tjänstekvaliteten i den offentliga 
sektorn. Rhee och Rha undersökning har inte påverkat vår utformning av frågorna i vår 
kvantitativa enkät eftersom frågorna i enkäterna är de ursprungliga SERVQUAL-
frågorna som använts i undersökningarna i de vetenskapliga artiklarna vi tidigare 
redovisat. Vi har dock använt oss av Rhee och Rhas slutsatser när vi analyserat våra 
svar i våra kvalitativa intervjuer. 

Av resultaten i våra undersökningar kan vi visa att tillgänglighet och empati är två 
faktorer som svarar upp mot forskarnas ovan nämnda attribut. Vi menar att om 
handläggarna uppfattas som tillgängliga och empatiska finns det god grund för att 
attributen deltagande och delaktighet tillfredsställs hos respondenten. De frågor i vår 
enkätundersökning som svarar tydligast mot tillgänglighet och empati är fråga 12 och 
19, där handläggarnas villighet att hjälpa till och deras personliga uppmärksamhet 
undersöks. Här kan vi konstatera att respondenterna är mer nöjda med handläggarna 
inom dessa områden än övriga frågor i dessa determinanter.  

I enkäterna ser vi att respondenterna är mycket nöjda med handläggarnas villighet att 
hjälpa till. Medelvärdet i denna determinant är 3,7, vilket motsvarar medelhög upplevd 
kvalitet. Den största avvikelsen gäller fråga 12 där respondenternas medelbetyg är 2,8, 
vilket också motsvarar hög upplevd kvalitet.  

Om vi jämför detta resultat med den upplevda kvaliteten i fråga 11, där respondenterna 
inte alls är lika nöjda avseende snabbheten i servicen från handläggaren, anser vi att det 
kan finnas ett samband mellan den upplevda tillgängligheten hos handläggarna och 
respondenternas acceptans för en längre handläggningstid. Kan det vara detta som får 
respondenterna att acceptera en längre handläggningstid än de förväntat sig, till exempel 
att man blir lugnare om man har lätt att få tag i sin handläggare? 

Våra undersökningar visar att god tillgänglighet är en förutsättning för att handläggarna 
ska kunna upplevas som rådgivande och informativa.  

6.1.2 Kunnighet och kompetens 

Kunnighet och kompetens är något som respondenterna nämner som en av de viktigaste 
faktorerna för att de ska uppleva god tjänstekvalitet. Kunnighet och kompetens är 
attribut som framförallt kan kopplas till determinanten ”Försäkran” i vår referensram. 
Denna determinant visar vilket trygghet respondenten känner och att denne uppfattar att 
handläggaren har god kunskap och kan svara på de frågeställningar som dyker upp. 

Vi anser att kunnighet och kompetens avspeglar sig i om kunderna känner förtroende 
och tillit till handläggarna. I vår enkätundersökning märks det främst i determinanten 
försäkran. Medelvärdet i denna determinant är 5,9 vilket motsvarar hög upplevd 
kvalitet. Den största avvikelsen gäller fråga 17 där respondenternas medelbetyg är 4,1 
vilket motsvarar medelhög upplevd kvalitet medan övriga frågors medelvärde ligger på 
6,3 och 6,5. Denna stora avvikelse visar att respondenterna är mycket nöjda med service 
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och kvalitet när det gäller handläggarna, men att de anser att handläggarna får för lite 
stöd från myndigheten för att kunna göra ett ännu bättre jobb.  

Kan det vara som i undersökningen i Korea, att respondenterna tror att handläggarna 
inte kan utnyttja sin kompetens fullt på grund av dem inte får tillräckligt stöd av 
myndigheten, eller i problem i utformandet av bidraget och dess regler? I denna 
undersökning av socialtjänsten i Korea, som vi beskrivit i kapitel 2, har forskarna 
kommit fram till att tjänstekvaliteten mellan socialtjänstarbetarna och mottagarna av 
socialbidragen var bra, men att socialtjänstarbetarna inte var nöjda med tjänstekvaliteten 
gentemot myndigheten och staten (Rhee & Rha, 2009, s.1509). I relationen mellan 
staten och den lokala myndigheten är det designkvalitet och relationskvalitet som är 
avgörande, medan det är den funktionella kvaliteten som avgör hur tjänstekvaliteten 
upplevs mellan socialtjänstarbetaren och mottagaren (Rhee & Rha, 2009, s.1491). Vi 
kan inte säga att vi hittat något som stödjer detta och därför anser vi att detta område är 
lämpligt för vidare forskning. 

Vi relaterar även kunnighet och kompetens till fråga 20 i vår enkät, eftersom vi anser att 
man måste vara kunnig och kompetent för att kunna uppfatta vad som är de individuella 
behoven i respektive bidragsärende. Medelvärdet på denna fråga är 3,3 vilket motsvarar 
medelhög upplevd kvalitet, men det är ändå så att respondenterna uppfattar mer 
kunnighet och kompetens än de förväntar sig i denna fråga.  

Respondenterna beskriver i de kvalitativa intervjuerna att handläggarna varit kunniga 
och hjälpsamma och att de sätter sig in i deras verksamhet. Detta kan vara en 
förutsättning för att handläggarna ska kunna vara rådgivande och stöttande i 
tjänsteprocessen. 

6.1.3 Information och rådgivning 

Enkätundersökningen visar att respondenterna upplever hög kvalitet och service i fråga 
12 och 19 som berör villighet att hjälpa till och personlig uppmärksamhet. Dessa svar 
avviker i positiv riktning om vi jämför med medelvärdet i dessa determinanter som är 
medelhög upplevd kvalitet och service. Det är dock så att de förväntningar som finns 
inom dessa områden är högre än vad respondenterna upplever. I de kvalitativa 
intervjuerna beskriver respondenterna att handläggarnas kompetens är positiva kritiska 
händelser som påverkat deras uppfattning om tjänstekvaliteten till att bli mer 
tillfredsställda. Huvuddelen av respondenterna berättar även att handläggarna sätter sig 
in i deras verksamhet på ett bra sätt. 

Detta är den faktor som respondenterna i våra kvalitativa intervjuer nämner som den 
viktigaste för att de ska uppleva god tjänstekvalitet. Det som efterfrågas är dels 
information om att det regionala bidraget finns, hur det är utformat och kriterierna för 
att ett bidrag beviljas. När det gäller rådgivning efterfrågas en konstruktiv dialog som 
syftar till att företagarna ska få ut största möjliga effekt av sitt bidrag.  

Det är dock stor variation på vilken mängd av information som efterfrågas och vilken 
nivå på rådgivning som behövs i handläggningsprocessen. Detta beror på att individen 
kan vara alltifrån en ny egenföretagare med liten omsättning till ett stort etablerat 
företag med stor omsättning och mycket välplanerad verksamhet. Detta gör att behovet 
och kravet på information och rådgivning varierar mycket beroende på vilket företag 
som ansöker om bidraget.  
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Det som blir avgörande för att kunderna ska känna en bra nivå inom information och 
rådgivning är att handläggaren har god förmåga att känna av nivån på den person som 
söker bidraget och därefter anpassa informationen och rådgivningen. Två respondenter 
tar upp negativa kritiska händelser som visar att detta kan vara fallet. Dessa 
respondenter efterfrågar mer information kring stödets utformade och vad man kan söka 
bidrag för samt att handläggaren tar initiativ till en bättre dialog i rådgivningen. De 
respondenter som nämnt detta är företagare med nystartad verksamhet och som är 
mindre erfarna som företagare.  En av respondenterna beskriver detta på följande sätt: 

”… men handläggningen och redovisningen av kvitton var omständig och tog mycket 
lång tid. Jag tycker att det var väldigt mycket papper och uppgifter som skulle redovisas 
både till kontrollanten och till handläggaren. Bättre rådgivning och service hade 
behövts eftersom jag inte är så kunnig inom området.”  (Respondent 3) 

När vi åkte runt till företagen och genomförde enkätundersökningen fick vi möjlighet 
att prata med respondenterna efter att de hade fyllt i enkäten. I dessa samtal noterade vi 
att handläggarna uppfattas på olika sätt. Framförallt har vi märkt att större företag som 
har god planering och framförhållning har upplevt kontakterna med handläggarna som 
bra och relativt enkel. De mindre och nystartade företagen upplever handläggningen 
som mer byråkratisk och därför uppfattas handläggningen som tidskrävande och 
krånglig. Detta medför att kontakten med handläggarna blir mer detaljerad och 
komplicerad. 

Frågan är hur mycket information och rådgivning, och inom vilka områden, som 
handläggaren är ansvarig för? 

6.1.4 Tidsfaktorer 

Tiden nämns som en kritisk händelse av alla respondenter, men vissa ser 
handläggningstiden som snabb medan vissa ser den som långsam. Trots att drygt 60 % 
av respondenterna under samtalet kring de kritiska händelserna nämner att de upplevde 
handläggningstiden som lång, är det endast två som anger detta som en av de viktiga 
faktorerna för att de ska uppleva hög kvalitet. Två av respondenterna, som fick vänta en 
och en halv månad för ett beslut, hade två olika svar. En respondent tyckte att 
handläggningsprocessen var kort och den andra tyckte att den var lång, de hade alltså 
två olika uppfattningar om samma väntetid. Det är kundens uppfattning och tolkning 
som är avgörande, det vill säga ett hermeneutiskt synsätt.  

Vi anser att detta kanske delvis beror på vilken förväntning kunden har på 
handläggningstiden. Förväntningar på snabb handläggning genererar högre avvikelse på 
den upplevda handläggningstiden. Detta kan vi se på avvikelsen i fråga 11 som handlar 
om handläggningstiden. Avvikelsen mellan förväntan och upplevelse i denna fråga är 
stor (-1,4), vilket påvisar detta. Dock påverkar även kundens planeringshorisont hur 
man uppfattar handläggningstiden, det vill säga hur bråttom denne har att få bidraget 
beviljat. Vissa företag ligger väldigt bra till planeringsmässigt och upplever därför inte 
att handläggningstiden som alltför lång. Företag med stora bidrag upplever kvaliteten i 
handläggningstiden som bättre än företag med små bidrag som visas i fråga 11. Trots 
detta tycker en av respondenterna, som beviljats ett stort bidrag och som upplevt 
handläggningstiden som kort, att handläggningen egentligen inte borde ta mer än två 
veckor. Tiden är alltså helt uppenbart en subjektiv upplevelse. 
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Respondenternas svar i enkäten visar, som vi tidigare redogjort för, att respondenterna 
är mer nöjda med handläggarna än med myndigheten. Respondenterna anser i fråga 17 
att de tycker att handledarna får betydligt sämre stöd från myndigheten, jämfört med hur 
handläggarna presterar, och i fråga 12 att de är villiga att hjälpa till. Man har höga 
förväntningar på tjänstekvaliteten och servicen och anser att handläggarna gör så gott de 
kan, men de är också medvetna om att processen kan vara förknippat med till exempel 
viss byråkrati och att detta kan ta relativt lång tid att fatta ett beslut. 

6.1.5 Val av metod när man undersöker tjänstekvalitet inom regionala 
bidrag 

Som vi nämnt i slutet av vår teoretiska referensram är det viktigt att välja rätt metod när 
man ska mäta tjänstekvalitet. En slutsats som vi dragit i vårt analysarbete är att välja 
”rätt” mätmetod inte är någon enkel uppgift. Vårt val av metod berodde på de slutsatser 
som forskarna Jain och Gupta drog i sin undersökning (Jain & Gupta, 2004, s.25). Där 
förordar de SERVQUAL som mätmetod om undersökningen syftar till att identifiera 
förbättringsområden, eftersom de anser att denna metod har bättre diagnostisk kapacitet. 
Detta är något som vi också håller med om, eftersom vi har haft stor nytta av att se 
skillnaden mellan respondenternas förväntningar och den upplevda kvaliteten när vi 
prioriterat vilka områden i våra rekommendationer.  

Våra resultat visar att risken är stor att man kan prioritera fel i sina förbättringsåtgärder 
om man endast utgår från den upplevda kvaliteten. Det har varit givande för oss att 
kunna jämföra förväntningar med upplevelserna för att kunna avgöra vilka områden 
som kan vara viktigast att arbeta med för att förbättra sin service och kvalitet. Vi har 
valt att använda oss av SERVQUAL, eftersom attributen i denna undersökning 
huvudsakligen riktar sig till att undersöka den funktionella kvaliteten. Denna metod har 
gett oss svar på de faktorer som respondenterna angett som de viktigaste för att de ska 
uppleva god tjänstekvalitet inom den offentliga sektorn. Dessa har visat sig vara 
samstämmiga med undersökningen av den koreanska socialtjänsten (Rhee & Rha, 2009, 
s.1994).  

Vi har också sett att det varit värdefullt att komplettera vår kvantitativa SERVQUAL-
undersökning med en kvalitativ undersökning för att kunna få fram respondenternas 
underliggande förklaringar till uppfattning om service och kvalitet. Resonemangen 
kring de kritiska händelserna och respondenternas syn på de viktigaste faktorerna har 
givit oss information som vi aldrig kunnat utläsa i vår enkätundersökning. 
Kombinationen av en kvantitativ och en kvalitativ metod har varit bra, trots att detta 
gjort att datainsamlingen och analysarbetet blivit betydlig mer omfattande och 
tidskrävande. Vi har kunnat vara mer precisa i våra rekommendationer än om vi endast 
genomfört en kvantitativ undersökning. 

6.1.6 Förväntningar på tjänstekvalitet 

Vår studie visar att förväntningarna på myndigheter som handlägger regionala bidrag 
till företagsutveckling är höga. Detta är något som avviker från undersökningen av 
socialtjänsten i Korea (Rhee & Rha, 2009, s.1508), där man dragit slutsatsen efter sin 
undersökning att förväntningarna på myndigheternas tjänster är låga. Vi ser en tydlig 
avvikelse i vår undersökning där respondenterna har höga förväntningar på 
tjänstekvaliteten. 
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I vår kvalitativa undersökning frågar vi om respondenterna har samma förväntningar på 
tjänstekvaliteten mellan offentlig och privat sektor, men respondenterna anger att de i 
stort sett har samma förväntningar. Detta överensstämmer med en undersökning som 
gjordes i Grekland, som vi redovisat i kapitel 2, där man kom fram till att kunderna 
hade samma förväntningar på tjänstekvaliteten i offentliga och privata banker (Kangis 
& Voukelatos, 1997, s.282). 

Som vi beskrivit i kapitel 2 menar de som stödjer SERVPERF-metoden att om man 
frågar om kundens förväntningar efter tjänstemötet kommer kundens subjektiva 
bedömning av den upplevda kvaliteten att kunna påverka förväntningarna. Exempelvis 
kan en kund med en negativ upplevd tjänstekvalitet överskatta sina förväntningar, vilket 
skapar en större avvikelse mellan förväntningar och upplevd kvalitet (Cronin & Taylor, 
1994, s.130). När vi analyserar tre av determinanterna (tillförlitlighet, tjänstevillighet 
och försäkran), där både kvinnor och män har höga förväntningar, visar det sig att de 
upplever betydligt sämre tjänstekvalitet. I dessa determinanter har män och kvinnor 
väldigt högra förväntningar och detta kan vara en anledning att de upplever 
tjänstekvaliteten som sämre, vilket resulterar i en stor avvikelse.  

Ett annat exempel på detta hittar vi om vi jämför män och kvinnor. I alla determinanter 
har männen högre förväntningar än kvinnorna, men upplever en sämre tjänstekvalitet än 
kvinnorna. Till exempel är avvikelsen, mellan förväntan och upplevd kvalitet, dubbelt 
så stor för männen i determinanten tjänstvillighet 

Detta gör att våra resultat pekar på att vi hittat ett samband som visar att det ligger något 
i vad kritikerna till SERVQUAL-metoden påstår - en negativ upplevelse av 
tjänstekvaliteten ger en överskattning av den förväntade kvaliteten. Männen upplever 
sämre tjänstekvalitet och har högre förväntningar, vilket beror på vad kritikerna till 
SERVQUAL anser - männen överskattar sina förväntningar på grund av en sämre 
upplevd tjänstekvalitet.   

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
- I vår studie har vi haft kundperspektivet och det skulle vara givande att 

genomföra en studie utifrån handläggarnas perspektiv. Denna studie skulle 
kunna genomföras på liknande sätt som forskarna Rhee och Rha genomförde 
inom socialtjänsten i Korea för att jämföra tjänstekvalitetens olika dimensioner. 
Här skulle man kunna hitta svar på de frågeställningar vi diskuterat kring 
förhållandet mellan staten och myndigheten.  

- Vi har diskuterat att det finns tecken på ett samband mellan empati, 
tillgänglighet och acceptans för lång handläggningstid. Detta skulle vara ett 
intressant område att undersöka för att försöka få svar om det råder skillnader i 
förväntningar på tjänstekvalitet i offentlig sektor.  
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7 Rekommendationer till uppdragsgivaren 
Vi avslutar uppsatsen med våra rekommendationer till organisationer som handlägger 
regionala bidrag till företagsutveckling.  

7.1 Utvärdering av den upplevda tjänstekvaliteten 
Det finns få utvärderingar om hur kunderna uppfattar kundserviceprocessen inom de 
myndigheter som handlägger frågor kring företagsbidrag. Vi har inte hittat några 
undersökningar som beskriver hur företag som söker regionala bidrag till 
företagsutveckling uppfattar service och tjänstekvalitet. Länsstyrelsen har påbörjat ett 
arbete som syftar till att förbättra kundserviceprocessen, där bland annat en 
brukarundersökning genomförts under hösten/vintern 2009. Vår uppsats är en del av 
detta arbete med syftet att tillföra information för att kunna förbättra 
kundserviceprocessen.  

Vår studie visar att det skulle vara lämpligt att ett skapa en kontinuerlig utvärdering av 
den upplevda tjänstekvaliteten i de handläggningsprocesser som rör det regionala 
bidraget. Ett sätt kan vara att genomföra en enkätutvärdering av tjänstekvaliteten i 
samband med att företaget slutredovisar sitt bidrag.  Denna utvärdering skulle kunna ge 
värdefull information som kan bidra till att man fortlöpande kan utveckla 
handläggningsprocessen genom en planerad och ständigt pågående förbättringsprocess. 

Det kan även finnas värdefull information att hitta hos de företag som fått sina 
bidragsansökningar avslagna. Därför skulle det kunna vara lämpligt att undersöka den 
upplevda tjänstekvaliteten även hos dessa företag. Detta för att kunna öka antalet bidrag 
som blir beviljade vilket gynnar utvecklingen av näringslivet i länet. 

7.2 Handläggningstid 
Tidsfaktorn har varit ett omtalat ämne i samtalen med respondenterna. Vi har även 
uppfattat att tidsfaktorn är något som man även diskuterar på Länsstyrelsen. Detta 
grundar sig i våra samtal med handläggarna, då de bland annat beskriver att man har en 
medelhandläggningstid på tre månader och en målsättning att korta ner den till två 
månader.  

När vi diskuterar handläggningstiden med respondenterna i våra undersökningar märker 
vi att begreppet tid uppfattas olika. Vissa anser att 1,5 månader är kort tid och vissa 
anser detta vara lång tid. Med anledning av detta är vårt förslag att man i varje 
handläggning bör diskutera handläggningstiden noga och försöka precisera vad som tar 
tid och hur lång handläggningstiden beräknas vara. En sådan diskussion med den 
sökande kan skapa en tydligare bild för handläggaren om den sökandes förväntningar. 
Detta skulle även skapa en bättre uppfattning för den sökande om hur lång tid denne kan 
förvänta sig att det tar innan bidraget kan beviljas. Tydlig kommunikation inom detta 
område är viktigt anser vi, eftersom många av respondenterna (4 st.) har en åsikt om 
detta. 

En av respondenterna nämner i den kvalitativa intervjun att han inte tycker att 
handläggningstiden av ett ärende med kompletta handlingar borde ta mer än två veckor. 
Han jämför med sin egen verksamhet där kunderna förväntar sig snabb respons på en 
förfrågan och anser att man måste agera snabbt om kunderna ska vara nöjda. Vår studie 



 
 

57

visar att en undersökning som försöker ta reda på orsakerna till varför 
handläggningstiden är tre månader i genomsnitt kan hjälpa till att korta 
handläggningstiderna.  

Vidare finner vi att det är intressant att undersöka hur lång handläggningstid som är 
acceptabel ur både kund- och handläggarperspektivet.   

7.3 Information och rådgivning 
När vi har intervjuat respondenterna har vi konstaterat att 50 % av dessa efterfrågar mer 
information och rådgivning. Detta trots att drygt 80% anser att de fått bra stöd under 
handläggningsprocessen. Vi har genom våra samtal fått uppfattningen att det framförallt 
är småföretagare och företagare med mindre erfarenhet av verksamhetsutveckling och 
finansiering som efterfrågar dessa delar. Det är alltså information och råd kring 
finansiering, bidragets funktion samt rådgivning kring de bilagor som ska bifogas till en 
ansökan som efterfrågas av respondenterna.  

Vi är inte säkra på om det är handläggaren som har denna uppgift, men resultaten visar 
att myndigheten bör se över hur information och rådgivningen till företagarna ska ske. 
Detta är en viktig aspekt eftersom det regionala bidraget syftar till att förbättra 
förutsättningarna för näringslivet och arbetsmarknaden i länet. 
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Bilaga 1 – SERVQUAL-frågorna – engelsk version 
______________________________________________________________________ 
 

                                       THE SERVQUAL INSTRUMENT 
______________________________________________________________________ 

Expected quality of service: 

Directions: This survey deals with your opinions of-------services. Please show the 
extent to which you think firms offering-------services should possess the features 
described by each statement. Do this by picking one of the seven numbers next to each 
statement. If you strongly agree that these firms should possess a feature, circle the 
number 7. If you strongly disagree that these firms should possess a feature, circle the 
number 1. If your feelings are not strong, circle one of the numbers of the middle. There 
are not right or wrong answers---all we are interested in i a number that best shows your 
expectations about firms offering-------services. 

E1.   They should have up-to-date equipment. 
E2.   Their physical facilities should be visually appealing. 
E3.   Their employees should be well dressed and appear neat. 
E4.   The appearance of the physical facilities of these firms should be in keeping with 
the type of services provided. 
E5.   When these firms promise to do something by a certain time, they should do so. 
E6.   When customers have problems, these firms should be sympathetic and reassuring. 
E7.   These firms should be dependable. 
E8.   They should provide their services at the time they promise to do so. 
E9.   They should keep their record accurately. 
E10. They shouldn’t be expected to tell customers exactly when services will be 
performed    (-) 
E11.  It is not realistic for customers to expect prompt service from employees of these 
firms. (-) 
E12.  Their employees don’t always have to be willing to help customers. (-) 
E13.  It is okay if they are too busy to respond to customers requests promptly. (-) 
E14.  Customers should be able to trust employees of these firms. 
E15.  Customers should be able to feel safe in their transactions with these firm’s 
employees. 
E16.  Their employees should be polite. 
E17.  Their employees should get adequate support from these firms to do their jobs 
well. 
E18.  These firms should not be expected to give customer individual attention. (-) 
E19.  Employees of these firms cannot be expected to give customers personal attention. 
(-) 
E20.  It is unrealistic to expect employees to know what the needs of their customers 
are. (-) 
E21.  It is unrealistic to expect these firms to have their customers´ best interests at 
heart. (-) 
E22.  They shouldn´t be expected to have operating hours convenient to all their 
customers. (-) 
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Perceived quality of service: 

Directions: The following set of statements relate to your feelings about XYZ. For each 
statement, please show the extent to which you believe that XYZ has the feature 
described by the statement. Once again, circling a 7 means that you strongly agree that 
XYZ has that feature, and circling a 1 means that you strongly disagree. You may circle 
any of the numbers in the middle that show how strong your feelings are. There is no 
right or wrong answers---all we are interested in is a number that best shows your 
perceptions about XYZ. 

P1.   XYZ has up-to-date equipment. 
P2.   XYZ´s physical facilities are visually appealing. 
P3.   XYZ´s employees are well dressed and appear neat. 
P4.   The appearance of the physical facilities of XYZ is in keeping with the type of 
        services provided. 
P5.   When XYZ promises to do something by a certain time, it does so. 
P6.   When you have problems, XYZ is sympathetic and reassuring. 
P7.   XYZ is dependable. 
P8.   XYZ provides their services at the time they promise to do so. 
P9.   XYZ keeps its record accurately. 
P10. XYZ does not tell customers exactly when services will be performed. (-) 
P11.  You do not receive prompt service from XYZ´s employees. (-) 
P12.  Employees of XYZ are not always willing to help customers. (-) 
P13.  Employees of XYZ are too busy to respond to requests promptly. (-) 
P14.  You can trust employees of XYZ. 
P15.  You feel safe in your transactions with XYZ´s employees. 
P16.  Employees of XYZ are polite. 
P17.  Employees get adequate support from XYZ to do their jobs well. 
P18.  XYZ does not give you individual attention. (-) 
P19.  Employees of XYZ do not give you personal attention. (-) 
P20.  Employees of XYZ do not know what your needs are. (-) 
P21.  XYZ does not have your best interests at heart. (-) 
P22.  XYZ does not have operating hours convenient to all their customers. (-) 
______________ 
a. A seven-point scale ranging from ”Strongly Agree” (7) to ”Strongly Disagree” (1), 
with no verbal labels for the intermediate scale points (i.e., 2 through 6), accompanied 
each statement.  
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Bilaga 2 – SERVQUAL-frågorna – vår svenska version 
 

Förväntningar på kvalitet och service i handläggningen  
 
 

Fråga 
Instämmer 
inte Instämmer  

1 Myndigheten borde ha modern utrustning. 1 2 3 4 5 6 7 
2 Myndighetens fysiska lokaler borde vara visuellt tilltalande. 1 2 3 4 5 6 7 

3 
Handläggarna borde vara snyggt klädda och uppträda 
korrekt. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 
Utseendet på myndigheternas lokaler borde vara i linje med 
motsvarande organisationer. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
När handläggarna lovar att göra något inom en viss tid, så 
ska de göra det. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 
När kunderna har problem ska handläggaren vara sympatisk 
och lugnande. 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Myndigheten bör vara pålitlig. 1 2 3 4 5 6 7 

8 
Handläggarna bör tillhandahålla sina tjänster på utlovade 
tider. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Handläggarna bör förvara sina uppgifter på ett korrekt sätt. 1 2 3 4 5 6 7 

10 
Handläggarna bör inte förväntas tala om för kunderna exakt 
när tjänsten ska utföras. 

1 2 3 4 5 6 7 

11 
Det är inte realistiskt att kunderna ska förvänta sig snabb 
service från handläggarna på myndigheten. 

1 2 3 4 5 6 7 

12 
Handläggarna behöver inte alltid vara villiga att hjälpa 
kunderna. 

1 2 3 4 5 6 7 

13 
Det är okey att att handläggarna är för upptagna för att 
svara på kundförfrågningar omgående. 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Kunderna ska kunna lita på handläggarna på myndigheten. 1 2 3 4 5 6 7 

15 
Kunderna ska kunna känna sig trygga i sina transaktioner 
med handläggaren. 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Handläggarna bör vara artiga. 1 2 3 4 5 6 7 

17 
Handläggarna ska få tillräckligt stöd från myndigheten för 
att kunna göra ett bra jobb. 

1 2 3 4 5 6 7 

18 
Myndigheten bör inte förväntas kunna ge kunderna 
individuell uppmärksamhet. 

1 2 3 4 5 6 7 

19 
Handläggaren kan inte förväntas ge kunden peronlig 
uppmärksamhet. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 
Det är orealistiskt att förvänta sig att handläggarna ska veta 
vad som är kundernas behov. 

1 2 3 4 5 6 7 

21 
Det är orealstiskt att förvänta sig att myndigheten har 
kundernas bästa för ögonen. 

1 2 3 4 5 6 7 

22 
Myndigheten bör inte förväntas ha öppettider som passar 
alla sina kunder. 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Upplevd kvalitet och service i handläggningen  

 

 Fråga 
Instämmer 
inte Instämmer 

1 Länsstyrelsen har modern utrustning 1 2 3 4 5 6 7 
2 Länsstyrelsens fysiska lokaler är visuellt tilltalande 1 2 3 4 5 6 7 
3 Handläggarna är snyggt klädda och uppträder korrekt 1 2 3 4 5 6 7 

4 
Utseendet på Länsstyrelsens lokaler är i linje med motsvarande 
organisationer 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
När handläggaren lovar att göra något inom en viss tid, så gör 
handläggaren det 

1 2 3 4 5 6 7 

6 När du har problem är handläggaren sympatisk och lugnande 1 2 3 4 5 6 7 
7 Länsstyrelsen är pålitlig 1 2 3 4 5 6 7 
8 Handläggarna tillhandahåller sina tjänster på utlovade tider 1 2 3 4 5 6 7 
9 Handläggarna förvarar sina uppgifter på ett korrekt sätt 1 2 3 4 5 6 7 

10 
Handläggarna talar inte om för kunderna exakt när tjänsten ska 
utföras 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Du får inte snabb service från handläggarna på myndigheten 1 2 3 4 5 6 7 
12 Handläggarna är inte alltid villiga att hjälpa mig 1 2 3 4 5 6 7 

13 
Handläggarna är för upptagna för att svara på kundförfrågningar 
omgående 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Du litar på handläggarna på myndigheten 1 2 3 4 5 6 7 
15 Du känner dig trygg i dina transaktioner med handläggaren  1 2 3 4 5 6 7 
16 Handläggarna är artiga 1 2 3 4 5 6 7 

17 
Handläggarna får tillräckligt stöd från myndigheten för att kunna 
göra ett bra jobb 

1 2 3 4 5 6 7 

18 Länsstyrelsen ger inte kunderna individuell uppmärksamhet 1 2 3 4 5 6 7 
19 Handläggaren ger inte dig personlig uppmärksamhet 1 2 3 4 5 6 7 
20 Handläggarna veta inte vad som är mina behov 1 2 3 4 5 6 7 
21 Länsstyrelsen har inte mitt bästa för ögonen 1 2 3 4 5 6 7 
22 Länsstyrelsen har inte öppettider som passar alla sina kunder 1 2 3 4 5 6 7 
 



 
 

64

Bilaga 3 – Respondenterna i undersökningarna 
Respondenterna i enkätundersökningen 

Nummer Bidragsstorlek Typ av företag Kön Avstånd till 
Länsstyrelsen 

1 Stort bidrag Befintligt företag Kvinna Nära 
2 Stort bidrag Befintligt företag Kvinna Långt 
3 Stort bidrag Befintligt företag Man Nära 
4 Stort bidrag Befintligt företag Man Långt 
5 Stort bidrag Nytt företag Kvinna Nära 
6 Stort bidrag Nytt företag Kvinna Långt 
7 Stort bidrag Nytt företag Man Nära 
8 Stort bidrag Nytt företag Man Långt 
9 Mellanstort Befintligt företag Kvinna Nära 
10 Mellanstort Befintligt företag Kvinna Långt 
11 Mellanstort Befintligt företag Man Nära 
12 Mellanstort Befintligt företag Man Långt 
13 Mellanstort Nytt företag Kvinna Nära 
14 Mellanstort Nytt företag Kvinna Långt 
15 Mellanstort Nytt företag Man Nära 
16 Mellanstort Nytt företag Man Långt 
17 Litet bidrag Befintligt företag Kvinna Nära 
18 Litet bidrag Befintligt företag Kvinna Långt 
19 Litet bidrag Befintligt företag Man Nära 
20 Litet bidrag Befintligt företag Man Långt 
21 Litet bidrag Nytt företag Kvinna Nära 
22 Litet bidrag Nytt företag Kvinna Långt 
23 Litet bidrag Nytt företag Man Nära 
24 Litet bidrag Nytt företag Man Långt 

 
Respondenterna i de kvalitativa intervjuerna 

Nummer Bidragsstorlek Typ av företag Kön Avstånd till 
Länsstyrelsen 

1 Stort bidrag Befintligt företag Kvinna Långt 
2 Stort bidrag Nytt företag Man Nära 
3 Mellanstort Befintligt företag Man Nära 
4 Mellanstort Befintligt företag Man Långt 
5 Mellanstort Nytt företag Kvinna Nära 
6 Litet bidrag Befintligt företag Kvinna Nära 
7 Litet bidrag Nytt företag Kvinna Långt 
8 Litet bidrag Nytt företag Man Långt 
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Bilaga 4 – Frågor och svar vid de kvalitativa 
telefonintervjuerna 
Frågor till respondenterna 

1. Vilka händelser anser du som kritiska och har påverkat din upplevda kvalitet och 
service? 

2. Vilken eller vilka aspekter anser du vara viktigast för att du ska vara nöjd med 
servicen och kvaliteten i handläggningen av bidraget? 

3. Har du andra förväntningar på service och kvalitet när det gäller en myndighet 
jämfört med privat sektor?  

 
 

Svar från respondenterna 

Intervju 1 (stort bidrag, befintligt företag, kvinn a, långt bort) 

1. Jag har faktiskt inte upplevt något negativt. Jag har fått ett mobilnummer till 
handläggaren. Sedan fick jag några gånger besök av handläggarna, vilket jag 
verkligen uppskattat och jag är jättenöjd. Jag fick bra bemötande av handläggaren 
och upplevde bra tillgänglighet, vilket jag tyckte var bra. Vi hade bra telefonkontakt 
och jag känner att jag har fått bra hjälp och stöd från handläggaren Det var även lätt 
att få tag i handläggaren med småfrågor och jag fick hjälp i processen av 
handläggaren. Eftersom jag inte klarade slutredovisningsdatumet fick jag en 
förlängning på bidraget till oktober 2010. 
 

2. För mig är tillgängligheten viktigast. Att kunna ringa och lätt få kontakt med dem 
som sköter det här. 
 

3. Det kan man säga. Jag har högre tolerans. Men en sak som jag inte gillade och som 
jag glömde ta upp var det att jag upplevde att handläggningstiden var lång. Jag fick 
vänta fem månader. Jag var klar med alla mina papper efter tre veckor och trodde att 
det skulle ta en månad, inte fem månader. Denna långa handläggningstid berodde 
helt enkelt på att de hade mycket att göra på Länsstyrelsen. Jag var lite orolig för att 
ringa och klaga. Jag trodde att jag kanske skulle få avslag. Mitt bageri gick nästan i 
konkurs och fem månader kändes som en lång tid. 

Intervju 2 (stort bidrag, nytt företag, man, nära) 

1. Jag tyckte att det var jättepositivt att det fanns kompetenta personer som förstår 
företagare och som visar välvilja och positiv inställning. Kontakten med 
handläggarna var alldeles utmärkt. De var ute och tittade på objektet och vi hade 
telefonkontakt. De var villiga att hjälpa till och de gav mig tips och en bra känsla. 
Handläggaren hade en god förståelse för verkligheten. Jag tycker att det är väldigt 
viktigt att den som sitter på en kontor och tar ett beslut vet att företagare lever i en 
helt annan värld. Vi pratade ett antal gånger och det kändes att vi hade samma 
målsättning. Jag menar att det var bra för samhället och sådana saker, men samtidigt 
känns det att det inte får vara lätt att få bidraget. Jag fyllde i ansökningsblanketten 
själv och tänkte genom lite. Man ska ha en affärsplan, ha kunskap om 
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handlingsplaner och intäkter och då tycker jag att det var mycket floskler. Det 
kändes att var väl omständigt och lite onödigt byråkratiskt. Jag fyllde i allting själv 
men jag kan tänka mig att det kan bli komplicerat för nybörjare. 
 

2. Kompetens, välvilja och rätt inställning. Att de var kompetenta gör att avstånd till 
förståelse blir mindre. Av denna anledning tycker jag att det är en viktig aspekt för 
att jag ska bli nöjd. En handläggare ska ha en uppfattning om det hela. Han eller hon 
ska inte bara sitta på en stol och kolla på blanketter. Förståelsen för att hela 
verkligheten inte alltid syns i en ansökan med bilagor. 
 

3. Jag kan säga så här: jag har högre acceptans att det kan ta lite längre tid för att det 
handlar om en offentlig myndighet och jag vet att det är långt men jag tycker att 
detta är fel. Jag uppfattar en handläggnings förväntade tid som två månader men jag 
tror att det är lite för lång tid. Det kanske skulle gå snabbare om man öppnade 
pärmarna efter att man får dem, och inte efter två månader. När det gäller 
handläggningstiden så var det rätt. Det negativa var att det tog väldigt lång tid att få 
ut pengarna. Jag var klar med kontrollanten i juni om att jag hade beviljats bidraget, 
men jag fick inte pengarna förrän augusti eller september. Nu minns jag inte exakt 
när men det tog drygt 2 månader och detta berodde på att handläggaren tog semester 
utan att handlägga betalningen. Det får mig att undra om handläggarna på 
Länsstyrelsen har kunden i fokus när det tar så lång tid att få bidraget beviljat eller 
få pengarna utbetalda p g a att det är semestertider.  

Intervju 3 (mellanstort bidrag, nytt företag, kvinn a, nära) 

1. Jag tycker att det var positivt i alla fall att det fanns ett bidrag, men samtidigt tycker 
jag att det var lite med 25 %. Det var andra konstiga regler som om jag hade bott 
fem km längre in i skogen, så hade jag fått 50 % istället och det tyckte jag att det var 
negativt. Jag minns att det var massa kvitton som skulle räknas ihop ett visst datum 
och att man skulle ange vad som skulle använda bidraget till. Sen skulle 
kontrollanten vidare bifoga min ansökan till Länsstyrelsen. Jag upplevde 
handläggningsprocessen som omständlig och tyckte att det var många handlingar 
som skulle redovisas, mycket eftersom kvittona först skulle till kontrollanten och 
sedan till handläggaren på Länsstyrelsen. Man fick också ett slutredovisningsdatum, 
men man kunde förlänga detta med kontrollanten. Det var faktisk lite krångligt med 
massa kopior som skulle till kontrollanten och en lång process, men å andra sidan så 
gick det ganska fort med handläggningstiden. Sammanfattat kan man säga att 
handläggningen fram till beviljandet av bidraget var snabb, men handläggningen 
och redovisningen av kvitton var omständlig och tog mycket lång tid.  Många saker 
fick jag inte räkna med för att få bidraget och det känns att jag gärna skulle ha haft 
lite bättre rådgivning och service eftersom jag inte är så kunnig inom området. 
 

2. Lite saker finns det säkert att förbättra för att ge en bättre service. Tiden att redovisa 
kvitton måste vara kortare och att få räkna in alla kostnader som man haft.  
 

3. Mer rådgivning till nyföretagare behöver finnas också, någon som kan hjälpa. I alla 
fall jag tror att detta skulle bidra att ge en bättre service. 
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Intervju 4 (mellanstort bidrag, befintligt ftg, man , långt bort) 

1. Jag känner att jag fick mycket information från handläggaren och tips i allmänhet. 
Jag tycker att det är viktigt att en kund känner sig trygg, att handläggaren är 
hjälpsam. Trots att en komplett ansökan var inlämnad tog det lång tid att få bidraget 
beviljat. Jag väntade lång tid. I början trodde jag att det skulle gå snabbt. 

 
2. Jag anser att snabbhet till beslut när man lämnat in kompletta handlingar är den 

viktigaste faktorn för att säga att de ger en bra service. Det borde bara behöva några 
dagars betänketid och sedan ska beslutet komma tycker jag. Man borde ta beslut om 
ett ärende så snart det kommer. Rådgivning och information kring stödet borde 
också bli bättre för annars är det risk att företagare missa att söka bidraget. Om jag 
inte hade vetat att det fanns ett bidrag så hade jag inte sökt, och jag tror inte att 
många företagare vet om det. Så det vore bättre om de marknadsför sig lite mer och 
bättre och ge information kring bidraget. 

 
3. Jag vet att myndigheter är relativt ”osmidiga” och byråkratiska men det borde inte 

spela någon roll. Många andra stora företag kan vara byråkratiska men ändå ge en 
jättebra service. 

Intervju 5 (mellanstort bidrag, befintligt företag,  man, nära) 

1. Jag fick mycket hjälp av Näringslivsservice på kommunen. Förut hade jag också 
sökt ett bidrag och då var det kasst. Men denna gång upplevde jag handläggningen 
som positiv faktiskt. Det var inget strul denna gång. Jag minns att när jag sökte 
bidrag för tio år sen så hade de många synpunkter och så. Denna gång hjälpe 
handläggarna till och förklarade regler och sådana saker. Det har ramlat på och 
dessutom har det fungerat snabbt. Jag fick vänta en och en halv månad. Det var jag 
som gjorde ansökan och bilagor själv. Men jag ringde handläggaren två eller tre 
gånger, för jag ville kolla om de hade tagit ett beslut om att jag fick bidraget 
beviljat. 
 

2. Jag ville inte få så många frågor, jag menar att jag inte skulle vilja ha så mycket 
inblandning från Länsstyrelsen. 1998 blev jag less. Jag tycker att kommunen borde 
sköta det här med bidraget istället. 
 

3. Jag har samma krav på handläggning oavsett det är en myndighet eller en privat 
aktör. 

Intervju 6 (litet bidrag, befintligt företag, kvinn a, nära) 

1. Det var lätt att göra ansökan. Jag gjorde den själv och kontaktpersonen på 
Näringslivsservice kontrollerade den innan jag skickade in den, så det var inget 
problem med denna del. De på Länsstyrelsen sa att inget behövde kompletteras. 
Uppföljning av kostnaderna skedde via kommunens kontrollant. Jag minns att när 
han gav sitt OK så skickade han papperna till Länsstyrelsen. Senare hade jag 
kontakt två gånger med handläggaren på Länsstyrelsen för att kolla om bidraget 
beviljats och det tog drygt en och en halv månad. Jag tyckte att även om att jag fick 
bidraget beviljat så kunde jag ändå ha sökt om ett högre bidrag om jag hade vetat 
vad som kan ingå. Jag visste inte att jag faktiskt kunde söka bidrag som har med 
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några dataprogram att göra. Jag tyckte att det var dålig information om vad man kan 
söka bidrag för. 
 

2. Handläggarna borde ha en lathund med exempel och förslag på vad man kan söka 
bidrag för inom olika branscher tycker jag. Lite mer information kring bidraget och 
snabba beslut anser jag som viktigaste faktorer för att jag ska tycka att det var en bra 
service. 
 

3. Jag har samma krav på alla, statliga myndigheter eller privata aktorer. Så länge en 
institution påstår att kunden ligger i fokus så tycker jag att den institutionen borde 
ge en bra service. Så på det sättet har jag samma acceptans för alla. 

Intervju 7 (litet bidrag, nytt företag, kvinna, lån gt bort) 

1. Jag ansåg att allt gick smidigt och snabbt eftersom handläggaren var hjälpsam och 
kunnig. Jag har hört av andra att det har varit mycket strul och tagit lång tid men så 
var det inte för mig i alla fall. 

 
2. För mig är det viktigt att den personal som jobbar där är kunnig. Jag anser detta för 

att jag tycker att det är jätteviktig att de hjälper till när man inte förstår.  
 
3. Man ”vet” ju att det är krångligt med statliga myndigheter men det borde ju fungera 

som i andra företag att man sätter kunden i första hand. Men eftersom ett bidrag inte 
är en vanlig tjänst så kan det innebära att man har högre acceptans. 

Intervju 8 (litet bidrag, nytt företag, man, långt bort)  

1. Jag tycket att handläggaren och kontrollanten var mycket kunniga och hjälpsamma 
med att hjälpa till med vilka handlingar och uppgifter som skulle in. Jag fick dock 
vänta ganska länge på att få bidraget beviljat. Några gånger fick jag ringa och tjata 
och detta gjorde att det kändes lite jobbigt. 

 
2. Att det finns mer information om att stödet finns och vad som krävs för att få 

bidraget, tror jag är mycket viktigt. Man kan ju inte alla regler och vad man kan 
söka bidrag, så jag tror att det finns många företag som missar detta. Så för mig 
gäller det att handläggarna måste vara kunniga och förstå sig på hur en 
småföretagare fungerar. Man tror kanske att de företag som söker bidrag ska veta 
exakt vad de vill och hur de vill ha det. Men så är det ju inte. Många som söker 
bidrag för första gången och är helt nybörjare inom det här. 

 
3. Jag har samma krav på service när det gäller myndigheter. Jag förväntar mig inte ha 

en högre acceptans för en myndighet, just för att den är statlig. Vi företagare är 
faktiskt viktiga för det är vi som bidrar till att förbättra samhället. Jag antar att det är 
anledningen till bidraget. 

 


