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Sammanfattning 

Vid upplevd patientnöjdhet är det viktigt att kunna mäta, definiera och utvärdera kvalitet inom 

primärvården. Det senaste årtiondet har primärvården ändrats från ett offentligt vårdsystem till 

en öppen marknad med privata alternativ. Sedan lagen om valfrihetssystem trädde i kraft har 

patientens ställning stärkts, lagen möjliggör nämligen att patienten själv får välja utförare av 

vårdtjänsten. Det är därför av vikt för vårdgivare att fastställa de faktorer som patienter 

förknippar med patientnöjdhet, då patientens tillfredställelse är den som avgör 

konkurrensförhållandet mellan organisationer.  

Syftet med denna studie är att redogöra för och analysera de faktorer som påverkar 

patientnöjdhet inom primärvården i Malmö stad. Vidare är syftet att redogöra för likheter och 

skillnader i hur patienter upplever patientnöjdhet och hur det är förknippat med om de är listade 

hos en offentlig eller privat vårdenhet. En avgränsning görs också då valmöjligheterna och 

kvaliteten som finns i en storstad kan upplevas på olika sätt vid valet att besöka den offentliga 

eller privata vårdenheten. 

Studien bygger på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer för insamling av primärdata. 

Intervjufrågorna har utformats utifrån en modell från tidigare forskning inom samma område 

och har under studien utökats med aspekten geografisk närhet. Tio respondenter har deltagit i 

undersökningen. Hälften av dem tillhör en offentlig vårdenhet och andra halvan är listade hos 

en privat.  

Av intervjuerna framgår det att flera faktorer påverkar patientnöjdheten inom primärvården i 

Malmö stad. Den största skillnaden mellan uppleveslerna är att tillgänglighet och kontinuitet 

lyfts fram och anses vara viktigare än andra element när patienter tillfrågades om hur de 

upplevde patientnöjdhet. Slutligen framhäver undersökningen att helhetsintrycket av ett besök 

är en aspekt som påverkar patienternas nöjdhet och kan hänvisas till tillgänglighet, delaktighet, 

bemötande information, kontinuitet, geografisk närhet och upplevd nytta. 

Kvantitativa studier har tidigare genomförts kring vilka element som påverkar patientupplevd 

kvalitet. För att ge en vidare djup kartläggning av de bakomliggande faktorerna av patienternas 

nöjdhet har denna kvalitativa undersökning utförts. Forskningen ska förhoppningsvis hjälpa 

organisationer inom primärvården att bättre förstå hur medborgare upplever patientnöjdhet. 

Nyckelord: Tillgänglighet, delaktighet, bemötande, information, upplevd nytta, kontinuitet 

geografisk närhet, helhetsintryck och ägandeform 
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Abstract 

When assessing patient satisfaction it is important to measure, define and evaluate quality in 

primary care. Over the past decade, primary care has changed from a public health system to an 

open market with private alternatives. Since the law on freedom of choice system came into 

force, the position of the patient has increased. The law allows the patients to choose between 

different providers of healthcare services. It is therefore important for healthcare providers to 

determine the elements that patients associate with quality. The patient’s satisfaction is the 

factor that determines the competitive relationship between organizations.  

The purpose of this paper is to describe and analyze the factors that influence patient 

satisfaction in primary care. An additional purpose is to describe the similarities and differences 

in how patients perceive satisfaction and how it is related to whether they are listed in a public 

or private healthcare. 

The thesis should provide a deeper understanding of how patients perceive the quality of public 

and private health units. The study is limited to primary care in the city of Malmo and it also 

makes no difference whether patients has visited a doctor or other medical staff.  

The study is based on a qualitative study in the form of interviews to collect primary data. The 

interview questions are based on a model from previous research in the same area, during the 

study expanded to include the aspect of geographical proximity. Ten respondents answered the 

survey. Half of them belong to a public primary healthcare and the other half belong to private 

primary healthcare. 

From the interviews it appears that several factors influence patient satisfaction in primary 

health care in the city of Malmö. The main difference between the experiences is that 

availability and continuity are highlighted and considered to be more important than other 

elements when patients were asked about how they perceived patient satisfaction.Finally, the 

study highlights that the overall impression of the visit is a variable that affects patient 

satisfaction and may be referred to accessibility, participation, treatment information, 

continuity, proximity, and perceived usefulness. 

In the existing literature there have been similar quantitative researches about the factors that 

influence patient-perceived quality. The results of our thesis could help organizations in 

primary care to better understand how the citizens perceived patient satisfaction. 

Keywords: Accessibility, participation, treatment, information, perceived usefulness, 

continuity, geographical proximity, overall impression and form of ownership. 
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1 Introduktion 

I inledningskapitlet gör vi en bakgrundsbeskrivning av det valda ämnet. Vidare presenteras det 

problemområde som arbetet kommer hålla sig inom. Utifrån detta problemområde har en 

problemformulering utformats vilket mynnar ut i uppsatsens frågeställning och dess syfte. 

Slutligen presenteras de avgränsningar uppsatsens syfte har givit.  

1.1 Bakgrund 
Sjukvården i Sverige har sitt ursprung från medeltiden, då det lokala samhället stödde fattiga 

och sjuka människor. År 1862 bildades landstingen i Sverige eftersom sjukhusen hade vuxit 

och blivit för stora för de flesta lokala samhällena. Det andra syftet med att bilda landsting var 

att det blev mest ekonomiskt lönsamt. Genom att bygga ett stort sjukhus kunde flera samhällen 

dela på kostnaderna. Sjukvårdsinrättningarna som landstingen tog över efter att landstingen 

bildats blev större och kunde ta emot fler patienter. Specialsjukvård som exempelvis 

mentalsjukhus tillhörde fortfarande staten (Axelsson, 2000).  

 I mitten på 1960-talet hade Sverige varit med om en lång period av tillväxt i ekonomin, vilket 

resulterade i att sjukhusen som tillhörde landstinget omfattade även viss specialvård, som staten 

tidigare ansvarat för. Statens uppgift var i nuläget att hålla ett tillsynsansvar för vårdkvaliteten 

på sjukhusen genom socialstyrelsen, en statlig myndighet. (Axelsson, 2000).  

Vårdcentral som begrepp lanserades år 1968. På Socialstyrelsens initiativ tog man fram ett 

program för den öppna vården. Programmet var en satsning för att få medborgare att besöka 

vården utanför sjukhusen, det vill säga vårdcentraler. I programskrifterna framhölls 

huvudprinciper som blivit kända som primärvårdens honnörsord. Honnörsorden var helhetssyn, 

primärt ansvar, närhet, tillgänglighet, kontinuitet, kvalitet, säkerhet och samverkan. Den första 

vårdcentralen som öppnade låg i skånska Dalby och bemannades med enbart läkare. Med åren 

fick vi i Sverige fler vårdcentraler. På åttiotalet blev flera vårdcentraler för stora, vilket 

mynnade ut i att det byggdes fler. Vid slutet på åttiotalet tillkom specialinriktade sjuksköterskor 

inom diabetes, astma och hjärtsvikt. Patienterna kunde då få stöd och vägledning mellan 

läkarbesöken (Swartling, 2006).  

Storbritannien har sedan år 1997 varit ett laboratorium för hälso- och sjukvårdsreformer. 

Politikernas beslut om genomförande av sjukvårdsreformen ledde till att fler privata aktörer 

släpptes in på en ny marknad, sjukvården. Syftet med att släppa in dessa privata aktörer var att 

man ville uppnå högre effektivitet inom vården och att medborgarna själv skulle välja 

vårdenhet, alltså ett valfrihetssystem (Chris, 2008). Storbritannien har betraktats som en 

föregångare för andra länder vad gäller reformer inom offentlig sektor. 
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Införandet av valfrihetssystemet inom primärvåden i Region Skåne kan beskrivas på ett sätt där 

man möter patienters önskemål och ökar patienters delaktighet i form av att patienten själva 

väljer leverantör (Fredriksson & Winblad, 2008). Ett annat syfte med införandet av 

valfrihetssystem har varit att stärka patienternas ställning genom att göra den enskilde patienten 

till en kraft som driver på utveckling av kvalitet i primärvården (Fagerhem & Lingqvist, 2012). 

Konkurrensen mellan offentliga och privata vårdgivare om kunder (patienter) har tidigare inte 

existerat. Lagen om valfrihetssystem betonar att alla vårdgivare oavsett ägare ska behandlas på 

lika villkor.  Lika villkor kan exempelvis handla om att den ekonomiska ersättningen utgår 

enligt samma principer till alla vårdgivare inom ett vårdvalssystem. Vidare ska uppdragen och 

kraven på utförare vara samma, oavsett driftsform. Konkurrensutsättningen har inneburit både 

för- och nackdelar för primärvården som drivs i egen regi. En nackdel som lyfts fram är att man 

har med sig ett ”arv” in i vårdvalssystemet, exempelvis för stora lokaler och för mycket 

personal. Det tar lång tid att ställa om vårdpersonal och lokaler på grund av landstingens 

uppsägningsregler och hyreskontrakt som man är bundna till. När vårdvalet infördes skapades 

nya förutsättningar och vårdenheterna behövde anpassa sig till en konkurrensutsatt situation. En 

privat utförare som blir ackrediterad och väljer att starta en ny verksamhet inom vårdval har 

möjlighet att starta från början och anpassa sin verksamhet till förutsättningarna. Fördelen som 

lyfts fram är att primärvård som bedrivs i egen regi har oftast inga avkastningskrav, vilket 

privata utförare har. En annan fördel som nämns är att den landstingsdrivna primärvården har 

en stor marknadsandel och flera vårdcentraler. Det ger möjlighet att samverka med 

gemensamma resurser. Denna möjlighet har inte privata utförare (Fagerhem et al., 2012).  

Under många årtionden har svenska medborgare dragits med långa kötider och dålig 

tillgänglighet hos primärvården. Det har inte heller funnits någon uppföljning av kvaliteten för 

att säkra att medborgare får den bästa vården. I Skåne har vi alltid haft en hög andel läkare per 

invånare i jämförelse med övriga Sverige. Ändå är bristen på läkare och dålig tillgänglighet ett 

problem som vi inte kan bortse från. I budget och verksamhetsplan för region Skåne år 2008 

och år 2009 slogs det fast att primärvården behöver fler aktörer för att patienterna skall kunna 

få bästa möjliga vård. Medborgarna skulle enligt denna plan välja fritt mellan offentliga och 

privata vårdgivare och på så sätt stärka sin ställning som patienter. Denna utredning som 

gjordes av region Skåne resulterade i att regionen beslöt sig för att släppa in privata vårdgivare 

på sin marknad genom lagen om valfrihetssystem som redan år 2007 antagits av Sveriges 

riksdag. Offentliga och privata vårdgivare ska tillsammans skapa ett system för närsjukvården 

som ger bättre förutsättningar att uppnå kontinuitet samt god service och tillgänglighet för 

patienterna. Detta nya koncept som antagits av regionen har fått namnet Hälsoval Skåne och 
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inkluderar förutom primärvården även barnavårdcentralen och mödravårdcentralen 

(Regionstyrelsen, 2008). 

En studie som gjordes i Sveriges samtliga landsting visade att cirka 67 procent av invånarna (i 

genomsnitt) har haft tillräckligt med information för att kunna göra ett aktivt val. Vidare visade 

studien att invånarnas kännedom om möjligheten att göra ett aktivt val var 92 procent i 

genomsnitt för hela landet. I Skåne visste cirka 95 procent av medborgarna att det fanns 

möjlighet att göra ett aktivt val.  Medborgarna i Skåne befinner sig strax under genomsnittet när 

det gäller att ha fått tillräckligt med information. Studien visar också att av de som har 

tillräckligt med information om det aktiva valet gör oftare aktiva val (Jönsson, Rödin & 

Hagersten 2012).  

Innan vårdvalet infördes fanns det 1023 vårdcentraler i Sverige. I 19 av 22 landsting har det 

skett en ökning av antalet vårdcentraler efter införandet av lagen om valfrihetssystem. Den 

stora ökningen skedde i samband med införandet av etableringsfrihet inom primärvården.  I 

Skåne län fanns det 139 vårdcentraler före införandet av hälsoval Skåne och 159 vårdcentraler 

efter införandet, en ökning med 17 procent. Andelen offentligt finansierad primärvård som 

utförs i privat regi uppgick år 2009 till 25,9 procent för hela landet. Ett år senare hade denna 

andel ökat med cirka 3,9 procent till 29,8 procent (Jönsson et al, 2012).  

1.2 Problemformulering  
Det är av ytterst vikt att kunna mäta, definiera, och utvärdera kvaliteten på den tillhandahållna 

vården, för att bibehålla och öka patientens tillfredställelse i vården. Patienttillfredsställelse 

definieras som patientens utvärdering av sina känslomässiga reaktioner, om samspelet mellan 

förväntningar om den perfekta vården och deras uppfattningar om den faktiska vården.  Fokus 

på patienttillfredsställelse har fått större uppmärksamhet med åren, i takt med att flera privata 

aktörer slagit sig in i marknaden och genom fler valmöjligheter (Johansson, Oléni & Fridlund, 

2002).  

Konkurrensen mellan organisationer inom primärsjukvården beror delvis på patientnöjdhet. 

Nöjda patienter får man genom en kombination av lyhördhet (patienternas åsikter och behov) 

och kontinuerlig förbättring av förhållandet mellan patienter och läkare. Att fastställa de 

faktorer som är förknippade med patienternas välbefinnande är essentiellt för att vårdgivare ska 

förstå hur kvalitet upplevs av patienterna (Johansson et al., 2002).  

I Storbritannien har det gjorts studier om hur patienterna upplever kvalitet när de besöker 

sjukvården. Vissa vårdenheter har kritiserats av den orsaken att man utformat frågeformulär 
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med förutbestämda kriterier som inte har validerats mot patienternas egna uppfattningar. 

(Attree, 2001).  

På uppdrag av myndigheten för vårdanalys har det gjorts en undersökning gällande 

patientnöjdhet inom primärvården. I denna studie använder sig forskarna av en modell för att 

visa hur patientnöjdheten såg ut i Region Halland, Region Skåne och Västra 

Götalandsregionen. Modellen består av olika faktorer så som tillgänglighet, delaktighet, 

bemötande, information, kontinuitet upplevd nytta och helhetsintryck. Vidare tillhandahåller 

modellen information om mottagningens egenskaper exempelvis om mottagningen drevs i 

offentlig eller privat regi. Undersökningen visar även att patientnöjdheten (den upplevda 

patientkvaliteten) är lägre i storstäder. Vidare framkommer att privata vårdenheter får högre 

betyg jämfört med offentliga i frågan om hur patienter upplever kvalitet. Det indikeras också att 

fördelningen mellan andel läkarbesök och andel besök hos icke ordinarie personal har ett 

samband med hur patienter upplever kvalitet (kontinuitet). Ägandeformen, privat respektive 

offentlig påvisade skillnader i patientnöjdhet (Anell & Glenngård, 2012).  

 

Ytterligare en studie som gjorts i District General Hospital som ligger i nordvästra England 

framgick det att all tillgänglig personal inom sjukvården inte utnyttjas. Av en fyrtio timmars 

arbetsvecka utnyttjas endast trettiosex timmar av vårdpersonalens tid effektivt. Den vanligaste 

orsaken till detta är att patienter uteblir från sina besök. Detta problem kan kopplas till hur 

patienter upplever tillgänglighet. Patienterna i undersökningen upplever att tillgängligheten kan 

förbättras men personalen anser att tillgängligheten finns men att den inte utnyttjas effektivt 

(Bamford & Chatziaslan, 2009).  

 

Department of Veterans Affairs, USA har genomfört en granskning beträffande geografisk 

närhet. Ur granskningen framgick det att krigsveteraner som bor på längre avstånd besökte 

vårdenheten färre gånger än de besökare som hade närmare till vårdenheten och därmed 

upplevde sämre patientnöjdhet (LaVela, Smith, Weaver et al, 2004). 

 

I bakgrundspresentation ovan har det hänvisats till litteratur som diskuterat hur man övergått 

från ett offentligt vårdsystem till ett mer öppet vårdsystem där fler aktörer än det offentliga 

finns på marknaden. Lagen om valfrihetssystem som reglerar denna marknad har stärkt 

patientens ställning där denne nu får välja utförare av vårdtjänsten. Forskarna har granskat hur 

det svenska vårdsystemet såg ut innan införandet av lagen om valfrihetssystemet. Vidare har 

det också forskats i hur patienter upplever kvalitet inom primärvården, för både privata och 

offentliga vårdenheter. Faktorerna som har bedömts är helhetsintryck, tillgänglighet, 
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delaktighet, bemötande, information, kontinuitet, upplevd nytta och helhetsintryck. I detta 

arbete undersöks därför vilka faktorer som påverkar patientnöjdheten inom primärvården i 

Malmö stad.  En kvalitativ studie inom Malmö stad ska göras för att få en djupare förståelse för 

forskningsområdet genom intervjuer av medborgarna om deras syn på patientnöjdhet inom 

primärvården. Ytterligare undersöks huruvida det finns likheter och skillnader i hur patienter 

upplever patientnöjdhet och ifall det är förknippat med om de är listade hos en offentlig eller 

privat vårdenhet. Arbetet kommer att belysa bakgrunden till signifikanta samband mellan olika 

faktorer exempelvis varför god tillgänglig ökar patientnöjdhet. Vad som skiljer sig mellan 

tidigare forskning och denna studie inom samma område är att denna kvalitativa studie avser att 

tillföra orsaker till sambanden mellan faktorer för patientnöjdhet. Efter genomgång av 

litteratuen har vi som författare inte stött på denna typ av undersökningar.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att redogöra för och analysera faktorer som påverkar patientnöjdheten 

inom primärvården och på så vis få en djupare förståelse för hur patienterna upplever kvalitet. 

Syftet är dessutom att undersöka om det finns likheter och skillnader i hur patienter upplever 

patientnöjdhet och hur det är förknippat med om de är listade hos en offentlig eller privat 

vårdenhet. 

1.4 Forskningsfrågor 

– Vilka är bakgrunderna till faktorerna som påverkar patientnöjdheten inom primärvården?  

– Finns det likheter och skillnader i hur patienter upplever patientnöjdhet och hur det är 

förknippat med om de är listade hos en offentlig eller privat vårdenhet? 
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1.5 Disposition 

 

Kapitel ett innehåller en introduktion av uppsatsen vilket följs av bakgrund, 

problemformulering, syfte forskningsfråga och avgränsningar.  

Kapitel två presenterar valet av forskningsfilosofi, forskningsstrategi, forskningsansats och 

metod samt en beskrivning av intervjuteknik och urval.  

Kapitel tre behandlar de lagar som uppsatsen berörs av och vilka spelregler som gäller för att 

bedriva en vårdenhet.  

Kapitel fyra innehåller relevanta teorier från tidigare forskning inom ämnesområdet.    

Kapitel fem går igenom en sammanställning av insamlad data som har genomförts med de tio 

utvalda personer.  

Kapitel sex innehåller en analys där empiri kopplas samman med teori. 

Kapitel sju redogör för de slutsatser som anses besvara frågeställningen i uppsatsen och 

avslutas med förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs vilken metod som används för att besvara forskningsfrågorna. Kapitlet 

inleds först med en beskrivning av kunskapssyn, forskningsstrategi och forskningsätt. Detta 

följt av ett val av metod och hur de olika metoderna skiljer sig från varandra. Det finns många 

olika metoder att välja bland och till detta arbete väljs kvalitativa metoder.  

 2.1 Kunskapssyn 
Våra värderingar kan ha stor betydelse för den forskning vi bestämmer oss för att utföra, syftet 

med projektet och på vilket sätt vi utför den. Forskningsfilosofin visar hur oliktänkande vi 

människor är vad gäller synen på världen och kunskap (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009) .   

Det finns tre olika filosofiska inriktningar, positivismen, realismen och det tolkande synsättet. 

”Enligt positivism har vi endast två källor till kunskap det vi kan registrera med våra fem 

sinnen och det vi kan resonera fram till en mänsklig logik, vårt förnuft” (Eriksson & Paul, 

2001, s. 200).  Den realistiska filosofin i likhet med positivismen menar att vetenskapens mål 

handlar om att hitta förklaringar (May, 1997). Kunskap som människor har om sin sociala värld 

påverkar deras beteende enligt realismen och till skillnad från positivismen anser förespråkarna 

för detta perspektiv att den sociala världen inte ”existerar” oberoende av denna kunskap (May, 

1997). Det tolkande synsättet förespråkar istället att det är viktigt för forskaren att förstå 

skillnaderna mellan människor i vår roll som sociala aktörer, då det är vanligast att använda sig 

av kvalitativa metoder (Saunders et al., 2009). 

Denna uppsats representerar främst det tolkande synsättet, vilket förespråkar användning av 

kvalitativa metoder. Vidare är synsättet givet i vår undersökning då vi avser att intervjua 

medborgare. Utformningen av de intervjufrågor som kommer att ställs till medborgarna är 

inspirerad av det tolkande synsättet.  

2.2 Forskningsstrategi 
En forskningsstrategi är en allmän plan som visar hur forskaren kommer att gå tillväga för att 

svara på forskningsfrågorna. Det finns tre olika metoder som kan användas som 

forskningsstrategier, exempelvis deskriptiv, explorativ och förklarande (Saunders et al., 2009). 

Valet av forskningsstrategi kopplas samman med undersökningens syfte och problematisering 

av huvudfråga. Undersökningens syfte besvarar frågor som hur, var och varför (Christensen, 

Engdahl, Carlsson & Haglund, 2001).  

Den explorativa forskningsstrategin är användbar vid forskning där man söker en klargörelse av 

ett problem, då osäkerhet råder vid den exakta karaktären av problemet. Medan den deskriptiva 
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strategin mer handlar om forskning som beskriver händelseförlopp, som exempelvis 

beskrivningar av händelser och situationer. Den tredje strategin förklarande forskning 

fastställer orsakssamband mellan variabler, då man studerar ett problem (Saunders et al., 2009).  

Uppsatsen baseras på den förklarande forskningsstrategin eftersom avsikten med uppsatsen är 

att frambringa mångsidig data som går på djupet för att undersöka de bakomliggande faktorer 

som påverkar patientnöjdheten inom primärvården och påvisa likheter och skillnader i hur 

patienter upplever patientnöjdhet (Jacobsen, 2002). Christensen et al. (2001) skriver att en 

förklarande forskningsstrategi identifierar anledningen till varför någonting äger rum, d.v.s 

orsaken till en viss verkan och då ställs främst varför-frågan. Den förklarande 

forskningsstrategin är sammankopplad med arbetets syfte och problematisering.  

I uppsatsen används begreppet bakomliggande faktorer för att påvisa olika aspekter till varför 

exempelvis tillgänglighet upplevs som betydelsefullt i bedömning av kvalitet. Ytterligare 

tillämpas begreppet faktor för att relatera till tillgänglighet, delaktighet, information, 

bemötande, kontinuitet, upplevd nytta, geografisk närhet och helhetsintryck.  

2.3 Forskningsansats 
Det finns tre olika forskningsansatser, en deduktiv ansats, en induktiv ansats och en abduktiv. 

Den deduktiva ansatsen bygger på att man använder sig av befintliga teorier som sedan prövas. 

Målet med den induktiva ansatsen till skillnad från den deduktiva är att skapa en fördjupad 

förståelse och kunskap inom forskningsområdet genom observationer (May, 2007). Abduktion 

är en kombination av deduktiv och induktiv ansats (Saunders et al., 2009).  

Uppsatsen baseras på en abduktiv forskningsansats som till största delen baseras på den 

deduktiva ansatsen då begreppet kvalitet baserar sig på teorier från litteraturen. Uppsatsen 

kompletteras även med den induktiva ansatsen som syftar till att ge en grundlig förståelse 

genom intervjuer (Saunders et al., 2009).  

Huvudorsaken till den abduktiva forskningsansatsen är att ge en fördjupad förståelse över 

problemområdet. I olika teorier och studier som gjorts framhävs geografisk närhet som en 

aspekt på patienternas nöjdhet inom vården. Den öppna frågan om kvalitet påvisar också att 

intervjudeltagarna tar hänsyn till den geografiska placeringen. Efter påvisandet av att den 

aspekten är relativt avgörande bestämdes det att ha med frågor om geografisk närhet i 

intervjufrågorna. 
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2.4 Val av metod 

Det finns många metoder att välja bland och de vanligaste typerna vid forskningsstudier är 

kvantitativa och kvalitativa. Man kan även använda sig utav en kombination av de båda 

metoderna. Val av metod väljs utifrån syftet med uppsatsen och dess undersökningsproblem. 

Därför är det viktigt att anpassa metodvalet till uppsatsens problemformulering och ändamål. 

Valet av metod påverkar undersökningens utformning, det vill säga datainsamlingsteknik, 

analys och således även slutresultatet (Christensen et al., 2001).  

När man har avgränsat sitt undersökningsproblem och valt metod, är det dags att fundera över 

hur man går tillväga för att hitta den information som besvarar frågeställningen. Det första 

steget är att hitta den information som finns tillgänglig på databaser, tidskrifter, 

forskningsrapporter, så kallad sekundärdata. Det räcker oftast inte att enbart använda sig av 

tillgänglig information.  Det krävs att man själv också genomför en undersökning och hittar ny 

information. Den nya informationen som samlas in kallas för primärdata och kan samlas in med 

hjälp av en eller flera insamlingstekniker (Christensen et al., 2001).  

Det som skiljer de båda metoderna åt är att, kvantitativa metoder fokuserar mer på 

datainsamling som utgörs av siffror medan den kvalitativa på insamling av ord och bilder 

(Christensen et al., 2001). Ett annat sätt att skilja metoderna är att den kvantitativa metoden 

fokuserar på det numeriska och den kvalitativa på icke numerisk data. Kvantitativa metoder 

sätter huvudsakligen fokus på numeriska datainsamlingstekniker, så som enkäter, diagram och 

statistik. Kvalitativa undersökningar kategoriserar sig på icke numeriska 

datainsamlingstekniker, som t.ex. intervjuer, bilder och videoklipp (Saunders et al., 2009).  

Det viktiga är att man väljer den metod eller kombination som passar det problem man vill 

undersöka. Val av metod kan inte med enkelhet endast baseras på generella måttstockar. Det 

måste istället vara undersökningsproblemet och syftet med uppsatsen som avgör vilken av de 

båda undersökningarna som ska få den mest framträdande rollen (Christensen et al., 2001).  

Samtliga kvantitativa studier som har gjorts inom detta område har endast kommit fram till 

signifikanta samband mellan olika faktorer som påverkar patientnöjdhet. Denna studie utgår 

därför från en av de kvalitativa metoderna vilket troligtvis ger en djupare förståelse för de 

bakomliggande faktorerna för ämnesområdet och ligger till grund för målet med uppsatsen. 
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2.5 Fallstudie 

Fallstudier kännetecknas av en eller få undersökningsenheter som exempelvis en person, en 

familj, ett företag eller ett lokalsamhälle (Halvorsen, 1992).  De få undersökningsenheterna 

studeras dock detaljerat och i flera dimensioner. Inom kvalitativ metodteori har fallstudier stort 

inflytande, däremot har fallstudier en begränsad betydelse inom kvantitativ metiodteori 

(Lundhalh & Skärvard, 1999). Det specifika med fallstudier är att urvalet inte sker med tanke 

på generaliseringar, utan utifrån analytiska syften. Syftet är alltså att skapa en djupare förståelse 

och en helhetsbildsutveckling över undersökningsområdet. (Halvorsen, 1992).  I denna uppsats 

är fallet som skall undersökas Malmö stad vilket sker genom intervjuer av medborgare som har 

besökt primärvården.  

Malmö stad valdes ut på grund av att den är en del av Region Skåne som har en omfattande 

komplex organisation inom primärvården. Malmö stad består av invånare med olika 

nationaliteter, inkomster, utbildningar, erfarenheter, geografisk placering och detta har en stor 

inverkan på hur dessa olika invånare upplever patientnöjdhet. Även många privata vårdenheter 

har etablerats sedan lagen om valfrihetssystem har införts och detta är ytterligare ett skäl till 

varför Malmö stad valts ut till studien.  

 

2.6 Intervjuer 

Av de olika kvalitativa teknikerna väljs intervjuer som metod för insamling av primärdata. 

Intervjuer ger en djupare kunskap om hur medborgarna uppfattar de element som kopplas till 

kvalitet i undersökningen. En enkätundersökning hade endast bidragit med numerisk data vars 

syfte är att generalisera (Saunders et al., 2009). Intervjuer ger istället en god inblick i individers 

upplevelser, erfarenheter, åsikter, drömmar, attityder och känslor (Ejvegård, 2003). 

Intervjuer genomförs med en respondent i taget, vilket också är det vanligaste i 

forskningssammanhang. Intervjuer i forskningssammanhang ska delvis ha ett explorativt syfte 

och ska därför inte standardiseras för mycket.  Därför ställs öppna frågor till respondenterna för 

att inte standardisera frågorna allt för mycket. För mycket standardisering av frågorna kan leda 

till att intervjuerna förlorar sina fördelar. Vid standardisering av frågorna är det bättre att 

använda sig av kvantitativa metoder som exempelvis enkäter (Ejvegård, 2003). Målet med 

undersökningen är att skapa djupare förståelse inom området genom insamling av icke 

numerisk data, därför är användning av kvantitativa metoder inte lämpliga.   
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2.7 Intervjuteknik 
Det finns olika typer av intervjuformer som exempelvis strukturerade, delvis strukturerade, 

ostrukturerade och gruppintervjuer. I denna uppsats används semistrukturerade intervjuer, 

vilket är vanligt vid kvalitativa studier. Semistrukturerade intervjuer är en mellanform av 

strukturerade och ostrukturerade metoder, som använder sig av tekniker från båda 

intervjuformerna. Frågorna är ofta specificerade, men respondenten har betydligt större frihet 

att fördjupa svaren på ett sätt som standardisering och jämförbarhet inte tillåter. Denna typ av 

intervjuform ger också möjlighet för respondenten att svara i egna termer och diskutera de 

frågor som tas upp, vilket inte är möjligt vid standardiserade intervjuer (May, 2001).   

May (2001) hävdar att strukturerade intervjuer bygger på standardiserande förklaringar, detta 

medför en mycket liten avvikelse från spelschemat. Det handlar bara om att få fram 

respondentens svar och inte några personliga synpunkter. Metoden är vanlig vid kvantitativa 

undersökningar och passar därför inte med frågeställningen till uppsatsen. 

En semistrukturerad metod används vid intervjuer av medborgare och ansvariga chefer inom 

ämnesområdet. Även om syftet med studien är att redogöra för vilka faktorer som påverkar 

patientnöjdheten och påvisa likheter och skillnader i upplevelserna ger informationen från 

ansvariga inom primärvården en bättre förförståelse för ämnesområdet.  

Andra informanter som inte deltar i själva utfallet av undersökningen intervjuas. Personerna 

som intervjuas per telefon är Bengt Ardenvik och Benny Ståhlberg som är ansvariga chefer för 

primärvården inom region Skåne.  Vid Rådet för kommunal ekonomisk forskning vid Lunds 

universitet intervjuas Mikael Hellström och Anders Anell som båda forskar inom området. På 

intervjun diskuteras tidigare forskning som gjorts inom området och tillvägagångssättet för 

genomförandet av studien.  

2.8 Trovärdighet 
Intervjufrågorna i arbetet är hämtade från SKL:s nationella patientenkät som genomförts inom 

primärvården (SKL, 2012). Frågorna från SKL har tidigare använts i kvantitativa studier om 

patientupplevd kvalitet (Glenngård & Anell, 2012). Vid utformningen av intervjufrågor har 

patientenkäten modifierats och tillförts med egna frågor, samt utökats med faktorn geografisk 

närhet. Modifiering av frågorna har skett genom att vi lagt till ordet ”varför” för att kunna få 

mer djupgående svar från respondenterna. Frågorna till geografisk närhet har utformats från en 

tidigare studie gjord i Oman som visade att denna faktor påverkar patientnöjdhet. Denna studie 

är relevant i vår undersökning eftersom den visade på att det också fanns andra faktorer som 
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påverkade patientnöjdheten (Al-Mandhari., Al-Adawi., Al-Zakwani., Al-Shafaee & Eloul, 

2008). 

2.9 Urval 
Studien baseras på individuella intervjuer som gjorts med tio respondenter, hälften av dem är 

besökare av offentliga vårdenheter och den andra halvan av privata vårdenheter. Av tolv 

intervjupersoner väljs två bort eftersom de inte anses kunna besvara uppsatsen syfte och 

därmed medverkar enbart tio respondenter som nämnts ovan. Under intervjuerna berättar 

respondenterna om sina förväntningar och vilka faktorer de förknippar med patientnöjdhet. 

Respondenterna väljs utifrån två kriterier nämligen om de är myndiga och om de har besökt sin 

vårdenhet under de senaste 6 månaderna. De intervjuade individerna väljs sedan utifrån ålder, 

yrke, kön, utbildning. Motivet till detta är att få en bred och blandad intervjugrupp med 

personer som har olika erfarenheter från primärvården. Valet av respondent väljs också utifrån 

olika stadsdelar av Malmö stad för att få en blandad grupp av medborgare vilket berikar 

undersökningen. Intervjuerna varar i cirka 25-30 min och genomförs enskilt med varje 

respondent. Utfrågningarna ska äga rum på Malmö Stadsbibliotek eftersom det är en offentlig 

plats där det rör sig människor från olika bakgrunder. Det antecknas endast under intervjuerna 

eftersom inspelningar kan vara känsliga och inte passar i en sådan någorlunda social miljö som 

Malmö Stadsbibliotek. Anteckningarna sammanställs i empiridelen och kopplas sedan till olika 

teorier i analysavsnittet. 

Innan intervjuerna med respondenterna gjordes pilotintervjuer med ansvariga från 

primärvården för att få en bättre förförståelse för ämnesområdet. Dessa intervjuer har inte 

påverkat resultatet i studien utan har enbart tillfört skribenterna information om 

problemområdet. Vissa uttalanden har använts som citat som inledning i de olika avsnitten i 

teorikapitlet för att man ska kunna ta del utav ansvarigas åsikter i frågan.  
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3 Bakgrund till området 

Kapitel tre innehåller en presentation av de lagar som kommer att beröra arbetet. Kapitlet tar 

upp lagen om valfrihetssystem som trädde i kraft den första januari 2009 och hälso- och 

sjukvårdslagen. Detta följs av en beskrivning av de regler som gäller för att bedriva en 

vårdenhet. Syftet med kapitlet är att ge en beskrivning av gällande lagstift som verksamheten är 

reglerad efter. Ytterligare beskrivs vårdenheternas uppdrag i kapitlet.   

3.1 Lagstiftning 

3.1.1 Lagen om valfrihetssystem - LOV 

Lagen om valfrihetssystem trädde i kraft den första januari år 2009 och är ett alternativ till den 

tidigare lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen kan bland annat tillämpas inom hälso- 

och sjukvårdtjänster. Ändamålet med lagen är att den ska fungera som ett frivilligt verktyg för 

de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamheter som drivs i egen regi. 

Kommunerna är dock skyldiga att enligt lag införa valfrihetssystemet inom hälsovården. 

Målet med lagen om valfrihetssystem är att öka medborgarnas inflytande och valmöjligheter, 

då systemet bygger på att brukaren själv väljer vem som ska utföra tjänsten. Brukaren kan då 

välja om tjänsten ska utföras av en offentlig eller privat vårdgivare, vilka båda finansieras med 

offentliga medel. Systemet går ut på att alla utförare får samma ersättning, vilket ska leda till att 

man konkurrerar med kvalitet och inte pris. Det finns inga begränsningar för företag som vill 

etablera sig inom hälsovården. Företagen skall endast uppfylla ställda krav och bli godkända av 

kommunen (SOU, 2008:15).  

3.1.2 Grundläggande principer  

Valfrihetssystemet styrs av fem grundläggande principer (LOV § 2). En av principerna om 

likabehandling, säger att alla utförare ska behandlas på lika villkor. Det är inte möjligt av 

kommunen att positivt eller negativt särbehandla någon speciell utförare.  Kommunen får heller 

inte utesluta någon på grund av nationalitet, de får heller inte ge företräde till utförare från 

samma område. Detta strider mot principen om icke-diskriminering. Nästa princip handlar om 

öppenhet, vilket innebär att den upphandlade myndigheten ska lämna tillräckligt med 

information och redogöra för hur de kom fram till beslutet om val av utförare. Vidare dikteras 

principen om proportionalitet, vilket betyder att kommunen inte får ställa högre krav än vad 

nödvändigt. Kraven på utförarna får inte alltså gå utöver vad som behövs för att uppnå syftet 

med upphandlingen. Slutligen presenteras den femte principen som handlar om ömsesidigt 

erkännande. Den innebär att intyg och certifikat som utfärdats av en annan stats behöriga 

myndigheter inom unionen även ska gälla i andra EU-länder (Sundstrand, 2011).  
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3.1.3 Hälso- och sjukvårdslagen - HSL 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) omfattar grundläggande regler för all slags hälso- och 

sjukvård. Den anger bland annat vad kommunen, landstinget och andra vårdgivare är skyldiga 

att erbjuda patienter. Lagen anger också de mål och krav på god vård som ska följas av 

kommuner och landsting. HSL är en ramlag, vilket betyder att lagstiftaren har satt upp mål och 

riktlinjer istället för detaljstyrning. Lagen innehåller bestämmelser som behandlar riktlinjer om 

bl.a. kvalitet, vilka säger att kvaliteten i systematiskt och kontinuerligt ska utvecklas och 

säkras. HSL innehåller även bestämmelser som säger att vård ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet. Detta för att tillgodose patientens behöv av 

trygghet i vård och behandling (SOU, 2008:15).  

Målet med hälso- och sjukvårdslagen är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

landets befolkning. ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall 

ges företräde till vården” (HSL 2§). 

Vidare i lagen finns information om kraven på god vård som ställs på hälso- och sjukvården 

(HSL 2a§). Detta innebär att behandlingen skall: 

1). Vara av god kvalitet och ta hänsyn till patientens behov av trygghet i vården.  

2). Vara lättillgänglig. 

3). Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

4). Främja goda kontakter mellan patienten sjukvårdspersonalen. 

5).  Tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 

Lagen innehåller också bestämmelser som säger att information till patienten ska vara 

individuellt anpassad (2b§). Informationen ska vara anpassad till patientens hälsotillstånd, 

upplysa om olika metoder för undersökning, vård och behandling som finns tillgängliga. Men 

även upplysa om patienters möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt 

finansierade hälso- och sjukvården.  

3.2 Att bedriva en vårdenhet i region Skåne 

I Skåne väljer alla medborgare en vårdenhet inom primärvården. För att få bedriva en 

vårdenhet inom Hälsoval Skåne krävs att uppdragsgivaren godkänt verksamheten, vårdenheten 

blir då ackrediterad. Vårdgivaren ansöker om ackreditering i enlighet med Lag (2008:962) om 

Valfrihetssystem. Vårdgivare som blivit ackrediterade att bedriva en vårdenhet har rätt att 
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teckna avtal om geografisk placering av vårdenheten som baseras på behoven i Skåne. 

Vårdenheten ska enligt uppdragsgivarnas riktlinjer präglas av tillgänglighet, kontinuitet och 

trygghet. Vidare ska medborgarna bli tagna på allvar, få ett gott bemötande bli respekterade och 

ha möjlighet att påverka vården. Uppdragsgivaren, region Skåne lägger stor vikt på att 

vårdenheterna som vill bedriva verksamhet ska ha hög kvalitet på sin vård. Hög kvalitet uppnås 

genom att vårdenheterna upprätthåller hög kontinuitet och tar ansvar för patienternas väg i 

vården (Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2011). 

När en privat aktör söker tillstånd att bedriva verksamhet inom primärvården gör 

uppdragsgivaren region Skåne en kontroll. Aktören får inte vara dömd för brottslighet såsom 

deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri och penningtvätt. Vidare kan 

vårdgivaren inte godkännas om denne är i konkurs, likvidation eller är under tvångsförvaltning. 

Att inte fullgöra sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt medför också 

till att vårdgivaren inte kan bli godkänd (Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2011). 

3.2.1 Uppdragets omfattning 

Uppdraget som vårdgivaren ska utföra omfattar bland annat hälsoinriktat arbetssätt, medicinskt 

åtagande och rehabiliteringsåtagande. Vårdgivaren ska på individnivå arbeta hälsofrämjande 

och ge upplysningar om egenvård för att uppnå det hälsoinriktade arbetssättet.  För att uppnå 

målet medicinskt åtagande ska vårdgivaren ta hänsyn till patienternas samtliga behov av 

undersökning och behandling inom primärvårdsnivån. Undersökningar som kräver mindre 

kirurgi och analys ska också ske inom ramen för vårdenhetens uppdrag (Hälso- och 

sjukvårdsnämnden, 2011). Rehabiliteringsåtagandet kräver att vårdgivaren bidrar till att 

patienter med sjukdom eller skada ges förutsättningar för delaktighet i samhället. Uppdraget 

omfattar inte ungdomsmottagning, barnahälsovård (BVC) och mödrahälsovård (Hälso- och 

sjukvårdsnämnden, 2011). 

Region Skåne, uppdragsgivaren, har rätt att kontrollera den utförda vården som bedrivits av 

verksamheten. Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten är tillgänglig för undersökningar av 

patientnöjdhet. När undersökningarna gjorts kan uppdragsgivaren belöna eller ge vite för goda 

respektive sämre resultat (Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2011). 

3.2.2 Ersättning 

För varje folkbokförd skånemedborgare som är registrerad på en vårdenhet erhålls ersättning. 

Ersättning utgår också utifrån vårdtyngd och socioekonomiska faktorer. Vårdersättningen per 

medborgare och månad är fastställd till 207 kr för offentliga vårdgivare och 213 kr för privata 

vårdgivare inklusive momskompensation, år 2012 (Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2011). 
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Region Skåne har tagit fram olika kvalitetsmål som vårdenheterna ska uppnå. Ett av dessa 

kvalitetsmål är patientfokuserad hälso- och sjukvård. Patienterna får genom en enkät svara på 

hur de har upplevt exempelvis tillgänglighet, information, bemötande och delaktighet. Den 

tredjedel av vårdenheterna som uppvisar bäst upplevd kvalitet per faktor får en bonusersättning 

av Region Skåne (Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2011).  

 

 

 Figur 1 Beskriver ersättningssystemet för vårdenheter inom region Skåne  

 (Baserad på Deloitte, 2007) 

För att få en balans mellan långsiktiga och fortlöpande incitament finns det anledning att dela 

upp ersättningen i en fast del som är tänkt att vara oförändrad över åren och en rörlig del som 

kontinuerligt ska variera med resultaten. Den fasta ersättningen kopplas till hur enheterna klarar 

det långsiktiga uppdraget. Antal listade personer på en vårdenhet är ett exempel på det 

långsiktiga uppdraget. Vidare kopplas den fasta ersättningen till vårdenheterna med kvaliteten 

som patienterna upplever när de besöker en vårdenhet. Den rörliga ersättningen tilldelas 

vårdenheterna om de lyckats utveckla och förbättra den upplevda kvaliteten från ett år till ett 

annat (Deloitte, 2007).  
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3.3 Kritik mot Hälsoval Skåne 

Vid införandet av Hälsoval Skåne framfördes kritik från olika håll. Vårdenheterna i Skåne 

upplever att patienterna har vunnit mest på vårdvalsreformen. Enligt Dahlgren (2009) 

näringspolitisk chef för vårdföretagarna finns det brister i hur vårdvalen fungerar. Region 

Skåne kritiseras för att gynna den egna verksamheten till nackdel för de privata vårdenheterna. 

Detta gör man genom att offentligt utförd verksamhet tillåts få gå med underskott. Kritik riktas 

även mot att ersättningarna som företagen får per patient är för låga. Vidare menar Dahlgren 

(2009) på att vårdvalssystem som övergynnar offentlig vård hotar valfriheten. 

Det privata vårdföretaget Capio citykliniken uppger att ersättningsmodellen inte upplevs som 

försvarbart. Informationschefen på vårdföretaget menar på att man inte kan tillhandahålla god 

service och bra kvalitet för patienterna med så låga ersättningar (Nilsson, 2009).  

Lagen om valfrihetssystem bygger på att alla organisationer som uppfyller kriterierna för att 

bedriva vårdverksamhet skall godkännas. Revisorerna påpekar att informationen till blivande 

vårdgivare inte fullt följer lagstiftningen, i den meningen att det ger en bild av att man kan neka 

blivande vårdgivare på grund av geografisk placering (Jansson, Nerd, Paulsson & Hallgren, 

2009).  

Enligt Jansson et al (2009) domineras införandet av brister i ekonomistyrningen och inom IT-

området. Den vidare kritik som framförts bygger på att det finns en avsaknad av principer för 

hur hälsovalet ska fungera i regionens egen förvaltning. Vid granskning av hälsoval Skåne det 

efterföljande året lyfter författarna, med större betoning än år 2009, upp att den offentliga 

förvaltningen inte kan stödja sina hälsovalsenheter. Problemet ligger i att 

primärvårdsförvaltningen inte kan övergå från detaljstyrning till att ange mål och ramar för sina 

hälsovalsenheter (Jansson et al., 2009). 
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4 Teori 

I detta avsnitt redogörs för vilka teorier som finns inom det berörda området för att senare i 

rapporten användas som hjälpmedel för analysen..   

 

Med teorier menas de olika faktorerna som påverkar patientnöjdheten. Dessa intervjuer har 

gjorts för att få en förförståelse och skapa sig en uppfattning om undersökningsområdet. En del 

uttalanden från intervjuer med ansvariga från primärvården har tagits med i det aktuella kapitlet 

för att få ansvarigas uppfattning kring patientnöjdhet.  

 

4.1 Kvalitet inom sjukvården 
Patienterna är den enda källan till information om huruvida de behandlas med värdighet och 

respekt. Patienten upplever kvalitet genom olika faktorer. Tillgänglighet, delaktighet, tidig 

diagnos, kompetens och färdigheter är exempel på kvalitetsfaktorer utifrån patienternas 

perspektiv. Institute of Medicine (IOM) definierar kvalitet som den vård då patienterna 

upplever att de fått önskad resultat på sitt problem (Kapoor, 2011).  

Wilson, O´Rouke & Tabrizi, (2009) hävdar att patienterna ser kvalitet i vården utifrån två 

dimensioner, teknisk kvalitet och servicekvalitet. Den tekniska kvaliteten hänvisar till vad 

patienterna får för vård i förhållande till hur effektiva vårdpersonalen är. Med servicekvalitet 

menar författarna icke-hälsoaspekter exempelvis hur patienten blir bemött av personalen.  

4.2 Patientnöjdhet utifrån flera faktorer 

4.2.1 Tillgänglighet 

 

”Hög kvalitet i primärvården, bra öppettider och den bästa tillgängligheten utanför kontorstid” 

   Benny Ståhlberg, primärvårdschef (2012-05-22) 

I en undersökning som gjordes avseende tillgänglighet i region Skåne kom man fram till att 

högre personaltäthet leder till bättre tillgänglighet (Glenngård & Anell, 2012). 

För att öka tillgängligheten på vårdenheterna måste lokalerna där vården bedrivs vara 

tillgängliga för alla personer. Tidningar, Tv-skärmar och uppkoppling till nätet är viktigt för att 

öka tillgängligheten i vårdenheternas lokaler. Ytterligare ska vårdgivaren ansvara för att det 

finns lättillgänglig information om öppettider och tidsbokning. Tider då vårdenheterna har 

stängt ska telefonsvararen ge information om vårdenhetens öppettider (Hälso- och 

sjukvårdsnämnden, 2011).  
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Väntan innan vården, hur hjälpsam sjuksköterskorna är, personalens organisation, hur 

hjälpsamma läkarna är och mängden information från vårdpersonalen är enligt Vukmir (2006) 

kopplat till patienters uppfattning om tillgänglighet i primärvården. I en studie som gjorts i 

USA noterades det att patienter som upplevde långa väntetider, dålig information från 

vårdpersonalen och dålig förklaring av testresultaten hade en negativ koppling till 

tillgängligheten (Vukmir, 2006). 

4.2.2  Delaktighet 

 

”Vi brukar bjuda in medborgare för att diskutera vad som kan förbättras inom primärvården”  

  Bengt Ardenvik, strateg inom primärvården (2012-05-21) 

Kärnan i vården är mötet mellan patient och vårdpersonal. Varje år görs över 26 miljoner 

läkarbesök i Sverige. Det är i dessa möten som vårdens centrala uppgift utförs. Det är 

samverkan mellan patienten och vårdpersonalen som vårdbehovet identifieras och 

fastställanden om diagnostik, behandling och rehabilitering fattas. Ett patientcentrerat arbetssätt 

och en delaktig patient har en positiv effekt på vårdens resultat. Personalen som arbetar på 

vårdenheterna ska med sin kunskap och tillämpad vetenskap förklara sjukdomen, behandlingen 

och vilka resultat som kan åstadkommas. Utöver det ska personalen förstå och se patientens 

kunskaper och möjligheter till samarbete där var och en bidrar med sitt kunnande. Varje individ 

är expert på upplevelsen av sin egen ohälsa och har den bästa vetskapen om sin egen kropp och 

sitt eget tillstånd. Som patient är man beroende av andras kunskap och beslut för att kunna bli 

delaktig och utöva sitt självbestämmande (Socialstyrelsen
1
, 2010).  

Bäst är det om informationen utväxlas i en kommunikation mellan patienten och 

vårdpersonalen som gör det möjligt för patienten att genom kunskap och insikt bli delaktig och 

aktivt kunna medverka i sin vård. Kommunikationen mellan patient och vårdpersonal tar tid 

och informationen behöver fyllas på, förtydligas och upprepas under hela vårdprocessen. 

Genom respons från patienten under samtalet eller på annat vis kan personalen ta reda på om 

och hur patienten har uppfattat informationen. Patientens återkoppling ger också underlag för 

en granskning av om informationen behöver förtydligas eller kompletteras (Socialstyrelsen, 

2010).  

Uppfattning och kännedom är utgångspunkter för att patienten ska kunna tillämpa den kunskap 

som förmedlas och kunna vara delaktig i och ha inflytande över sin egen hälsa, vård och 

behandling. För att patienternas inflytande alltmer ska kunna grundas på delaktighet behöver 

                                                        
1 En handbok för verksamheter inom primärvården som baseras på studier. 
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hela informationsprocessen och dess delar likställas, undersökas och beskrivas.  Det 

gemensamma målet är att skapa förutsättningar och vanor som stöttar patienternas möjligheter 

till självbestämmande och möjlighet att påverka resultatet av vård och behandling 

(Socialstyrelsen, 2010).  

Runt om i hela världen uppmanas medborgarna som kommer i kontakt med primärvården att 

aktivt delta i beslut som rör deras hälsa.  Patienter som är med och beslutar om sitt 

hälsotillstånd känner sig mer nöjda än de som inte har något inflytande i beslut som rör 

patienten.  En aktiv roll i planering ökar patientens livskvalitet (Goss, Renzi & Guiseppe, 

2011). Jeyanathan & Levinson (2008) menar på att allmänhetens deltagande i beslut som rör 

deras hälsa återspeglas i att patienterna känner sig mer delaktiga i sin vård och därmed ökar 

patienternas nöjdhet.   

Patienternas delaktighet i vården studerades i ett projekt som gjordes av Mario Negri institutet i 

Italien. Under åtta dagar fick 135 patienter delta i olika moment som berörde patienternas 

delaktighet i vården. Projektet resulterade i att deltagarna fick bättre kunskaper om olika 

hälsotillstånd (Goss et al., 2011). 

I modern primärsjukvård finns det en stark betoning på patientnära vård. Trots att patienten var 

central i primärsjukvården i det förflutna, var patienten en mindre aktiv deltagare än nu. För 

närvarande är det en aktiv roll som tillskrivs patienter. Många patienter vill tala om sitt 

hälsotillstånd och vara delaktiga i beslut som rör deras hälsotillstånd (Bodenkamp, 

Trappenburg & Grit, 2009).  

I en studie som gjorts inom primärvården i region Skåne gällande delaktighet kom forskarna 

fram till att mottagningar fick bättre betyg gällande delaktighet hur patienterna upplevde 

kommunikationen med vårdpersonalen. Vidare visade undersökningen att mottagningar som 

hade etablerats efter vårdvalsreformen var förknippade med högre kvalitet avseende delaktighet 

(Glenngård & Anell, 2012).  

4.2.3  Bemötande 

 

”Inom primärvården i region Skåne har vi som policy att aldrig använda oss av orden, tiden är 

slut.”    

  Bengt Ardenvik, Strateg inom primärvården (2012-05-21) 
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Vårdpersonalen möter ofta människor i kris eller oro. Det krävs skicklighet att kommunicera 

och visa empati när man möter olika individer där de just befinner sig. Personalens syn på 

människor och förhållningsätt inverkar på hur patientens behov tolkas. Det behövs därför stöd 

och utbildning för att öka förståelsen för både möjligheter och begränsningar i det egna 

beteendet. Ett professionellt bemötande kännetecknas av att alla patienter behandlas och vårdas 

med respekt och omsorg oavsett personliga egenskaper, ålder, genus, funktionshinder, 

utbildning, religiös tillhörighet eller social ställning. Eftersom patienten kan möta olika 

personer inom vårdenheten under vårdprocessen behöver det vara påtagligt uttalat och finnas 

rutiner för vem som informerar om vad och när. Vårdpersonalen måste känna till vilka rutiner 

som gäller och kunna praktisera dem med hänsyn till varje patients förutsättningar och behov 

(Socialstyrelsen, 2010).  

Bemötandet av patienter i sjukvården kan uppfattas som en etikfråga. Numera finns det 

indikationer på att bemötandet kan ha effekter på patienters sjukdomsupplevelse och därmed 

tillfrisknande. I en studie som gjorts för att undersöka gynnsamma och ogynnsamma effekter 

visade sig att 70 procent av de tillfrågade patienterna hade positiv erfarenhet av bemötande 

inom primärvården. Vidare visade studien att 30 procent av de tillfrågade hade erfarenhet av 

negativt bemötande. Patienter som blivit negativt bemötta ansåg att deras syn på nöjdhet 

gällande bemötande blivit avsevärt sämre. (Lynøe, 2011).  

Upplevelsen av att ha blivit bemött på ett respektfullt respektive kränkt sätt behöver inte alltid 

spegla hur patienterna faktiskt har blivit bemötta. En patient kan uppleva sig kränkt utan att ha 

blivit felaktigt bemött. Undersökningen som gjordes påvisar att vårdpersonalens bemötande av 

patienter har betydelse för hur patienters självupplevda förmåga till återgång i arbete är (Lynøe, 

2011).  

I en undersökning som gjorts inom primärvården i Region Skåne gällande bemötande kom 

forskarna fram till att bemötande på ett professionellt sätt har ett samband med bemötande hos 

patienter. (Glenngård & Anell, 2012).  

 

4.2.4  Information 

 

”Ett bra bemötande är svårt men ändå lätt. Det är svårt därför att vi människor är olika och 

uppfattar saker på olika sätt.”  

  Bengt Ardenvik, strateg inom primärvården (2012-05-21)  
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Om information inte kan lämnas till en patient ska den lämnas till närstående.  Information 

skall vidare förmedlas utifrån varje patients förutsättningar och förmåga att ta till sig 

informationen. Innehåll och utformning av information till patienten ska vara anpassad till 

patientens individuella behov vilket betyder att informationen ska kunna förstås av patienten. 

Språk, media och andra kommunikationsmedel ska anpassas till varje patients hälsotillstånd. 

Vidare är det också viktigt med olika former av återkoppling och uppföljning av om hur 

patienten uppfattat den informationen som ges av vårdpersonalen. Kulturella faktorer kan 

exempelvis inverka på upplevelser och förväntningar på vård och behandling. Det är därför 

angeläget att försöka få en uppfattning om vilka föreställningar och förväntningar enskilda 

patienter har när de är i kontakt med vården (Socialstyrelsen, 2010). 

I en kvantitativ undersökning som gjorts inom primärvården i Region Skåne gällande 

information kom forskarna fram till dålig information från vårdpersonal till patient hade ett 

negativt samband på patientupplevd kvalitet avseende information (Glenngård & Anell, 2012).  

 

En välinformerad patient är en som: 

 

• är med i det som sker. 

• är informerad om vad som gjorts, vad som kan tänkas hända, vad man ska vara uppmärksam 

på och hur uppföljningen ser ut. 

• genom informationen fått kunskap, förståelse och insikt, om sitt hälsotillstånd och de metoder 

för undersökning, vård och behandling som finns. 

• kan tillgodogöra sig innebörden av informationen och kan föreställa sig konsekvenserna av 

olika behandlingar och eventuella risker. 

 (Socialstyrelsen, 2010) 

 

I en svensk studie bland patienter inom den psykiatriska vården blev det uppenbart att det finns 

stora skillnader mellan förväntningar och upplevelser. Många patienter kände att de inte fick 

den hjälp de förväntat sig och att informationen till patienterna var dålig. Patienterna ville få 

mer kunskap om deras behandling och hur man kan lära sig att känna igen sin egen sjukdom. 

Ungefär 60 procent av de tillfrågade kände inte till sin egen diagnos när de skrevs ut från 

vården (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Forskarna Hardy, O´Brian & Furlong (2001) har gjort en undersökning i England gällande 

information till patienter inom primärvården. Syftet med studien var att undersöka sambandet 

mellan information till patienter och uteblivna besök. Två veckor innan patienten skulle besöka 

vårdenheten skickades detaljerad information som beskrev deras kommande besök. 
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Informationen skrevs med enkelt språk och stora typsnitt. På den första sidan fanns det angivna 

namnet på kliniken, läkarens namn, exakt var kliniken låg och tid för besöket. Den andra sidan 

beskrev exakt vad som skulle hända med patienten under besöket på vårdenheten. Vidare fanns 

också ett flödesschema som sammanfattade varje steg av patientens besök. En vecka innan 

besöket ringde personalen patienten för att bekräfta att informationen kommit fram och en 

genomgång av informationen gjordes. Studien där 31 patienter deltog visade att andelen 

uteblivna besök sjönk till 7 procent genom att skicka ut information i förväg till patienterna. 

Ytterligare minskning av uteblivna besök nåddes genom att följa upp informationen med 

telefonsamtal en vecka innan patienten skulle besöka vårdenheten. När detta implementerades i 

kliniken där studien gjordes sjönk uteblivna besök från 19 procent till 9 procent under två års 

period.  

 

4.2.5  Kontinuitet 

 

”Vi strävar efter att ha hög kontinuitet eftersom det ger vinst i form av effektivitet och 

patienterna vill också ha fast läkarkontakt.” 

  Bengt Ardenvik, strateg inom primärvården (2012-05-21) 

Förtroendet för vården bygger till stor del på patientens kontakt med enskilda läkare och annan 

vårdpersonal. Vårdenheten där patienten är listad är ansvariga för att patientens behov av 

trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet tillgodoses. Om det är tvunget att ta hänsyn till 

dessa behov, eller om patienten begär det ska vårdenheten utse en fast vårdkontakt. Den fasta 

vårdkontakten ska vid varje tillfälle utses på patientens önskan oavsett om det anses nödvändigt 

eller inte. Vid en fast vårdkontakt ska patientens begäran om vem som ska vara den fasta 

vårdkontakten tillgodoses så långt det är möjligt. Eftersom patienten kan träffa flera olika 

personer under vårdprocessen behöver det finnas vanor för vem som informerar om vad. I den 

utsträckning kontinuitet mellan sjukvårdspersonal och patient inte kan säkerställas, ökar kraven 

på dokumentering av den information som givits till personalen som arbetar på vårdenheten. I 

en studie som gjorts på uppdrag av socialstyrelsen påvisades att fast kontakt med vårdpersonal 

ledde till att den upplevda kontinuiteten hos patienter ökade. Vidare visade studien att besök 

hos samma vårdenhet ökade den upplevda kontinuiteten hos patienterna. (Socialstyrelsen, 

2010). 

Som tidigare nämnts har en studie gjorts i Region Skåne gällande kontinuitet. Individerna fick 

svara på standardiserade frågor, vilket påvisade ett kausalt samband där fast läkarkontakt hade 

positiv effekt på upplevd kvalitet avseende kontinuitet.  Vidare visade studien att patienter som 
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var listade på större mottagningar hade sämre upplevd kontinuitet jämfört med patienter som 

var listade på mindre mottagningar. Slutligen visade studien på att besök hos läkare hade störst 

betydelse för upplevd kontinuitet (Glenngård & Anell, 2012).  

4.2.6 Geografisk närhet 

 

”Inom region Skåne kan man välja vårdenhet inom 20 minuters avstånd.”  

   Benny Ståhlberg, primärvårdschef (2012-05-22) 

Den geografiska placeringen av vårdenheterna innebär att tillgången av vård i området blir 

högre och leder till att befolkningens hälsa förbättras. Vidare påverkas patienters nöjdhet av 

närheten till vårdenheten. Patienterna som är brukare av vården påverkas även av andra element 

vid val av vårdenhet avseende geografisk närhet. Tid, begränsningar och stress är vissa av de 

andra faktorerna. I en studie som gjorts i Estland framkom det att finns samband mellan 

föräldrar och patientnöjdhet. Föräldrar som har en vårdenhet i närheten av sitt geografiska 

område upplevde högre patientnöjdhet. Slutligen visade också studien att män och kvinnor som 

har sitt arbete nära en vårdenhet oftast väljer den vårdenheten (Rooväli & Kiivet, 2006).  

I en undersökning som gjordes i norra Oman påvisades att den geografiska lokaliseringen av 

vårdenheten påverkade patientnöjdheten hos föräldrar.  Undersökningen visade också att 

patienternas nöjdhet inte påverkades av den geografiska placeringen för gifta par som inte hade 

barn. Deltagarna som var 435 till antalet var kvinnor och män från 18 till 74 års ålder  (Al-

Mandhari et al, 2008).  

 

4.2.7  Upplevd nytta 

 

”9/10 patienter i region Skåne är mycket nöjda med den upplevda nyttan.” 

  Bengt Ardenvik, strateg inom primärvården (2012-05-21) 

Den upplevda nyttan kännetecknas av huruvida patienten har blivit tillgodosedd med sitt 

vårdbehov. Som mottagare av primärvården är det patientens utvärdering av kvaliteten i vården 

som är essentiell. Upplevd nytta är den faktor som ofta förknippas med patientfokus. 

Sambandet mellan faktorerna visar på att om vårdpersonalen har stark patientfokus ökar den 

upplevda nyttan hos patienten (Duggirala, Rajendran & Anantharaman, 2008).   

Enligt Glenngård och Anell (2012) påverkar olika faktorer den upplevda nyttan hos patienter. I 

en kvantitativ undersökning som gjordes visade det sig att hög patientfokus hade ett samband 

med den upplevda nyttan.  
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4.2.8 Helhetsintryck 

 

”2/3 skåningar väljer den offentliga primärvården vilket tyder på att vi gör ett bra jobb” 

    Benny Ståhlberg, primärvårdschef (2012-05-22) 

Enligt Vukmir (2006) är patienternas uppfattning av tillgänglighet inom primärvården kopplat 

till olika aspekter så som personalens organisation, väntan innan vården och mängden 

information från vårdcentralen.  För att förbättra tillgängligheten måste även lokalerna där vård 

bedrivs vara tillgängliga för alla personer. Tidningar i väntrummet, information om öppettider 

är viktiga för att öka tillgängligheten (Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2011). Kärnan i 

sjukvården är mötet mellan vårdpersonal och patient vilket medför att ett patientcentrerat 

arbetssätt och en delaktig patient har en positiv effekt på vårdens resultat (Socialstyrelsen, 

2010). Enligt Goss et al (2011) känner sig patienter mer nöjda om de får vara delaktiga i sin 

vård, vilket är i linje med vad som kännetecknas som god kvalitet avseende delaktighet 

(Jeyanathan & Levinson, 2008). Van de Bodenkamp et al (2009) menar på att många patienter 

vill vara med och diskutera sin vård.  

Personalen som arbetar inom vården möter ofta människor i kris vilket kräver god skicklighet 

att hantera (Socialstyrelsen, 2010). Lynøe (2011) hävdar att patienter som blivit negativt 

bemötta påverkar deras syn på nöjdhet gällande bemötande. Ett möte på ett professionellt sätt 

kan enligt Glenngård et al (2012) relateras till högre upplevd kvalitet gällande bemötande hos 

patienter. 

En välinformerad patient kännetecknas av att denne ges information om sitt hälsotillstånd, är 

informerad om vad som har gjorts tidigare och har tillräckligt med underlag för att kunna ta 

ställning till olika valmöjligheter (Socialstyrelsen, 2010). Enligt Hardy et al (2001) finns det ett 

samband mellan information till patienter inom primärvården och uteblivna besök. Dålig 

information till patienter medför uteblivna besök. Glenngård & Anell (2012) hävdar att dålig 

information har ett negativt samband på patientupplevd kvalitet avseende information. 

Vården bygger på förtroendet mellan patient och vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2010). Enligt 

Glenngård et al (2012) har fast läkarkontakt positiv effekt på upplevd kvalitet gällande 

kontinuitet. Den geografiska närheten påverkar enligt Rooväli et al (2006) föräldrars val av 

vårdenhet. Däremot påverkar inte den geografiska placeringen val av vårdenhet hos ogifta par 

Al-Mandhari et al (2008). 
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Den upplevda nyttan kännetecknas enligt Duggirala et al (2008) av huruvida patienten varit i 

fokus under vårdprocessen eller inte. Glenngård och Anell (2012) skriver att hög patientfokus 

är relaterat till högre upplevd kvalitet avseende den upplevda nyttan. 

Sammanfattningsvis har faktorerna tillgänglighet, delaktighet, bemötande, information, 

kontinuitet och upplevd nytta stor betydelse för helhetsintrycket. Studien som gjordes i Region 

Skåne visade på sambandet mellan hur patienterna upplever de olika faktorerna påverkar 

helhetsintrycket avseende kvalitet inom primärvården. (Glenngård & Anell, 2012).  

4.3 Kundnöjdhet 
När ett bolag förmedlar en tjänst eller en service resulterar det oftast i en nöjd eller en missnöjd 

kund. Att tillfredställa en kund och göra kunden nöjd är inte alltid det lättaste. Alla kunder är 

olika och har olika behov vilket innebär att alla kunder blir tillfredställda och nöjda på olika 

sätt. En studie har visat att nöjdhet kan delas in i två huvudgrupper, ekonomisk nöjdhet och 

social nöjdhet. Med ekonomisk nöjdhet menas de olika ekonomiska förmånerna som kunden 

upplever och värderar tjänsten med. Social nöjdhet innehåller kundens uppfattning och 

värdering av de olika psykosociala fördelarna med tjänsten. Ett exempel på en psykosocial 

fördel kan vara att leverantören förklarar sina rutiner och visar respekt gentemot kunden 

(Geyskens., Steenkamp, 2000). 

 

Kundtillfredställelse är ett tillstånd i kundens huvud, närmare bestämt kundens personliga 

bedömning utifrån den händelse som är verklig för kunden. Det finns många olika faktorer som 

bidrar till att göra kunden tillfredsställd, tidigare upplevelser vid ett specifikt tillfälle är ett 

exempel (Bitner, 1992). 

 

Kundnöjdhet kan sägas vara olikheten mellan fördelar och uppoffringar som uppfattas av 

kunden, genom sina förväntningar. För att kunden ska uppleva total nöjdhet med servicen krävs 

relevant information om exempelvis öppettider, villkor och bekräftelser. Mängden information 

kunden vill ha skiljer sig och måste därför anpassas individuellt. Informationen som når kunden 

måste dock vara korrekt och relevant för att inte skapa missnöje hos kunden. När kunden 

bestämt sig för att genomgå en process hos en vårdenhet är det viktigt at vårdpersonalen är 

noggrann för att inte skapa missnöje hos kunden. Om kunden själv ska betala en vårdprocess är 

det viktigt att faktureringen sker med korrekt information, allt för att inte kunden ska bli 

missnöjd (Payne., Holt, 2001). 
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4.4 Modell 

 

  Figur 2: Beskriver faktorer som påverkar patientnöjdheten  

(Egen modell, baseras på Glenngård &Anells modell, 2012) 

Figur 2 visar hur olika faktorer förhåller sig till vårdenheternas olika egenskaper i Skåne, alltså 

om vårdenheten drivs i privat eller i offentlig regi. De olika aspekterna ovan har mätts genom 

en nationell patientenkät och visar på att i det finns signifikanta samband mellan dem i Skåne 

län. Enligt Glenngård & Anell (2012) är ovanstående faktorer viktiga när Skåne läns 

medborgare väljer vårdenhet. Undersökningen avser att göra en djupgående analys genom 

intervjuer om hur patienter upplever kvalitet i primärvården. Den första intervjufrågan kommer 

att handla om hur patienter upplever kvalitet, alltså en öppen fråga. 
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5 Empiri 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska utförande där resultatet från de utförda 

intervjuerna redovisas. 

5.1 Val av respondenter 

5.1.1 Allmänt om kvalitet  

I början av intervjuerna ställs en öppen fråga om vilka faktorer medborgarna relaterar till 

kvalitet inom primärvården. I denna fråga gjordes ingen skillnad i om medborgarna besökte en 

offentlig eller privat vårdenhet.  

Respondenterna definierar kvalitet som resultatet av besöket på vårdenheten, från dess att man 

blivit sjuk till dess att man blir frisk. De tillfrågade medborgarna är överens om att det ska 

finnas en kvalitativ vård men definierar kvalitet på olika sätt. Merparten av de som  intervjuas 

menar att kvalitet innebär att man ska få rätt vård, rätt recept utskrivet och att det ska gå snabbt 

vid allvarlig sjukdom, vilket relateras till den upplevda nyttan. Respondenterna menar också att 

väntetiderna är alldeles för långa, de anser att väntetiderna kan kortas ner. De intervjuade 

menar att en rimlig tid, är dagen då man ringer eller dagen efter. ”Jag ska helt enkelt inte 

behöva vänta i flera dagar bara för att få en remiss eller ett recept utskrivet. Man ska kunna 

räkna med direkt vård och inte behöva vänta upp till tre veckor”, anser en kvinnlig respondent.  

Rätt vård är den andra definitionen som kom upp under många av intervjuerna med 

respondenterna. Undersökningsdeltagarna menar på att rätt vård betyder att man ska bli frisk, 

mötas med respekt av personalen på vårdenheten och att undersökningen ska vara givande.  

Det som också kommer fram under intervjuerna är att bemötandet från personalen värderas 

högt i valet av vårdenhet. Med gott bemötande från personalens sida menar de intervjuade att 

man ska känna sig trygg och mötas med respekt. Respondenterna talar om att personalen på 

vårdenheterna ska vara kompetenta, professionella och lyhörda, de ska också förklara på ett bra 

sätt. Vidare menar de intervjuade att personalen ska ta människovärdet på allvar eftersom man 

besöker en vårdenhet för att få hjälp.   

En ytterligare faktor som upplevs är att trygghet kopplas vidare till delaktighet. Medborgarna 

menar att de vill känna sig trygg och tas på allvar vid besök på vårdenheterna. En del av de 

intervjuade hade upplevt att sjuksköterska inte tagit dem på allvar när de har berättat om sina 

symptom på telefon. Enligt de intervjuade medborgarna trodde sjuksköterska att de överdrev 

sin beskrivning av sjukdom endast för att få träffa läkare. ”Vårdaren ska ta god tid på sig och 

lyssna på patienten samt ge rätt bedömning av diagnos”, menade en kvinnlig respondent.  
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Andra faktorer som också kommer upp under intervjuerna var information, kontinuitet och 

geografisk närhet. En del av de intervjuade med invandrarbakgrund syftar då på deras föräldrar 

tycker att de inte hade fått kvalitativ vård på grund av brist av information på olika språk. 

Respondenter med invandrarbakgrund tycker därför att det behövs information på olika språk, 

detta eftersom de anser att Malmö är en mångkulturell stad. Vissa undersökningsdeltagare 

hävdar att den fasta läkarkontakten är viktig för att få god vård. Slutligen menar respondenterna 

på att geografisk närhet påverkar uppfattningen av kvalitet. Närheten till vårdenheten får 

föräldrar att känna sig trygga.  

Sammanfattning av kvalitet 

Sammanfattningsvis har medborgarna preciserat kvalitet utifrån olika faktorer som bemötandet 

från personalen, information på olika språk, rätt vård och korta väntetider. Medborgarna 

kopplar kvalitet till kunnig, kompetent och trygg personal som respekterar människovärdet. 

Under intervjuerna kommer det fram att medborgarna efterfrågar kortare väntetider, då de 

anses alldeles för långa. Men också ökade kontroller av personal som arbetar inom 

primärvården.  

5.2  Delaktighet 

 5.2.1 Offentliga vårdenheter 

Vidare ställs ett par frågor till medborgarna om deras syn på delaktighet inom primärvården. 

”Möjligheterna till att vara delaktig vid bestämning av dag och tidpunkt är begränsade. Om 

man inte tar den tid man blir erbjuden så får man vänta ännu längre, samtidigt som man har 

jobb och familj att tänka på”.  

Huvuddelen av respondenterna svarar att det finns få möjligheter att bestämma dag och 

tidpunkt, rättare sagt en mycket begränsad möjlighet. De intervjuade har räknat ut att varje 

läkare tillbringar högst 10 minuter per besök. Detta anses vara en orsak till att tiden inte räcker 

till för samtal och utformning av framtida behandlingar. 

I frågan om respondenterna fick vara med och diskutera fortsatt vård, gav respondenterna olika 

svar under intervjuerna. En del menade att möjligheten var begränsad eftersom läkaren var 

stressad i väntan på nästa besökare. Andra menade att de fick vara med och diskutera 

vårdprocessen, då läkaren gav olika alternativ för framtida behandlingar.  

Vid frågan om delaktighet vid utformning av fortsatt vård hade respondenterna olika åsikter i 

denna fråga också. En del respondenter menade dock att de inte ville vara delaktig i hur deras 
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behandling ska utformas. De ansåg att det är vårdenheten som ska lösa problemet och att de 

hade annat och att tänka på som jobb och familj. De var nöjda så länge de fick rätt behandling.  

Andra respondenter svarade helt tvärt om på frågan under intervjuerna. De ansåg att 

möjligheten till delaktighet vid bestämmande av fortsatt vård var låg. De hade varit med om 

händelser då läkaren skrivit ut medicin och inte gett vidare förklaringar om varför man ska ta 

medicinen. Medborgarna berättade att de gärna ville veta lite mer om den medicin de fick, 

varför de fick den och vad läkaren baserat valet av medicin på.  

De intervjuade personerna berättade att de flesta av läkarna förklarade på ett bra sätt men att 

man ibland kunde möta läkare med brister i svenska. Respondenterna hävdade att besöket var 

som ett lotteri, då man bland kunde träffa en läkare med god svenska och någon annan gång en 

läkare med sämre svenska. Respondenterna menade också att de ändå överlag kunde förstå vad 

läkaren hade att säga.  Men under intervjuerna kom det för det mesta fram positiva åsikter om 

läkarnas behandling och att de flesta av läkarna förklarade på ett bra sätt som patienterna 

förstod.  

Vissa respondenter hade lagt märke till att läkare nuförtiden sitter för mycket framför datorn 

istället för att ägna sig mer tid med patienterna. ”Han kollade mycket i datorn istället för att 

fokusera sig på mig som patient. Jag tycker att läkarna inte ska hålla på med administrativt 

arbete och istället fokusera sig på patienterna. Läkarens frånvaro ledde till att jag inte hade 

möjligheter till att diskutera fortsatt vård och behandling”, menade en kvinnlig respondent som 

nyligen besökt sin vårdenhet.  

De flesta av respondenterna tyckte dock ändå att de flesta av läkarna var professionella i sitt 

arbete. Merparten av respondenterna hade enbart positiva upplevelser från sina senaste besök 

på vårdenheten. De tyckte att läkarna förklarade på ett bra sätt och lyssnade på vad de hade att 

säga.  

Sammanfattning av delaktighet i offentliga vårdenheter 

 

En summering av medborgarnas erfarenheter vid frågor om delaktighet visar att de har haft 

olika upplevelser vid besök på de offentliga vårdenheterna. De flesta av respondenterna är 

överens om att delaktighet vid bestämmelse av dag och tidpunkt är ytterst begränsad. I frågan 

om möjligheten till att diskutera fortsatt vård svarade medborgarna olika på intervjuerna. En del 

menade att de fick vara med och diskutera fortsatt vård medan andra menade att de inte hade 

möjlighet. Det rådde även blandade meningar om läkaren lyssnade på vad patienterna hade att 

säga, då många av respondenterna kände att läkaren var stressad pga. av tidsbrist.  
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5.2.2 Privata vårdenheter  

”Möjligheterna till delaktighet vid bestämmande av dag och tidpunkt är faktiskt rätt så små, det 

hade kunnat förbättras.  Vi som är patienter jobbar och det är inte alltid så att man kan ta 

ledigt från sitt arbete.” 

I frågan om delaktighet vid bestämmande av dag och tidpunkt var alla respondenter med på att 

möjligheterna var begränsade. Vissa av respondenterna som var insatta inom området menade 

att möjligheten till att kunna påverka dag och tidpunkt beror på årstiderna. 

Undersökningsdeltagarna hävdade vidare att vid förkylningstider speciellt under vintertid, är 

det svårt att kunna påverka dag och tidpunkt. De berättade att under vintertid får man ta den tid 

man blir erbjudan, annars får man vänta en vecka extra då många är sjuka vid samma tillfälle. 

Undersökningsdeltagarna menade dock att det vid akuta fall går snabbare att få en tid på 

vårdenheten, undantaget var vid icke akuta fall då kösystem gäller. Enligt de tillfrågade 

intervjudeltagarna får man en tid samma dag eller dagen efter vid akuta fall. Vid icke akuta fall 

skickar vårdenheten en kallelse när den snabbaste tiden är tillgänglig. Detta tyckte 

respondenterna var helt okej, då det inte gällde en akut tid. Samtliga undersökningsdeltagare 

var dock överens om att bestämmande av dag och tidpunkt måste kunna förbättras, då det 

påverkar jobb, studier och familjelivet.  

 De flesta av respondenterna som besökte privata vårdenheter hävdade att möjligheterna till att 

diskutera fortsatt vård och behandling var goda. Merparten av de intervjuade var nöjda med 

deras senaste besök på sin privata vårdenhet ”Ja, vi är nöjda med alla läkarundersökningar 

som har gjorts både för oss vuxna och barnen, läkaren har lyssnat ordentligt och försökt hjälpa 

till så gott de har kunnat” berättar en förälder. Andra respondenter tyckte att läkaren gett dem 

delvis möjlighet att diskutera fortsatt vård och att detta kunde förbättras. 

De tillfrågade respondenterna hade likvärdiga åsikter i frågan om de tyckte att läkaren 

förklarade på ett bra sätt. De flesta upplevde att läkaren lyssnade på vad de hade att säga och 

återkom med bra feedback. I vissa fall upplevde medborgarna att läkarna inte hade den perfekta 

svenskan. Men detta såg de som något positivt, då läkaren blev mer engagerad för att förklara 

hur det ligger till för patienten.  

I frågan om medborgarna fick vara med och vara delaktiga i fortsatt vård och behandling hade 

intervjudeltagarna likvärdiga åsikter. De flesta tyckte att de definitivt fick vara med och 

bestämma fortsatt vård och behandling och att de fick förklaringar om bästa steg i 

behandlingen. Vidare berättades att de fick information över andra alternativa behandlingar av 

läkaren.  Ett fåtal respondenter menade istället att inte var helt nöjda med delaktigheten till 
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framtida behandlingar. Undersökningsdeltagarna hade förvisso blivit friska men de tyckte ändå 

att det hade varit kul att vara med och bestämma.  

Sammanfattning av delaktighet i privata vårdenheter 

Sammanfattningsvis har medborgare delade upplevelser i frågan om delaktighet senast de 

besökte sina privata vårdenheter. Även här kom det fram att möjligheten till att bestämma dag 

och tidpunkt var ytterst begränsad förutom vid akuta fall. Huvuddelen av de intervjuade var 

överens om att möjligheterna till att diskutera fortsatt vård och behandling var goda. De flesta 

av respondenterna tyckte också att läkaren förklarade på ett bra sätt. Ett fåtal medborgare ansåg 

dock att de ville ha mer information om framtida behandlingar.   

5.3 Information 

5.3.1 Offentliga vårdenheter 

”Ja, ibland startar besöket i tid, men man får oftast vänta. De brukar säga att andra besökare 

har dragit ut på tiden. Ibland säger de ingenting.”  

Under intervjuerna hade intervjudeltagarna delade meningar om hur de upplevde information 

inom primärvården. Frågan inleddes med om respondenternas senaste besök startade i tid. Det 

visade sig att de flesta av besöken på de offentliga vårdenheterna startade i tid. När väl besöken 

inte startade i tid visade sig att patienterna inte fick någon information om varför. 

Intervjudeltagarna berättade att det oftast berodde på att någon annan patient hade dragit ut på 

tiden. Det kunde hända att de fick vänta några minuter utan att någon i personalen talade om 

varför besöket försenades.   

Andra respondenter tyckte däremot att det inte var något farligt med att få vänta några minuter. 

De tyckte att det var trevligt att prata med andra patienter om sina problem samtidigt som de 

väntade på att bli kallade av läkaren.  

 

Respondenterna svarade varierat i frågan om de fick tillräckligt med information om sitt 

hälsotillstånd. Huvuddelen av de intervjuade personerna tyckte att de hade fått tillträckligt med 

information av vårdpersonal. Intervjudeltagarna menade att information om sitt hälsotillstånd 

var avgörande vid valet av vårdenhet. De intervjuade menade att det samtidigt var svårt att veta 

om den information de fick var relevant för att bota sjukdomen, då de inte själva var medicinskt 

utbildade.  Andra personer menade att de fick dåligt med information om sitt hälsotillstånd. De 

tyckte att det var oprofessionellt av läkare att ordinera medicin och inte förklara varför man ska 
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ta medicinen. Det kan vara en bra idé att testa på en privat vårdenhet tyckte de respondenter 

som inte hade fått tillräckligt med information av sitt senaste besök på offentliga vårdenheter.  

Den tredje frågan som ställdes var om det spelar någon roll om vårdenheten drivs i offentlig 

eller privat regi. Det visade sig att respondenterna hade skilda åsikter i denna fråga, framför allt 

av politiska skäl. Vissa respondenter menade att de undvek privata vårdenheter för att de ansåg 

att vård inte ska drivas som en vinstdrivande maskin. De menade att offentliga verksamheter är 

mer kontrollerade och att man kan tro att privat verksamheter erbjuder bättre vård, men att så 

inte är fallet hävdade respondenterna. Vissa personer menade att chefer inom privata 

vårdenheter tystar ner personalens misstag och att det därför sällan kommer ut i media. De 

menade att om det händer något fel i offentliga vårdenheter så upptäcker media det och då 

hamnar det ute i samhället.  

Medan andra respondenter menade att det enda som spelade roll i valet av vårdenhet var 

kvalitet och pris. ”Jag går till dem som ger mig bäst vård och bryr mig inte om vårdenheten 

drivs offentligt eller privat. Jag går där det är effektivast vård, det är också plånboken som 

bestämmer. Kostnaden avgör valet för det mesta”, berättar den kvinnliga respondenten.  

Sammanfattning av information i offentliga vårdenheter 

En sammanfattning av frågor som tillhör faktorn information visar att besökare på offentliga 

vårdenheter hade skilda åsikter. Under intervjuerna visade det sig att de flesta av besöken 

startade i tid på de offentliga vårdenheterna. Men när det ibland hände att inte startade i tid fick 

inte respondenterna reda på varför. Det rådde även delade meningar i frågan om medborgarna 

upplevde att de fick tillräckligt med information om sitt hälsotillstånd. Respondenterna hade 

också meningar i frågan om vårdenheten ska drivas i offentlig eller privat regi. Det visade sig 

att politisk åsikt var en viktig anledning till valet av vårdenhet, medan andra tyckte att det enda 

som spelade roll var kvalitet och pris.  

5.3.2 Privata vårdenheter 

”Det har hänt att de har blivit försenade, då en patient före än mig tagit lite längre tid. En 

gång blev besöket 5 minuter försenade, men det är inget farligt. Jag fokuserar mig på att få bra 

vård och inte på väntetiderna.” 

Respondenter som besökte privata vårdenheter hade delade uppfattningar över hur de upplevde 

information inom primärvården. Alla respondenter berättade under intervjuerna att besöket på 

de privata vårdenheterna nästan alltid startade i tid. Men respondenterna medgav samtidigt att 

besöket någon gång hade startat några minuter för sent. Medborgarna fick då reda på av 
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personalen anledningen till varför besöket blev försenat.”Besöket startade i tid, vårdenheten 

har som policy att följa tider punktligt.”, menade en manlig respondent. Vissa av de 

intervjuade som hade bytt från offentliga till privata vårdenheten, tyckte att de privata 

vårdenheterna hade kortare väntetider och bättre bemötande från personalen. Samtidigt 

ifrågasatte en del respondenter denna fråga, de ansåg att den var orrelevant vid uppfattning av 

kvalitet. De menade på att man inte ska fokusera sig på om besöket startar några minuter 

försenat. Intervjudeltagarna hävdade istället att det viktigaste är att patienten får en kvalitativ 

behandling för sina sjukdomar.  

Nästa fråga som ställdes till respondenterna var om de ansåg att de fick tillräcklig med 

information om sitt hälsotillstånd vid besöket på vårdenheten. Även här hade respondenterna 

delade uppfattningar. Vissa ansåg att de hade blivit väl informerade då de hade fått resultaten 

av exempelvis ett blodprov. Andra menade att de hade fått information om resultatet av sina 

prover i brevlådan. De tyckte att det var bättre om de hade kunnat träffa läkaren på vårdenheten 

istället för att bättre kunna förstå vad resultaten av proven innebar. 

Vid frågan om det spelade roll om vårdenheten drevs offentlig eller i privat regi rådde det 

delade meningar. Det var tydligen flera faktorer som spelade roll i valet av vårdenhet, bland 

annat politisk åsikt. Andra respondenter menade istället att privata verksamheter erbjuder 

patienter en mer kvalitativ vård. En del respondenter menade att de endast besökte privata 

vårdenheter pga. politisk åsikt. De tyckte att individen själv ska välja vårdenhet och att detta 

inte ska bestämmas av staten. Privata verksamheter drivs bättre och är effektivare, de prioriterar 

kundens behov, hävdade de intervjuade. Personerna menade att privata verksamheter kan gå i 

konkurs därför prioriterar de kunden i första hand.  

Många av de intervjuade menade också att det inte spelade någon roll med valet av utförare. De 

menade istället att patienten går till den vårdenhet där man får bäst behandling för sin sjukdom. 

”För mig spelar det absolut ingen roll om verksamheten drivs privat eller offentligt, så länge 

verksamheten är tillgänglig för mig och uppfyller mina krav och behov. Får jag den vård jag 

eftersträvar så är jag nöjd ”. 

En del respondenter hade nyligen bytt från offentlig till privat vårdenhet. De tyckte istället att 

skillnaderna i kvalitetsmässigt inte var så stora. Men att de privata vårdenheterna arbetade mer 

utifrån ett kundperspektiv. ”Privata vårdenheter är mer kund- och serviceinriktade, offentligt 

är inte alltid bäst”, hävdade en manlig respondent. Respondenterna utgick ifrån sina tidigare 

erfarenheter då de besökte offentliga vårdenheter och menade att privata vårdenheter erbjuder 

bättre vård. De ansåg att de tidigare blev behandlade som patienter numera blir de behandlade 
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som kunder. Privata verksamheter är i behov av att ge patienterna bra vård, detta betyder att de 

måste vara vänliga och professionella i sitt arbete annars blir det ett ekonomiskt bakslag för 

organisationen, menade respondenterna. Privata vårdenheter har samtidigt större kontroll av 

kommunen och media, hävdade de intervjuade.  

 

Sammanfattning av information i privata vårdenheter 

Medborgare som besökte privata vårdenheter visar att de tolkar faktorn information på olika 

sett utifrån sina erfarenheter. Merparen av besökarna upplever också här att de flesta besöken 

startade i tid. Men till skillnad från offentliga vårdenheter fick de oftast reda på varför besöket 

inte startade i tid. Andra respondenter menade däremot att några minuters väntetid inte kan 

kopplas till kvalitet, då det ansågs oviktigt. Det visade sig också att de flesta av respondenterna 

fick tillräckligt med information om sitt hälsotillstånd. I frågan om vårdenheten ska drivas i 

offentlig eller privat regi, förelåg stora meningsskiljaktigheter. Oenigheterna berodde främst på 

politiska åsikter och kundperspektivet i förhållande till patientperspektivet. Under intervjuerna 

kom det även fram att kvalitativa behandlingar är det som avgör valet och inte utförare.  

5.4 Tillgänglighet 

5.4.1 Offentlig vårdenhet 

Merparten av respondenterna berättade att de ringde till vårdenheten för att för att besöka 

vårdpersonal. Många tyckte att tillgängligheten per telefon var dålig, detta eftersom man fick 

vänta upp till en timme för att få tala med sjuksköterskan. En del av respondenterna hade dåliga 

upplevelser vid senaste tidbokningen. Svaren respondenterna fick via telefonsvararen var ” Vi 

kan inte ta emot ditt samtal just nu, var vänlig och ring senare”. Ett fåtal av de intervjuade 

bokade tid via internet på tjänsten ”Mina vårdkontakter”, detta var tydligen en ny tjänst. Många 

av respondenterna visste inte att denna tjänst existerade. Vidare anser respondenterna att 

tillgängligheten är viktigt. Den bakomliggande faktorn till detta är att man vill tillfriskna snabbt 

och återgå till sina vanliga rutiner.  

I frågan om hur länge man ska vänta för att få en tid på vårdenheten svarade de flesta ”helst 

samma dag” eller ”dagen efter”. En del personer hade till och med högre krav på vårdenheten, 

de ansåg att man ska få en tid inom två timmar under samma dag. Många av respondenterna 

tyckte att de befintliga väntetiderna inte är hållbara och skulle kunna förkortas. Vidare hävdade 

respondenterna att kortare väntetider kan förbättras genom anställning av mer personal på 

vårdenheterna. Vissa av respondenterna menade också att kortare tider på vårdenheter leder till 

att färre människor besöker den redan överbelastade akutmottagningen.  
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Samtliga respondenter svarade att det fanns sysselsättning i form av tidskrifter. Detta kunde 

enligt vissa respondenter förbättras med TV-skärmar och Wifi- uppkoppling i vänterummen. 

”Eftersom vi lever i ett IT-samhälle är det viktigt att vårdenheterna anpassar sig till den. Och 

TV-skärmar som visade information om olika sjukdomar hade varit bra”, menade en manlig 

besökare.  Andra personer menade istället att det ska finnas leksaker i väntrummen så att 

barnen kan sysselsätta sig med något. En del respondenter menade att tekniska prylar och 

tidskrifter inte är det viktiga, utan det viktiga är att primärvården satsar pengar på en kvalitativ 

vård.   

Sammanfattning av tillgänglighet i offentliga vårdenheter 

Vid frågor om faktorn tillgänglighet kom det fram att samtliga av de intervjuade medborgarna 

ringde för att boka en tid på den offentliga vårdenheten. Många av respondenterna tyckte att 

tillgängligheten på telefon var dålig, i vissa fall under all kritik. Vidare hävdade respondenter 

att tillgänglighet var viktigt eftersom man vill tillfriskna snabbt och återgå till sina vardagliga 

rutiner. Det var ytterst få som kände till att det existerar en internet tjänst för tidsbokning på 

internet. Medborgarna tyckte att väntetiderna kunde förkortas genom att vårdenheterna 

anställer personal, vilket de också trodde hade kunnat minska besöken på akutmottagningen. 

Samtliga respondenter bekräftade att det fanns tidskrifter på vårdenheterna. Detta kunde 

eventuellt förbättras med TV- skärmar, wifi - uppkoppling och leksaker för barn. Medan andra 

ansåg att tekniska prylar var oviktigt och fokuserade menade istället att pengar ska satsas på 

förbättring av vården.   

5.4.2 Privat vårdenhet 

Merparten av respondenterna som besökte privata vårdenheter ringde för tidsbokning. De som 

inte ringde till vårdenheten besökte den på plats för att boka en tid. De intervjudeltagare som 

ringde till vårdenheterna för att få en tid ansåg att telefontiderna var rimliga, men att man 

ibland kunde få vänta några minuter. Vidare ansåg respondenterna att öppettiderna på de 

privata vårdenheterna också var rimliga.  Dessutom påpekade respondenterna att 

tillgängligheten är viktig eftersom långa väntetider kan leda till fördröjd tillfriskningsprocess. 

Medborgarna hade delade meningar i frågan om vad de ansåg till dess att man får en tid på 

vårdenheten. En del av de intervjuade personerna menade att man ska få en tid inom loppet av 

två dagar. Andra menade att vårdenheten ska erbjuda patienterna vård samma dag som de 

ringer. De flesta av undersökningsdeltagarna tyckte ändå att de befintliga väntetiderna som 

vårdenheten kunde erbjuda var rimliga. Det fanns vissa respondenter som menade att man 

direkt ska byta vårdenhet om det är så att det går åt mer än 2-3 dagar för att få en tid på 
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vårdenheten. Alla respondenter var dock överens om att vårdenheten vid akuta fall ska patienter 

få tid på vårdenheten samma dag.  

Samtliga respondenter berättade under intervjuerna att det fanns möjlighet att sysselsätta sig 

med tidskrifter i väntrummen. Vissa av de tillfrågade berättade att det fanns TV – skärmar som 

förklarade olika sjukdomar, detta uppskattades av respondenterna. Dokumentärerna som 

visades i väntrummen ökade besökarnas kunskap om sjukdomar, tyckte de tillfrågade 

respondenterna. ”Väntrummet ska kännas som ett hem för patienten, på så sätt blir man mer 

avslappnad vid mötet med vårdpersonalen” De ansåg att väntrummen hade en viktig del i hur 

patienter upplever service av vården.  En del av respondenterna tyckte dock att vårdenheterna 

ska lägga fokus på bra service till patienterna, och inte fokusera sig på att underhålla patienter.   

Sammanfattning av tillgänglighet i privata vårdenheter 

Besökare av privata vårdenheter hade även här olika upplevelser i fråga om faktorn 

tillgänglighet. Huvuddelen av respondenterna ringde till den privata vårdenheten för att boka 

tid. De tillfrågade respondenterna tyckte att telefontiderna och öppettiderna var skäliga. Vidare 

ansåg patienter att tillgänglighet är viktigt eftersom symptom kan leda till fördröjd 

tillfriskningsprocess. Däremot rådde det delade meningar om tiden till dess att man får en 

bokning på vårdenheterna. Vissa ansåg att man ska byta vårdenhet om tiden till dess att man får 

en bokning är längre än 2-3. Respondenterna svarade olika i frågan om sysselsättning i 

väntrummen.  En del respondenter tyckte att det var bra med TV-skärmar som visade upp 

dokumentärer, andra menade istället att vårdenheterna istället ska lägga fokus på bra service till 

patienterna.   

5.5 Bemötande 

5.5.1 Offentlig vårdenhet 

Flertalet respondenter svarade att bemötandet från personalen vid tidsbokning var bra men att 

den kunde förbättras. En del respondenter ansåg att vårdpersonalen som svarar i telefon måste 

vara vänligare och inte vara stressade. Vidare hävdade respondenterna att man ska känna sig 

välkommen när man ringer till vårdenheten. Andra intervjudeltagare menade att de hade goda 

upplevelser senast de ringde till vårdenheten. ”Personen som svarade i telefon var vänlig och 

lugn, detta medförde att jag kände mig trygg”, menade en kvinna.  

Merparten av de tillfrågade blev bemötta på ett bra sätt vid ankomsten men vårdpersonalen 

kände sig stressade vilket gjorde att respondenterna också blev stressade. Några 

undersökningsdeltagare berättar att det dåliga bemötandet från vårdpersonalen vid ankomsten 

på receptionen gjorde att de listade sig på en privat vårdenhet. Andra respondenter kände att de 
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ibland inte blev tagna på allvar eftersom de kände att personalen trodde att de överdrev sin 

sjukdom. 

I frågeställningen om bemötandet från läkaren svarade respondenterna att bemötandet var bra 

men att de upplevde att läkaren var stressad i väntan på nästa besökare. Huvuddelen av 

respondenterna tyckte dock att läkarna var vänliga och tog sig tid att svara på patienternas 

frågor. Ett fåtal respondenter kände att läkarna var arroganta i kommunikationen med patienter. 

”Tycker absolut att läkarna måste kunna kommunicera bättre och få patienten på andra tankar, 

för att få en nål instucken i sin arm är inte kul att ha sitt fokus”, berättade en kvinna. 

Sammanfattning av bemötande i offentliga vårdenheter 

I frågan om bemötande tyckte de flesta respondenterna att personalen på de offentliga 

vårdenheterna var duktiga i sitt arbete. Merparten av respondenterna upplevde ett vänligt 

bemötande från personen som tog emot deras tidbokning. I vissa fall hade respondenterna 

upplevt att personerna som tog emot tidsbokningen var stressade. De flesta tyckte också att 

personalen vid receptionen var trevliga. Några respondenter kände dock att personalen vid 

receptionen var stressade. Ett fåtal respondenter tyckte att bemötandet var viktigt eftersom man 

har med människor att göra. Huvuddelen av respondenterna kände att de fick ett bra bemötande 

av läkaren vid senaste besöket. En del respondenter menade också att läkarna stressade för att 

hinna med att träffa så fler patienter som möjligt. Kommunikationen mellan patient och läkare 

kunde också förbättras, hävdade de tillfrågade respondenterna.  

5.5.2 Privat vårdenhet 

Merparten av respondenterna upplevde bemötandet per telefon som bra och professionell.       

”Sjuksköterskan lyssnade på mig och god tid gavs för att förklara min sjukdom, sedan bokades 

tiden”, berättade en manlig respondent.  Andra respondenter menade på att bemötandet vid 

tidsbokningen var dålig eftersom det var stängt för fika. Vidare menade respondenterna att 

vårdpersonal alltid ska finnas tillgängliga per telefon för att patienten ska känna sig bra bemött. 

De flesta respondenterna ansåg att bemötandet vid receptionen var i allmänhet bra. Vissa av de 

tillfrågade ansåg att bemötandet kunde bli bättre genom att utbilda personalen i hur man 

bemöter patienter. ”Personalen vid receptionen har alltid haft ett bra bemötande mot mig, de är 

mycket trevliga och lugna samt fokuserar på patienten”, menade en kvinnlig respondent. 

Vidare ansåg respondenterna att bemötandet av patienten är en viktig faktor eftersom man har 

med människor att göra. Andra respondenter hävdade att bemötandet vid receptionen var bra 

men att sjuksköterskan som stod vid receptionen var väldigt stressad. Detta medförde att 

respondenterna kände sig otrygga. 
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De tillfrågade medborgarna svarade att bemötandet från läkaren var bra men att det kunde bli 

bättre. Vidare påpekade de intervjuade att det är viktigt att läkare bemöter patienter på ett 

professionellt sätt och informerar patienterna om sjukdomen på ett tydligt sätt. Andra 

respondenter beskrev mötet med läkaren som en trevlig upplevelse. Respondenterna hade god 

tid på sig att ställa frågor och fick sina frågor besvarade på ett sätt som de förstod. En del 

respondenter menade emellertid att läkarna var stressade eftersom de hade mycket att göra.  

De flesta medborgarna som var besökare av privata vårdenheter värderade bemötandet från 

personalen högt.  Personalen som tog emot samtalet vid tidsbeställningen uppfattades som 

professionella av respondenterna. En del respondenter var dock mindre positiva och menade att 

personal alltid ska finnas tillgängliga per telefon, även vid fikapauser. Merparten av 

respondenterna tyckte också att bemötandet från personalen i receptionen var bra. Vissa av de 

intervjuade kände dock att personalen var stressade och att de ska utbildas i hur man bemöter 

patienter. Det rådde delade meningar om bemötandet respondenterna fick av läkaren vid 

senaste besöket på vårdenheten. Respondenterna tyckte att läkarna var professionella och att de 

fick chansen att vara med och diskutera, andra respondenter tyckte att läkarna var stressade.  

5.6 Kontinuitet 

5.6.1 Offentlig vårdenhet 

Huvuddelen av respondenterna hävdade att det är viktigt att träffa samma läkare vid besöket på 

vårdenheterna. De tillfrågade respondenterna menade att kontakten mellan läkare och patient 

förbättras om man får träffa samma läkare vid flera besök. Vidare ansåg 

undersökningsdeltagarna att den fasta läkarkontakten leder till att läkare kan hitta samband 

mellan olika sjukdomar. Medborgarna upplevde också att en fast läkarkontakt leder till en 

social relation vilket kan höja kvaliteten på vårdenheten. Andra respondenter menade istället att 

det är bra att träffa olika läkare, för att då kan man jämföra läkarnas resultat. ”Jag hade kunnat 

tänka mig att byta läkare för att jämföra två olika läkares resultat. Alla är människor till och 

med läkare kan ha fel ”, berättade kvinnan.  

I frågan om det är viktigt att besöka samma vårdenhet hade respondenterna nästan alla 

likvärdiga åsikter. Vissa av de tillfrågade menade på att det är viktigt att besöka samma 

vårdenhet eftersom de har information om patienten. Undersökningsdeltagarna menade att man 

som patient känner större trygghet vid den vårdenhet man är listad på. Vissa av respondenterna 

som var missnöjda med sin vårdenhet var i större grad benägna att vilja byta vårdenhet. De 

personer som var nöjda med sin vårdenhet var mindre benägna att byta vårdenhet.”Jag kan 

tänka mig byta vårdenhet. Ibland vill jag faktiskt testa en annan offentlig eller privat vårdenhet 

för att se om det är bättre kvalitet någon annans stans”, berättade mannen.  
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Sammanfattning av kontinuitet i offentliga vårdenheter 

Kontinuiteten visar att en klar majoritet av medborgare tyckte att det var viktigt att träffa 

samma läkare vid varje besök. De intervjuade som besökte offentliga vårdenheter menade på 

att kontakten mellan läkare och patient är viktig. Andra respondenter tyckte däremot att det var 

bra att byta läkare ibland för att jämföra resultaten mellan två läkare. Det visade sig också att 

det var viktigt att gå till samma vårdenhet eftersom de har all information om patienten. Vissa 

respondenter som var missnöjde med sin vårdenhet var mer villiga att byta till en annan 

offentlig eller privat vårdenhet.  

5.6.2 Privat vårdenhet 

Samtliga intervjudeltagare som besökte privata vårdenheter menar på att det är viktigt att 

besöka få samma läkare. De tillfrågade hävdade att läkaren har bättre koll på situationen om 

man besöker denne kontinuerligt. Respondenterna menade även här att det är viktigt att besöka 

samma läkare då man skapar en social relation. Andra respondenter menade att det endast var 

viktigt att träffa samma läkare vid långvariga sjukdomar. ”Det spelar ingen roll om jag träffar 

olika läkare. Jag går väldigt sällan till min vårdenhet. En annan sak hade varit om jag hade 

haft en långvarig sjukdom, då hade jag velat ha samma läkare i hela processen”, berättade 

mannen. 

I frågan om det är viktigt att besöka samma vårdenhet hade respondenterna skilda åsikter. En 

del respondenter menade att det var viktigt att besöka samma vårdenhet eftersom de har all 

information om patienten. Andra respondenter menade istället att det viktiga inte är att få gå till 

samma vårdenhet utan att få träffa samma läkare. ”Kvaliteten av vården tillhandahålls av 

läkaren och inte av den fysiska vårdenheten. Därför är det viktigast att besöken sker hos 

samma läkare”, menade mannen. En del respondenter var villiga att byta vårdenhet om det 

visar sig att någon annan vårdenhet håller högre kvalitet.  

Sammanfattning av kontinuitet i privata vårdenheter 

Det visar sig att det är viktigt att träffa samma läkare vid besök av privata vårdenheter. 

Besökarna av privata vårdenheter menar att läkaren har bättre koll på situation och att man 

skapar en social relation. Andra menar på att det endast är viktigt att träffa samma läkare vid 

långvariga sjukdomar. Respondenterna menar också att det är av vikt att gå till samma 

vårdenhet och att de skulle tänka sig byta om det visar sig att en annan vårdenhet har högre 

kvalitet.  
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5.7 Upplevd nytta 

5.7.1 Offentlig vårdenhet 

I denna fråga råder det meningsskiljaktigheter hos respondenterna. Merparten av de tillfrågade 

anser att de får ut den upplevda nyttan från besöket på vårdenheten, eftersom de har tillfrisknat. 

Andra respondenter menar att de får ut den upplevda nyttan men inte till hundra procent. Detta 

kan förknippas med att personalen inte är tillräckligt fokuserade på patienterna. Ett fåtal av de 

intervjuade berättar att de inte alls erhålls servicen de vill av besöket, då läkaren sa att de kunde 

gå hem istället och det resulterade i att respondenterna blev sjukare.  

5.7.2 Privat vårdenhet 

Även i denna fråga är respondenterna oense. Nästan samtliga respondenter upplever total 

tillfredställelse. De tillfrågade som svarar ja på frågan menar att de alltid varit i fokus vid 

behandlingen i vårdprocessen, vilket har resulterat i att de har blivit friska. Ett fåtål 

respondenter berättar dock att de är missnöjda med besöket på grund av fel medicinering vid 

första besöket. Respondenterna medger sen att de får rätt medicinering efter andra besöket.  

5.8 Geografisk närhet 

5.8.1 Offentlig vårdenhet 

Alla respondenter är eniga om att den geografiska placeringen av vårdenheten påverkar synen 

på patientnöjdhet. Vissa av respondenterna menar att avståndet kan vara ett hinder för patienter 

med skador och att detta påverkar patientnöjdheten negativt. Respondenter som har barn hävdar 

också att den geografiska placeringen påverkar patientnöjdheten på grund av att barn ofta blir 

sjuka vilket gör att det känns tryggare att ha en vårdenhet i närheten. Några intervjudeltagare 

menar på att man vid sjukdom vill ha en vårdenhet nära hemmet. 

På frågan om hur långt avståndet till vårdenheten ska vara råder det oenighet mellan 

respondenterna. En del undersökningsdeltagare hävdar att det högst ska vara promenad eller 

cykelavstånd, max tre kilometer. Enligt intervjudeltagarna är det inte alla som har tillgång till 

bil, utan de använder sig av cykel och kollektivtrafiken. Ett fåtal tillfrågade medborgare ansåg 

att avståndet inte spelar någon roll eftersom de har tillgång till bil, bara vårdenheten ligger i 

Malmö.  

5.8.2 Privat vårdenhet 

De tillfrågade är inte eniga på frågan om huruvida avståndet till vårdenheten påverkar 

patientnöjdheten. Vissa av de tillfrågade svarade att patientnöjdhet inte påverkar den 

geografiska placeringen av vårdenheten. En del respondenter menade dock att avståndet till 

vårdenheten påverkar patientnöjdheten eftersom barnen förlorar lektionstid i skolan.  
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Respondenterna är inte heller eniga i frågan om hur långt avstånd det ska vara till vårdenheten. 

Huvuddelen av respondenterna menar att vårdenheten helst ska ligga nära bostaden av 

praktiska skäl, inom cirka 20 minuters gångavstånd. Anledningen till detta är att 

respondenterna anser att det tar mycket av deras tid att åka till andra sidan av staden speciellt 

om barnen är sjuka. Vissa av medborgarna tyckte att avstånd inte spelade någon roll, de 

menade istället att det var värt att åka några kilometer med bilen för att få god vård.  

5.9 Helhetsintryck 

5.9.1 Offentlig vårdenhet 

Kvalitet relateras till olika aspekter av respondenterna. Tillgänglighet och kontinuitet var de 

faktorer som är viktigast när man definierar kvalitet inom primärvården. Att tillgängligheten är 

den mest betydelsefulla faktorn beror på att patienter vill tillfriskna snabbt och återgå till sina 

vanliga rutiner. Kontinuiteten är enligt respondenterna också den viktigaste faktorn eftersom 

sambandet mellan olika sjukdomar kan upptäckas snabbare.  

Andra aspekter som är viktiga är delaktighet och geografisk närhet. De bakomliggande 

faktorerna är att kommunikation mellan vårdpersonal leder till bättre vård. Att ha en vårdenhet 

nära hemmet känns tryggare när man har barn eftersom de ofta blir sjuka. 

5.9.2 Privat vårdenhet 

Även respondenter som besöker privata vårdenheter relaterar kvalitet till olika faktorer. En del 

av de tillfrågade menar att bemötandet och tillgängligheten påverkar deras upplevelse av 

patientnöjdhet. Tillgängligheten är enligt respondenterna grundläggande eftersom symptom kan 

leda till att sjukdomen förvärras vilket mynnar ut i att tillfriskningsprocessen dröjs ut. 

Bemötandet är också ett vägande element eftersom man har med människor att göra. Vidare 

anser respondenterna att privata vårdenheter har bra öppettider och att vårdpersonalen bemöter 

patienten på ett professionellt och vänligt sätt. Andra respondenter hävdar att geografisk närhet 

och informationen är de viktigaste faktorerna utifrån ett helhetsintryck.  

Information och upplevd nytta är betydande element som respondenterna tar upp. 

Informationen till patienten är väsentlig eftersom det kan handlar om människor konstaterar 

vissa patienter. Den upplevda nyttan är viktig eftersom all fokus ska ligga på patienter. 
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6 Analys 

I kapitel sex gör vi en analys där teorin kopplas samman med empirin. Teorier om kvalitet, 

tillgänglighet, delaktighet, bemötande, information, kontinuitet, geografisk närhet, upplevd 

nytta och helhetsintryck jämförs med den empiri som samlas in via intervjuer.  

 

6.1 Kvalitet 
Alla tillfrågade medborgare, oavsett vilken vårdenhet de är listade på, har olika uppfattningar 

om vad som är grundläggande vid upplevelsen av kvalitet inom primärvården. Vissa menar på 

att bemötandet från personalen värderas högt, vilket är i linje med studien om att patienter 

upplever servicekvaliteten genom exempelvis bemötande av personalen (Wilson et al., 2009). 

Andra ser tillgänglighet, information, kontinuitet, geografisk närhet, upplevd nytta som viktiga 

faktorer för att bedöma upplevelsen av kvalitet inom primärvården (Vukmir, 2006; Goss et al., 

2011; Socialstyrelsen, 2010; Glenngård & Anell, 2012; Rooväli & Kiivet, 2006; Al-Mandhari 

et al., 2008; Duggirala et al., 2008). Slutligen anser vissa av respondenterna att delaktighet är 

ett viktigt element för att bedöma upplevelsen av kvalitet, vilket stämmer överens med 

resultatet av Kapoors (2011) studie. En möjlig tolkning av respondenternas svar kan vara att 

alla inte upplever kvalitet på samma sätt vilket påvisas genom studiens empirinsamling. Vissa 

undersökningsdeltagare menar på att öppettider är exempel på kvalitet. Andra respondenter 

relaterar telefontider till kvalitet.  

6.2 Tillgänglighet 
Vid en sammanfattning av intervjusvaren framgår det att de finns skillnader i hur 

undersökningsdeltagarna upplever tillgänglighet och hur det är kopplat till huruvida de är 

listade hos en offentlig vårdenhet eller en privat. Intervjudeltagarna som är listade i offentliga 

vårdenheter nämner olika aspekter som relateras till upplevelsen god tillgänglighet, exempelvis 

att man vill tillfriskna snabbt. Tillfriskningsprocessen kan vara en förklaring till att 

undersökningsdeltagarna upplever god tillgänglighet. Detta stämmer överens med resultatet av 

studien om vad som kännetecknar god tillgänglighet inom primärvården (Vukmir, 2006). 

Tillgänglighet per telefon är för vissa respondenter av betydelse. Denna aspekt på tillgänglighet 

tas inte upp av tidigare nämnda studier i arbetet. En möjlig tolkning kan vara att vi genom våra 

intervjuer fått bredare svar på våra frågor jämfört med andra studier som gjorts. Vidare relaterar 

respondenterna lokalernas tillgänglighet till vissa aspekter som är i linje med Hälso- och 

sjukvårdsnämndens (2011) värdering av det som kännetecknar en lokal med bra tillgänglighet. 

De tillfrågade medborgarna som är listade hos privata vårdenheter benämner flertalet aspekter 
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som överensstämmer med Vukmirs (2006) studie om vad som kännetecknar bra tillgänglighet 

inom primärvården. 

6.3 Delaktighet 
Även aspekten delaktighet upplevs olika utav respondenterna och det grundar sig i om de 

tillhör en privat eller en offentlig vårdenhet. Offentliga vårdenheter där vissa av 

undersökningsdeltagarna tillhör kännetecknas av brister inom kommunikationen mellan 

vårdpersonal och patient, vilket enligt Goss et al (2011) mynnar ut i en negativ koppling till 

delaktigheten sett från patientens synvinkel. Vissa respondenter hävdar att de får vara delaktiga 

i sina vårdprocesser och har en bra kommunikation med vårdpersonal, vilket enligt Jeyanathan 

och Levinson (2008) ökar patienternas nöjdhet gällande delaktighet. Merparten av 

intervjudeltagarna som besöker privata vårdenheter känner sig nöjda med delaktigheten 

eftersom kommunikationen mellan vårdpersonal och patient är bra, vilket stämmer överens om 

vad som kännetecknar god delaktighet inom primärvården (Glenngård & Anell, 2012). Vissa av 

respondenterna upplever att privata vårdenheter där de är listade brister i kommunikationen 

med patienter och vårdpersonal. Vårdpersonal strukturerar upp den fortsatta vårdprocessen utan 

att patienten får vara med. Socialstyrelsen (2010) hävdar att den information som utväxlas i en 

kommunikation mellan patient och vårdpersonal är bäst, eftersom det möjliggör för patienten 

att kunna medverka i sin vård. 

6.4 Bemötande 
Av intervjuerna gällande bemötande framgår att det finns skillnader i hur respondenterna 

upplever bemötandet beroende på om de är listade hos en offentlig vårdenhet eller en privat 

vårdenhet. Undersökningsdeltagarna som är listade hos en offentlig vårdenhet nämner olika 

bristande infallsvinklar så som mottagning vid tidsbokning, engagemang hos vårdpersonalen 

och hur vårdpersonalen väljer att kommunicera. Dessa aspekter påverkar enligt Lynøe (2011) 

patienternas syn på nöjdhet gällande bemötande på ett negativt sätt. Patienter som upplever en 

mottagning som bra anser att de blivit bemötta på ett professionellt sätt, vilket stämmer överens 

med resultatet av Glenngårds & Anells (2012) studie. Slutligen framhäver också 

respondenterna att stress av personalen påverkar patienterna negativt vilket inte framhävs i 

studierna. En förklaring till varför stress framhävs just i vår studie kan vara att Malmö stads 

offentliga vårdenheter är hårt belastade och vårdpersonalen vill hinna med så mycket som 

möjligt. Undersökningsdeltagare som är listade hos privata vårdenheter finner brister i form av 

dåligt bemötande per telefon, vilket kan relateras till teorin där patienter som blivit negativt 

bemötta anser att deras syn på nöjdhet blivit avsevärt sämre (Lynøe, 2011). Professionellt och 
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trevligt relateras av vissa respondenter till ett bra bemötande, vilket är i linje med resultatet av 

studien (Glenngård & Anell, 2012). 

6.5 Information 
 Respondenterna i denna undersökning upplever information olika. Undersökningsdeltagare 

som är listade hos en offentlig vårdenhet nämner olika aspekter som  är relaterbara till bristande 

information från vårpersonal till patient. Dessa faktorer stämmer överens med resultaten om 

vad som kännetecknar dålig information (Glenngård & Anell, 2012). Det finns respondenter 

som är nöjda med informationen eftersom personalen är noggranna med informationen vilket är 

i linje med studier som karakteriserar god information till patienter (Socialstyrelsen, 2010). Det 

finns även undersökningsdeltagare som är missnöjda med att ingen information ges ut vid 

fördröjning av besöket från vårdpersonalen. Detta framhävs inte av studierna som ett viktigt 

element vid dröjsmål av besöken. En möjlig förklaring till är att det finns många olika aspekter 

av hur respondenter bedömer upplevelsen av faktorn information, exempelvis tidfördröjning av 

besöket. Vid kvantitativa studier finns frågor som skapats på förhand och går inte in på djupet i 

frågan. Detta medför att denna synpunkt som vi har med i vår studie går man miste om vid 

kvantitativa studier. Respondenter som är listade hos privata vårdenheter hävdar att information 

om provresultat inte ska skickas med post utan att läkaren ska förklara informationen på plats. 

Detta kan enligt Hardy et al (2001) medföra att patienten nästa gång uteblir från sitt besök 

eftersom det finns brister i information till patienten. Vidare anser de tillfrågade medborgarna 

som är listade på privata vårdenheter att besöken nästan alltid startar i tid, om inte ges 

information ut till patienten. Att besöken startar i tid gör att patienter känner sig nöjda med 

informationen. Detta kan också relateras till studier som kännetecknar bra information 

(Socialstyrelsen, 2010). 

6.6 Kontinuitet 
Gällande kontinuitet kan det sammanfattas att alla respondenter oavsett vilken vårdenhet de är 

listade på, anser att det är viktigt att ha fast läkarkontakt. Undersökningsdeltagarna anser att 

fast läkarkontakt leder till att man litar mer på sin läkare. En annan aspekt är att man inte 

behöver förklara gamla sjukdomar för läkaren. Dessa två aspekter överensstämmer med 

resultaten av studierna gjorda gällande kontinuitet (Glenngård & Anell, 2012). Vissa av de 

tillfrågade medborgarna oavsett vilken vårdenhet de är listade på, anser att det är viktigt att 

besöka samma vårdenhet eftersom de har mer information om en patient och att de känner sig 

tryggare. Kontinuitet gällande vårdenhet ökar enligt Socialstyrelsen (2010) den upplevda 

kontinuiteten hos patienter.   
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6.7 Geografisk närhet 
Undersökningsdeltagare som är listade hos offentliga vårdenheter och privata vårdenheter anser 

att den geografiska placeringen av vårdenheten påverkar patientnöjdheten, eftersom barnen ofta 

blir sjuka. Denna aspekt stämmer överens med studien om att föräldrars nöjdhet påverkas av 

den geografiska placeringen av vårdenheten (Rooväli & Kiivet, 2006). Glenngård och Anells 

(2012) studie visar inte på att den geografiska närheten har ett samband till patientnöjdheten. 

En möjlig tolkning till detta är att den studie som gjordes hade frågor som utformats på förhand 

vilket resulterade i att öppna frågor om kvalitet inte kunde ställas. Genom att inte ställa öppna 

frågor får respondenterna inte möjlighet att själv få tänka igenom vad som är viktigt.  

6.8 Upplevd nytta 
De flesta respondenterna, oavsett vilken vårdenhet de väljer att besöka anser att de är nöjda 

med den upplevda nyttan inom primärvården eftersom de upplever att vårdpersonal fokuserar 

på sina patienter.  Vissa av de som medverkar i intervjun är inte nöjda med den upplevda 

nyttan. Sammanfattningsvis framgår att de flesta av de tillfrågade medborgarna är nöjda med 

den upplevda nyttan. Aspekten bakom nöjdheten är att vårdpersonal fokuserar på sina patienter 

vilket stämmer överens med resultatet av studien (Duggirala et al, 2008). De respondenter som 

inte är nöjda med den upplevda nyttan anser att vårdpersonalen inte är tillräckligt fokuserade på 

patienten.  

6.9 Helhetsintryck 
Sammanfattningsvis påvisas att det finns skillnader i hur respondenterna resonerar kring 

upplevelsen av kvalitet inom primärvården. Undersökningsdeltagare som är listade hos 

offentliga vårdenheter framhäver tillgänglighet och kontinuitet som de viktigaste faktorerna vid 

värdering av uppfattningen av nöjdhet inom primärvården. Tillgänglighet kan kopplas till 

Vukmirs (2006) studie som kännetecknar god tillgänglighet. Vidare kan den fasta 

läkarkontakten relateras till det som karaktäriserar god kontinuitet (Socialstyrelsen, 2010). De 

tillfrågade medborgarna som väljer att lista sig hos de privata vårdenheterna anser att 

bemötande och tillgänglighet är de faktorer som upplevs som viktigast när man ska värdera 

patientnöjdheten. Ett professionellt bemötande kan enligt Glenngård och Anell (2012) relateras 

till att patienter upplever högre kvalitet avseende bemötande.  

6.10 Kundnöjdhet 
Några av de tillfrågade medborgarna anser att tidigare upplevelser av en vårdprocess bidrar till 

hur patienten upplever kundtillfredställelse, vilket är i linje med Bitners (1192) argument. En 

möjlig tolkning av detta kan vara att om patienter vid ett tidigare skede blivit dåligt bemötta 

kan detta inverka på hur patienten upplever tillfredställelse vid just detta besök. 
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För att kunden ska uppleva total nöjdhet är det enligt Payne och Holt (2001) viktigt att 

personalen är noggrann med information om exempelvis öppettider vilket även framhävs av 

respondenterna i denna studie. 

Geyskens och Steenkamp (2010) delar upp nöjdhet i två huvudgrupper. Socialnöjdhet som är 

den ena gruppen avser bemötandet från vårdpersonal. Denna aspekt framhävs som viktig av 

forskarna men även från respondenterna i denna undersökning.  

 

6.11 Egen modell 

 
 Figur 3: Beskriver vilka faktorer som påverkar patientnöjdheten 

     (Egen modell)  

Utifrån vår tidigare föreställning om att det finns fler faktorer som påverkar patientnöjdheten 

hos medborgare än de som nämns i modellen, se figur 2, har vi dragit slutsatsen att modellen 

inte är heltäckande, se figur 3. Vår slutsats kan endast dras på de tio medborgarna som 

intervjuats. Vid studie av litteraturen och vid intervjutillfällena har geografisk närhet varit en 

återkommande faktor. Vi valde därför att ha med denna faktor i undersökningen för att påvisa 

att den geografiska närheten har inverkan på patientnöjdheten hos medborgare i Malmö stad.  

 

Modellen ovan sammanfattar patientnöjdheten hos medborgare i Malmö stad som intervjuas. I 

undersökningsområdet finns vårdenheter som bedrivs i både privat och offentlig regi. 

Patientnöjdheten kännetecknas enligt respondenterna av olika element som framgår av 

modellen. Malmö stads primärvård delas upp i privat och offentlig, enligt vår modell. Olika 

aspekter påverkar patientnöjdheten hos de offentliga vårdenheterna. Enligt 

undersökningsdeltagarna har tillgänglighet och kontinuitet störst inverkan på patientnöjdheten. 
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Nöjdheten hos patienter som är listade hos privata vårdenheter anses vara högst vid 

tillgänglighet och bemötande. Intervjudeltagare vars vård bedrivs i privat regi påverkas också 

av olika faktorer som framgår av modellen. De betydande aspekterna på patientnöjdhet är 

tillgänglighet och bemötande. Glenngård och Anells (2012) studie täcker inte alla faktorer som 

påverkar patientnöjdheten hos intervjuade personer och visar inte på vilka aspekter som är 

viktigast vid upplevelse av patienternas nöjdhet inom primärvården. I denna studie presenteras 

olika faktorer som finns med i Glenngård och Anells (2012) studie men denna har med 

ytterligare en faktor, nämligen geografisk närhet. En möjlig tolkning till varför faktorn inte 

finns med i tidigare modell kan bero på att modellen skapats utifrån standardiserade frågor och 

ger inte utrymme för respondenterna att själv tänka till. Vidare har det framkommit att vissa 

aspekter påverkar patientnöjdheten mer än andra, vilket inte finns med i Glenngård och Anells 

(2012) modell. En förklaring till detta kan vara att standardiserade frågor kanske inte upplevs 

som personliga och därmed kan respondenten svara på vilka faktorer som påverkar 

patientnöjdheten mer än andra. Genom djupgående intervjuer har respondenten god tid på sig 

att prata med den som intervjuar och därmed komma fram till en bedömning om vilka aspekter 

som påverkar patientnöjdheten mest. 

 

Sammanfattning 

Av intervjuerna framgår det att flera faktorer som påverkar patientnöjdheten inom 

primärvården i Malmö stad, vilket resulteras i att en ny modell skapas, se figur 3. Tillgänglighet 

är en av flera aspekter som påverkar nöjdheten hos patienter. I denna studie framgår att det 

finns olika aspekter som inverkar på tillgängligheten hos patienter vilket även framhålls av 

studier (Vukmir, 2006; Hälso-och sjukvårdsnämnden, 2011). Vidare är delaktighet ett 

betydelsefullt element som inverkar på patientnöjdheten. Tidsbrist, kommunikation mellan 

vårdpersonal och patient är vissa av flera aspekter som influerar upplevelsen av delaktighet och 

är i enighet med befintliga studier (Goss et al., 2011; Socialstyrelsen, 2010; Tappenburg & Grit, 

2009; Jeyanathan & Levinson 2008; Glenngård & Anell, 2012). Att bemöta en patient på ett 

professionellt och lugnt sätt är enligt respondenterna av stor vikt. Enligt Glenngård och Anell 

(2012) kännetecknar professionalitet faktorn bemötande. Information är också en aspekt som 

enligt intervjudeltagarna påverkar patientnöjdheten och överensstämmer med studier 

(Socialstyrelsen, 2010; Hardy et al., 2001; Glenngård & Anell, 2012). Kontinuitet anses vara 

viktigt vid upplevelse av patientnöjdhet. Fast läkarkontakt framhävs vid uppfattning av 

kontinuitet och stämmer dessutom överens med studien (Socialstyrelsen, 2010). Den upplevda 

nyttan är ytterligare en faktor som påverkar nöjdheten hos patienter, enligt 

undersökningsdeltagarna. Att vårdprocessen resulterat i att patienter blivit friska och att 
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undersökningsdeltagarna framhäver patientfokus stämmer med resultatet av studierna 

(Duggirala et al 2008; Glenngård & Anell 2012).  

Glenngård och Anell (2012) hävdar att patientnöjdhet relateras till olika aspekter men tar inte 

med faktorn geografisk närhet. Under studiens gång framgår av litteraturen att geografisk 

närhet påverkar patientnöjdheten. Därför tas denna aspekt med och undersöka om även 

respondenterna anser att den är av stor vikt. Efter att öppen fråga om faktorer som påverkar 

kvaliteten inom primärvården ställs, påvisas att geografisk närhet är en viktig vid bedömning av 

patientnöjdheten. Att den geografiska lokaliseringen påverkar patientnöjdheten 

överensstämmer med en studie som gjorts i norra Oman (Al- Mandhari et al., 2008). Denna 

studie är relevant i Sverige eftersom liknande faktorer som vi använt under studiens gång har 

visat sig vara viktiga för andra länder. 
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7 Slutsats 

Kapitel sju omfattar examensarbetets slutsats. Här presenteras den slutgiltiga modellen med 

faktorer som påverkar patientnöjdheten inom primärvården i Malmö stad. Det finns även 

presenterat likheter och skillnader i hur patienter upplever kvalitet och om det är förknippat 

med privat eller offentlig tillhörighet inom vården.  

 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för och analysera olika aspekter som påverkar 

patientnöjdheten inom primärvården och på så vis få en djupare förståelse av hur patienter 

uppfattar patientnöjdhet. Vidare är också syftet att undersöka om det finns likheter och 

skillnader i patientnöjdheten mellan den privata och offentliga vården. De slutsatser som 

framkommer i detta kapitel för att besvara uppsatsens forskningsfrågor är baserade på de 

respondenter vi har talat med.   

 Vilka är bakgrunderna till faktorerna som påverkar patientnöjdheten inom 

primärvården?  

Tillgänglighet är en av flera aspekter som inverkar på patientnöjdheten hos respondenterna som 

intervjuas. Öppettider, tillgänglighet per telefon och lokalernas tillgänglighet är enligt 

intervjudeltagarna exempel på faktorn tillgänglighet. Annat som också framhävs av 

intervjudeltagarna är att delaktighet är ett essentiellt element som påverkar patienternas nöjdhet 

inom primärvården i Malmö stad.  Kommunikationen mellan patient och vårdpersonal kan 

enligt intervjudeltagarna relateras till faktorn delaktighet. En slutsats som kan dras är att faktorn 

information är viktig för undersökningsdeltagarna, samt den fasta läkarkontakten som ofta 

relateras till kontinuitet.  

I tidigare studier har man inte tagit hänsyn till aspekten geografisk närhet. Genom att utforska 

olika studier, litteratur och ställt en öppen fråga om vad respondenterna relaterar till upplevd 

kvalitet, visar det sig att geografisk närhet också är en aspekt av vikt som påverkar de 

intervjuades syn på nöjdhet.  

I studien framgår det att den upplevda nyttan är betydelsefull för respondetnerna och inverkar 

på patienternas nöjdhet i relation till primärvården. Patientfokus är det som respondenterna 

tycker är väsentligt och relateras till patientnöjdhet.  

Slutligen framhäver vår undersökning bland de respondenter vi har pratat med att 

helhetsintrycket av ett besök hos en vårdenhet är en faktor som påverkar patienternas nöjdhet 
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och kan hänvisas till tillgänglighet, delaktighet, bemötande information, kontinuitet, geografisk 

närhet och upplevd nytta. De viktigaste faktorerna hos intervjudeltagarna är tillgänglighet, 

kontinuitet och bemötande. 

Efter att ha undersökt de olika faktorerna har vi skribenter valt att skapa en egen modell, se 

figur 3, där vi genom en figur beskriver vilka faktorer som påverkar patientnöjdheten hos 

offentliga vårdenheter och privata vårdenheter bland intervjudeltagarna, något figur 2 inte 

visar.  

 Finns det likheter och skillnader i hur patienter upplever patientnöjdhet och hur det är 

förknippat med om de är listade hos en offentlig eller privat vårdenhet? 

I vår undersökning framhävs det att patientnöjdhet upplevs i stora drag lika hos respondenter 

som är listade hos offentliga vårdenheter och privata vårdenheter. Den största skillnaden mellan 

upplevelserna är att tillgänglighet och kontinuitet lyfts fram och anses vara viktigare än andra 

faktorer bland tillfrågade patienter som besökte offentliga vårdenheter. Vad som ligger till 

grund för argumentet bland respondenterna är det snabba tillfrisknandet och återgången till 

vardagliga rutiner. Kontinuiteten anses av intervjudeltagarna vara är en av de två viktigaste 

faktorerna, eftersom en fast läkarkontakt tros kunna leda till att sjukdommar upptäcks lättare. 

Bemötande och tillgänglighet anses vara av störst vikt vid upplevelser av patientnöjdhet hos 

respondenter som besöker de privata vårdenheterna. Vi kan även dra slutsatsen att 

tillgängligheten anses vara en av de viktigaste aspekterna när respondenterna ska värdera 

upplevelse av patientnöjdhet, oavsett vilken vårdenhet respondenterna är listade på. Vikten av 

bra kommunikation mellan vårdpersonal och patient är starkt relaterat till bemötandet 

konstaterarar respondenterna. Eftersom symptom kan leda till fördröjd tillfriskningsprocess är 

tillgängligheten den viktigaste faktorn för undersökningsdeltagare som väljer att besöka de 

privata vårdenheterna.  

I vår slutsats framhävs det att delaktighet i stora drag upplevs lika oavsett vilken vårdenhet 

undersökningsdeltagarna är listade på. Den geografiska närheten till vårdenheten uppfattas 

också som viktigt för respondenters nöjdhet. Vidare visar vår studie att den upplevda nyttan hos 

undersökningsdeltagarna i stora drag är lika oavsett vilken vårdenhet de är listade på. 

Respondenterna relaterar patientfokus till den upplevda nyttan när de ska bedöma upplevelsen 

av patientnöjdheten inom primärvården. Informationen från vårdenheterna till patienten 

uppfattas också på samma sätt av samtliga intervjudeltagare. Slutligen visar vår studie att 

helhetsintrycket av besöket på vårdenheten upplevs på liknande sätt hos alla respondenter, dock 

framhävs vissa aspekter som viktigare än andra hos de patienter vi talade med.  
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Sammanfattningsvis har studien bidragit med mer kunskap inom området och svarat på våra 

forskningsfrågor. Frågorna som ställdes var: finns det likheter och skillnader i hur patienter 

upplever nöjdhet och om det är förknippat med om de är listade på en privat eller offentlig 

vårdenhet? Bland de respondenter vi har intervjuat visar vår studie visar på att det finns 

skillnader i hur patienter väljer att värdera upplevelsen av patientnöjdheten, vilket inte tagits 

upp i andra studier.  

Att patienterna känner sig nöjda med sin vård är väldigt viktigt för att vi ska ha en fungerande 

primärvård i Sverige. Därför är det viktigt att kontinuerliga uppföljningar görs, på så sätt bidrar 

vi alla till att höja kvaliteten av patientnöjdheten.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Uppsatsskrivandet har varit tidsbegränsat vilket lett till att studien avgränsats till att endast 

beröra primärvården inom Malmö Stad. Studien visar att aspekten geografisk närhet har en 

påverkan av hur vissa medborgare upplever patientnöjdhet inom primärvården. Det hade därför 

varit intressant att utveckla denna forskning och göra en större kvalitativ undersökning med fler 

respondenter inom exempelvis region Skåne. En sådan undersökning hade visat om det finns 

skillnader i hur medborgare upplever nöjdhet inom olika städer. En bredare undersökning med 

fler intervjuade respondenter hade också visat om det finns fler bakomliggande faktorer som 

medborgarna värderar kvalitet utifrån, än de som togs upp i vår undersökning.  
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Lista över intervjupersoner (Ålder, yrke, barn och vilken stadsdel man bor i):  

Besöker offentliga vårdenheter 

Kvinna, 32 år, bibliotekarie, tvåbarnsmamma, Södra innerstaden 

Man, 59 år, barnskötare, trebarnspappa, Rosengård 

Man, 45 år, industriarbetare, tvåbarnspappa, Husie 

Kvinna, 28 år, student, inga barn, Oxie 

Kvinna, 39 år, tolk, fyrabarnsmamma, Hyllie 

Besöker privata vårdenheter 

Man, 33 år, undersköterska, trebarnspappa, Kirseberg 

Man, 23 år, student, inga barn, Fosie 

Kvinna, 35 år, tandhygienist, tvåbarnsmamma, Centrum 

Kvinna, 55 år, lärare, tvåbarnsmamma, Limhamn-Bunkeflo 

Man, 45, egen företagare, inga barn, Västra innerstaden 

Lista över intervjuade som är ansvariga inom primärvården: 

Ansvariga inom  primärvården 

Ardenvik, Bengt (2012). Telefon, intervju 2012-05-21. Malmö 

Ståhlberg, Benny (2012). Telefon, intervju 2012-05-22. Malmö 
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 Intervjuguide 1 

Intervjufrågor till ansvariga för primärvården 

Inledande frågor 

1. Varför ska patienter välja just er vårdenhet? 

2. Vad har den nya lagen om valfrihet inneburit för er verksamhet? 

Huvudfrågor 

3. Hur upplever ni vårdenhetens tillgänglighet? 

        Hur kan tillgängligheten förbättras? 

 

4. Hur delaktiga är patienterna i utformningen av vården? 

Vilka möjligheter till delaktighet finns för patienter? 

 

5. Vad är enligt er viktigt när ni bemöter patienter? 

Tränar ni er personal i hur man bemöter patienter? 

Är språket ett hinder för kommunikationen mellan personal och patient? 

 

6. Hur ser spridningen av information ut till patienterna? 

Har ni information på olika språk? 

 

7. Finns det möjlighet att ha en fast läkarkontakt för patienterna? (Kontinuitet) 

Finns det någon policy för detta? 

 

8. Hur tror ni att den upplevda nyttan är hos era patienter? 

Mäter ni den upplevda nyttan i sin helhet? 

 

9. Hur anser ni att vårdkvalitén ser ut i helhet? (Helhetsintryck) 

Vad tycker ni kan förbättras för att patienter ska få så bra vårdkvalité som  

möjligt? 

     10. Hur tror ni att avståndet till vårdenheten påverkar patientens val av just er vårdenhet?  

            Kan avståndet till vårdenheten vara ett hinder för patienter som vill lista sig hos er? 
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 Intervjuguide 2 

Intervjufrågor till medborgare  

Inledande frågor 

 Berätta lite kort om dig själv (Ålder, yrke, om du har barn, vilken stadsdel du bor i) 

Huvudfrågor 

Kvalitet: (öppen fråga) 

 Vad tycker du är viktigt vid upplevelse av kvalitet inom primärvården? 

o Vilka faktorer förknippar du med kvalitet inom primärvården? 

 

Tillgänglighet: 

 Berätta hur du gick tillväga för att få en tid senast du besökte en vårdenhet? 

 Hur upplever du vårdenhetens tillgänglighet? (telefontider, lokaltider)?  

 Vad anser du om väntetiderna till dess att man får en tid på vårdenheten? 

o Upplever ni väntetiderna som rimliga? 

 Fanns det möjlighet att sysselsätta sig med något i väntrummet? 

o Vad kan man eventuellt förbättra? 

 

Delaktighet: 

  Hur stora är möjligheterna till delaktighet vid bestämning av dag och tidpunkt för   

besöket?  

  Kände du att läkaren lyssnade på vad du hade att säga?  

  Förklarade läkaren på ett sätt som du förstod? 

  Har du haft möjlighet att vara delaktig i beslut om din vård och behandling? 

Bemötande: 

 Berätta lite kort om hur du upplevde bemötandet från personen som tog emot din 

tidsbokning. 

 Hur upplevde du bemötandet i receptionen vid ankomsten? 

 Hur upplevde du bemötandet från läkaren? 

 

Information: 

 Startade besöket i tid? 

o Om inte, fick du reda på varför?    

 Fick du tillräckligt/bra med information om ditt hälsotillstånd? 

o Om nej, påverkar det ditt val av vårdenhet? 

 Spelar det någon roll för dig om verksamheten drivs offentligt eller i privat regi, vid 

valet av vårdenhet?      
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o Om ja, varför? 

 

Kontinuitet: 

  Är det viktigt för dig att få träffa samma läkare vid besök på vårdenheten?  

o Om ja, varför? 

 

Upplevd nytta: 

 Fick du ut det du ville av besöket? 

o Om ja/nej, varför? 

 

Geografisk närhet: 

 Påverkar den geografiska placeringen av vårdenheten din syn på patientnöjdhet? 

 Hur långt avstånd ska det vara mellan vårdenheten och ditt boende, enligt dig? 

o Varför? 

 

Helhetsintryck: 

 Hur upplever du kvaliteten av den vård du fick, utifrån ett helhetsintryck (motivera 

ditt svar)? 

 Vilka av de ovanstående faktorerna tycker du är viktigast?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


