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Abstract 

 

Purpose The purpose of this study was to explore what needs and demands 

there is for a family-centre associated activity in Bollebygd 

municipality. To achieve our purpose, we have examined the 

problem background and examined the service from a parental 

perspective.  

Background The public sector has been dominated by a rather inward-looking 

approach to the communication task, where the emphasis has been 

on the obligation to inform. When it comes to municipal activities 

has this in recent years gone though changes, which they 

increasingly have come to see citizens as their customers, with 

increased focus on service. The municipalities included in 

Sjuhärad/Södra Älvsborg have been part of a project that they 

decided to call "Collaboration on parenting in Sjuhärad/Södra 

Älvsborg". One of the municipalities of Borås, Bollebygd 

Municipality, has chosen to look at the possibility of developing a 

family-centre associated activity. The intention of the operation is 

that child care centre, open pre-school and social services shall 

cooperate and work together under one roof. 

Theory The theoretical part is based on theory and models of service 

quality. The theoretical models treat the important factors that 

affect the customer perceived service quality. 

Method Our study aims at a quantitative approach and is not profound, but 

instead, we have attempted to interpret a more comprehensive 

picture of the problem. Using a questionnaire, we have chosen to 

have a distance to what is studied. 
Empirics  The empirical data is based on a questionnaire study to investigate 

the needs and demands of a family-centre associated activity in 

Bollebygd Municipality. The questionnaire was designed after a 

theoretical analysis model, which treats service quality. 

Conclusion The survey shows consistently positive feedback from respondents 

and that there is a demand of a family-centre associated activity. 
There is however a varying confidence for the three actors that will 

be included. The child care centre has high confidence to parents, 



 

 

while parents' confidence in the church's opening pre-school and 

social services varies. 
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Sammanfattning 

 

Syfte Syftet med studien var att undersöka vilket behov och vilken 

efterfrågan det fanns av att upprätta en familjecentralsliknande 

verksamhet i Bollebygd kommun. För att uppnå vårt syfte har vi 

granskat problembakgrunden samt undersökt tjänsten ur ett 

föräldraperspektiv. 

Bakgrund Den offentliga sektorn har länge dominerats av en tämligen 

introvert syn på kommunikationsuppdraget, där tyngdpunkten har 

legat på skyldigheten att informera. När det kommer till den 

kommunala verksamheten har denna under senare år genomgått 

förändring, där de alltmer börjat se medborgarna som sina kunder, 

med ökat fokus på service. Kommunerna som ingår i 

Sjuhärad/Södra Älvsborg har ingått i projektet som de valt att kalla 

"Samverkan kring föräldrastöd i Sjuhärad/Södra Älvsborg". En av 

kommunerna i Sjuhärad, Bollebygd Kommun, har valt att titta på 

möjligheten att utveckla en familjecentralsliknande verksamhet. 

Intentionen med verksamheten är att BVC, Öppna förskolan och 

socialtjänsten ska samarbeta och verka under samma tak. 

Teori Teoridelen bygger på teorier och modeller för tjänstekvalitet. De 

teoretiska modellerna behandlar vilka viktiga faktorer som 

inverkar på den kundupplevda tjänstekvaliteten. 

Metod Studien syftar till en kvantitativ ansats och är inte djupgående utan 

istället har vi eftersträvat att uttyda en mer övergripande bild av 

problemet. Med hjälp av ett frågeformulär har vi valt att ha 

avstånd till det som studeras, ur ett så kallat åskådarideal. 

Empiri Empirin bygger på en enkätundersökning som gjordes för att 

undersöka behov och efterfrågan av en familjecentralsliknande 

verksamhet i Bollebygd Kommun. Enkäten utformades efter en 

teoretisk analysmodell som behandlar tjänstekvalitet. 

Slutsats Undersökningen visar genomgående positiv respons från 

respondenterna och att det finns en efterfrågan av en 

familjecentralsliknande verksamhet. Dock varierar förtroendet för 

de tre aktörerna som ska ingå. Barnavårdscentralen har högt 

förtroende hos föräldrar, medan föräldrars förtroende för kyrkans 

öppna förskola och socialtjänsten varierar.   
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1. Introduktion 
I studiens inledande avsnitt behandlas uppsatsens problembakgrund, problemdiskussion och 

problemformuleringar. Problemformuleringen består av ett huvudproblem och ett 

delproblem. Vidare beskrivs uppsatsens syfte.  
 

1.1 Problembakgrund: behov av föräldrastöd 

Trots ökad dominans av tjänster världen över är det fortfarande oklart hur tjänster ska 

behandlas i marknadsföringssammanhang. Enligt Shostack (1977) som är en av pionjärerna 

inom tjänstemarknadsföring, har de klassiska marknadsföringsmetoderna alla sitt ursprung i 

tillverkning av fysiska varor, vilket innebär problem för tjänsteföretagen då metoderna inte är 

tillämpade för den sortens verksamhet. 

 

I likhet med tjänsteföretag har tjänster inom den offentliga sektorn samma problem och 

förutsättningar, det vill säga, att hitta sätt att marknadsföra och kommunicera sina tjänster på. 

Enligt Grönroos (1988) finns det många olika typer av tjänster inom den offentliga sektorn, 

vissa konkurrerar med den privata sektorn medan somliga endast går att fås från den 

offentliga sektorn. Oberoende av hur tjänsterna produceras så har de generellt några primära 

karaktärsdrag som inverkar på hur tjänsterna upplevs av kunderna. Tjänster är oftast inte 

påtagliga eller konkreta och det kan innebära att kunden har svårt att se tjänsten som en 

helhet. Något som i sin tur ligger som påverkan till att tjänster helt eller delvis inte är 

påtagliga är det faktum att tjänster är processer. Kunden upplever en serie aktiviteter som 

bildar det sammanlagda intrycket. Vidare kännetecknas de processer som utgör tjänsten av att 

kunden upplever eller konsumerar tjänsten i samma tillfälle som processen äger rum. Det kan 

till och med vara så att kunden är delaktig i processen och aktivt agerar.  

 

En viktig del av tjänsten och kommunikationen av denna är dess varumärke. Under de senaste 

decennierna har värdet av att ha starka varumärken blivit mycket uppmärksammat menar 

författarna Dahlqvist och Melin (2010), det är dock först under senare år som denna syn även 

nått den offentliga sektorn. Många organisationer inom den offentliga sektorn strävar allt mer 

efter att professionellt arbeta med sina varumärken. Varumärken bidrar till att främja en 

organisations utvecklingskraft och därför är det av betydelse att utveckla starka varumärken, 

det vill säga att varumärkesorientera sig. Varumärkesorientering avser ett medvetet 

förhållningssätt till att arbeta med varumärken, såväl internt som externt. När det gäller den 

offentliga sektorn är det idag många verksamheter vilkas varumärkesstrategier emellertid inte 

lyckas gå från ord till handling. Vidare framhåller Dahlqvist och Melin att en offentlig 

organisation genom sin kommunikation måste väcka ett intresse och ett förtroende hos 

allmänheten för att påvisa nytta och resultat. För att uppnå detta krävs synlighet och acceptans 

hos den prioriterade målgruppen. För att få acceptans är det en förutsättning att organisationen 

är lyhörd för olika intressenters behov. Det gäller att skapa organisatorisk effektivitet för att 

nå verksamhetsmålen. 

 

En offentlig organisation kan i likhet med den privata sektorn alltmer börja se på 

medborgarna som sina kunder. Författarna Dahlén och Lange (2009) menar att det krävs en 

förståelse för hur konsumenten/medborgaren tänker i varje steg i ”köpprocessen” för att 

kunna kommunicera en produkt eller tjänst. Det är viktigt att identifiera behov, ta reda på hur 

medborgaren söker och behandlar information, samt utvärderar alternativ som i sin tur leder 
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till ett köp eller utnyttjande av tjänsten. Till sist gör konsumenten/medborgaren en utvärdering 

av denna. Dessa steg ligger till grund för hur marknadskommunikationen bör utformas. 

Dahlqvist och Melin (2010) menar att den offentliga sektorn sedan länge har dominerats av en 

tämligen introvert syn på kommunikationsuppdraget, där tyngdpunkten har legat på 

skyldigheten att informera. Likväl framhåller författarna att den offentliga sektorn under 

senare år genomgått förändringar, där de alltmer börjat se medborgarna som sina kunder, med 

ökat fokus på service. 

 

För att förbättra och underlätta för landets föräldrar att kunna ge sina barn en trygg och bra 

uppväxt har regeringen tagit fram en strategi för ett utvecklat föräldrastöd. Enligt 

socialdepartementet (2009) erbjuds stödet i form av olika typer av utbildning och aktiviteter 

till föräldrar. Regeringen har fått signaler om att den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar 

ökar allt mer, som till exempel oro, nedstämdhet, sömnbesvär och huvudvärk. Barn och 

ungdomar som vårdas på sjukhus för depression och ångest har också ökat i antal. För att 

förebygga och förhindra utvecklingen av detta har regeringen satsat på en långsiktig nationell 

strategi i form av ett föräldrastöd för att främja hälsan hos barn och ungdomar. Tanken är att 

inspirera kommun och landsting att bli bättre på att utveckla aktiviteter till föräldrar som ett 

stöd och en hjälp i föräldraskapet. Målet med föräldrastödet är att alla föräldrar ska erbjudas 

stöd under barnets hela uppväxttid, det vill säga 0-17 år. Syftet är att utveckla en lokal 

samverkan, där all verksamhet som riktar sig mot föräldrar samordnar sig, på så vis ökar 

förutsättningarna för att ge föräldrar stöd under barnets uppväxt. En viktig aspekt är också att 

ge föräldrar möjligheten att bygga relationer till andra föräldrar för att utbyta erfarenheter och 

kunskap.
 
 

 

Kommunerna som ingår i Sjuhärad/södra Älvsborg har ingått i projektet som de valt att kalla 

"Samverkan kring föräldrastöd i Sjuhärad/södra Älvsborg". Kommunerna ska utveckla sitt 

generella föräldrastöd i samverkan med varandra och de anser att det finns behov av att 

marknadsföra föräldrastödjande insatser och aktiviteter såväl externt som internt. Kommunens 

mål är att fler föräldrar ska utnyttja det föräldrastöd som redan erbjuds
1
.  

 

Socialdepartementet (2009) framhåller att det finns möjlighet att som en del av föräldrastödet 

upprätta en så kallad familjecentral. En familjecentral är en samlokaliserad verksamhet som 

syftar till att främst öka tillgängligheten för barn och föräldrar. Centralerna placeras lokalt i 

samverkan mellan kommuner och hälso- och sjukvården i regionen. För att få kalla 

verksamheten för en familjecentral krävs det att barnavårdscentralen, öppna förskolan och 

socialtjänsten verkar under samma tak. 

En av kommunerna i projektet, Bollebygd Kommun, har tittat på möjligheten att uppföra en 

så kallad familjecentralsliknande verksamhet, som fungerar som stöd till föräldrar med barn i 

åldern 0-6 år. Bollebygd Kommun ligger placerat mellan Göteborg och Borås och har cirka 

8200 invånare. Frågan har diskuterats och lagts fram som förslag och är under utredning, men 

ingenting har ännu beslutats. Skillnaden mellan ovan beskriven familjecentral och den 

familjecentralsliknande verksamhet som Bollebygd Kommun vill upprätta är att i den 

familjecentralsliknande verksamheten så slås inte de tre ordinarie verksamheterna samman 

                                                            

1 Malin Gunnarson, projektledare 2011-03-19 
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och flyttar till samma plats, utan det upprättas en egen verksamhet i samarbete mellan de olika 

verksamheterna, som har öppet efter behov och önskemål, exempelvis en dag i veckan
2
 

 

1.2 Problemdiskussion: kommunikation av tjänster  

För att sälja en tjänst är det viktigt att marknadsföra och kommunicera tjänsten på bästa sätt 

till den tänkta målgruppen. För att kunna göra detta krävs först och främst en kartläggning av 

målgruppens behov och efterfrågan. Behov och efterfrågan bör utgöra grunden för hur 

tjänsten ska utvecklas, för att den i sin tur ska bli etablerad och nå framgång. En stor del av 

tjänsten utgörs av dess varumärke och image. Ett starkt varumärke uppnås genom att tjänsten 

kommuniceras på ett tillförlitligt och intresseväckande sätt, samt att kommunikationen riktas 

till den prioriterade målgruppen. Tjänsten i detta fall är att erbjuda föräldrar stöd i sin relation 

till sina barn i form av bland annat kursutbud och informationsträffar. Vår uppdragsgivare 

tycker att tjänsten inte utnyttjas till fullo och att föräldrar i många avseenden inte vet om att 

olika former av stöd finns att tillgå. Vi har också fått uppfattningen att kommunikationen av 

tjänsten kan förbättras för att göra den mer attraktiv. Kanske kan det vara så att informationen 

inte når fram till föräldrar på bästa sätt eller att informationen som når ut helt enkelt 

missuppfattas. Tillfredställer tjänsten föräldrarnas behov och förväntningar eller 

presenteras/paketeras tjänsten möjligtvis på fel sätt? En annan aspekt är i vilken mån föräldrar 

ens vet eller känner till olika typer av stöd och aktiviteter som finns. Genom att utveckla en 

tjänst med stort kundfokus så kan föräldrastöd bli en långsiktig resurs i samhället, som gynnar 

både föräldrar och barn.  

 

I problematiken bör även hänsyn tas till att uppdragsgivaren är kommunal, vilket påverkar 

projektets resurser men också genom att kommunikationen till föräldrar bör ske via medier 

som finns tillgängliga för alla. Exempelvis möjligheten att utnyttja Internet är inget som kan 

tas förgivet. Vikten bör ligga vid att fokusera på kunden och dess behov, samt att erbjuda ett 

attraktivt paket av tjänster, som också uppskattas av många.  

 

I studien är vi intresserade av att koncentrera oss på den externa delen, med fokus på 

kommunikationen mellan kommun och föräldrar gällande föräldrastöd. En del av tjänsten 

föräldrastöd är att föräldrar kan få tillgång till en så kallad familjecentral. Under 2000-talet 

har antalet familjecentraler i Västra Götaland ökat. I en familjecentral verkar som sagt 

barnavårdscentralen, öppna förskolan och socialtjänsten under samma tak. Syftet med en 

sammanslagning är att underlätta samarbete och öka tillgängligheten för barn och föräldrar. 

Som alternativ kan kommunerna välja att upprätta en enklare form av familjecentral, det vill 

säga en familjecentralsliknande verksamhet. För att upprätta en familjecentralsliknande 

verksamhet är det viktigt för kommunerna att veta vilket intresse som finns av tjänsten. Finns 

det något behov och någon efterfrågan, och hur vill föräldrar att tjänsten ska vara tillgänglig 

och kommuniceras? För att verksamheten ska kunna upprättas krävs att behov och efterfrågan 

undersöks utförligt. 

 

Efter att ha varit i kontakt med projektledare Malin Gunnarsson och fått mer ingående 

information om själva problemet, så har vi valt att avgränsa oss till en kommun. Bollebygd 

                                                            

2 Camilla Falk och Jenny Mattsson, projektledare Bollebygd Kommun, 2011-04-05 
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Kommun har tidigare fått indikationer om att en familjecentralliknande verksamhet skulle 

vara önskad och de skulle således vilja ha vår hjälp med att mer specifikt utforska vilket 

behov och vilken efterfrågan som finns. Den familjecentralsliknande verksamheten i 

Bollebygd Kommun har som avsikt att riktas mot föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Det är 

viktigt att i ett tidigt skede av barnens uppväxt ge stöd som kan vara långsiktigt förebyggande. 

Vi har tillsammans med Bollebygd Kommun kommit fram till att undersöka frågan genom att 

dela ut en enkät till föräldrar. Genom våra kontaktpersoner i Bollebygd Kommun vill vi först 

få grundläggande information om situationen för att sedan kunna utföra den kvantitativa 

undersökningen.  

 

1.3 Problemformulering 

I nuläget finns det antydningar om att en familjecentralsliknande verksamhet är av intresse. 

Emellertid kan fallet undersökas ytterligare för att ta reda på mer exakt vad som önskas. På så 

vis kan Bollebygd Kommun få vägledning i hur de ska kunna utveckla en lyckad verksamhet. 

För att åstadkomma detta vill vi genom en undersökning besvara nedanstående 

frågeställningar: 

- Vilket behov och vilken efterfrågan har föräldrar i Bollebygd Kommun av en 

familjecentralsliknande verksamhet? 

- Hur kan tjänsten paketeras och kommuniceras för att göras attraktiv? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilket behov och vilken efterfrågan det finns av en 

familjecentralsliknande verksamhet i Bollebygd Kommun. För att uppnå syftet kommer vi att 

granska problembakgrunden samt undersöka tjänsten ur ett föräldraperspektiv. Baserat på 

resultatet ska vi komma med förslag på paketering och kommunikation av tjänsten. Dessa 

förslag baseras på etablerade modeller och teorier inom marknadsföring och tjänsteforskning. 

 

1.5 Disposition 

I nästföljande kapitel presenteras den teoretiska referensramen som behandlar olika teorier 

och modeller gällande tjänstekvalitet. Teorin ligger till grund för vår undersökning. I kapitel 3 

behandlas vår metod och hur vi har gått tillväga under uppsatsens gång. Metoden följs åt av 

empiri och analys i kapitel 4, där undersökningens resultat presenteras genom tabeller och 

tillhörande analys av dessa. Därefter presenteras våra slutsatser i kapitel 5 och vi för en 

diskussion kring studiens problemformuleringar kopplat till den teoretiska referensramen samt 

undersökningens resultat. I kapitlet 6 förs en avslutande diskussion gällande uppsatsens 

ramfel, bortfall och förslag till vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
I teoriavsnittet presenteras olika vetenskapliga teorier som har används under studiens gång 

för att bygga en grund för empirin. Med hjälp av teorin och två olika modeller som har 

sammanförts till en analysmodell skildras en helhet av tjänstekvalitet. Modellerna är 

relevanta för studien och fungerar som ett hjälpmedel för undersökningen. Syftet är att 

använda analysmodellen för att strukturera vår enkät.  
 

2.1 Vad karaktäriserar tjänster? 

Tjänstekvalitet är nära förknippat med kundtillfredsställelse och termerna behandlas ofta som 

synonymer. Författarna Lindquist och Persson (1997) framhåller att både kundupplevd 

tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse definieras som resultatet av en jämförelse mellan 

kunders perception och förväntan. Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) har i sina studier 

visat att tjänsters kvalitet ofta är svårare att utvärdera än kvaliteten på varor eftersom att 

tjänsten är immateriell. Dessutom är kvaliteten inte bara kopplad till tjänstens resultat utan 

den har stor inverkan på kunden under hela konsumtionsprocessen. Vidare menar forskarna 

att begreppet tjänstekvalitet kan summeras i tre nyckelord: hetrogenitet, obestämdbarhet och 

oskiljaktighet. Hetrogenitet syftar på att det företaget avser att leverera genom sin tjänst kan 

uppfattas annorlunda av kunderna. Obestämdbarhet innebär att en tjänst kan vara svår att 

utvärdera i förhand, vilket bidrar till att det är svårt för företag att förstå hur kunderna kommer 

att uppleva tjänsten. Oskiljaktigheten anspelar på det faktum att produktion och konsumtion 

ofta sker i samspel med varandra.  

  

I överensstämmelse med Parasuraman, Zeithaml och Berrys definiering av tjänstekvalitet, så 

menar författaren Grönroos (1988) att tjänster oberoende av hur de produceras generellt har 

några grundläggande karaktärsdrag. Dessa kan dels inverka på hur tjänsterna upplevs av 

kunderna, men också på hur produktionen bör byggas upp om man vill vara serviceinriktad. 

Enligt Grönroos kan tjänster utgå från fyra viktiga karaktäristiska som åsyftar att tjänster 

delvis inte är påtagliga, att tjänster är processer, att tjänster produceras och konsumeras eller 

delvis upplevs samtidigt och till sist att kunden som användare delvis själv tar del i 

tjänsteproduktionsprocessen.  

 

Något som ligger som påverkan till att tjänster helt eller delvis inte är påtagliga, är det faktum 

att tjänster är processer. Kunden upplever en serie aktiviteter som bildar det sammanlagda 

intrycket. Vidare kännetecknas de processer som utgör tjänsten av att kunden upplever eller 

konsumerar tjänsten i samma tillfälle som processen äger rum. Det kan till och med vara så att 

kunden är delaktig i processen och aktivt agerar för att tjänsteorganisationen ska kunna 

betjäna kunden. Det är viktigt att förstå en tjänsteproducerande organisation och dess 

grundläggande karaktärsdrag för att vidare kunna förstå kunden och hur denne upplever 

kvaliteten på tjänsten. Om organisationen inte gör det finns det en risk att någon väsentlig 

resurs eller händelse förbises i processen. 

 

2.2 Tjänstekvalitet 

Författaren Grönroos (1988) menar att det i tjänsteorganisationer finns en benägenhet till att 

man gärna lägger fokus på vad man kan göra för kunden. Kunden i sin tur anser normalt att 
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det krävs mer än så för att denne ska uppleva god kvalitet. Kunderna grundar istället sin 

uppfattning av tjänstens kvalitet både på vad de får och hur de upplever processen som leder 

fram till det de får. Den totala kvaliteten som kunden upplever av tjänsten är alltså en 

kombination av dessa två förhållanden. Ytterligare en påverkande faktor är 

organisationsprofilen (dess image). Det är av stor vikt att organisationen har samma syn på 

totalkvaliteten som kunderna. Den totala kvaliteten kan beskrivas genom modellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Hur uppstår kvaliteten på tjänster i kundens ögon? (Grönroos, 1988) 

Grönroos modell (1988) består av teknisk kvalitet som avser vad kunden får som slutresultat 

efter att ha utnyttjat organisationens tjänster. Den funktionella kvaliteten behandlar hur 

kunden upplever själva processen. Organisationsprofilen har ingen egen påverkan på 

totalkvaliteten, eftersom den inte i direkt mening har att göra med tjänsten och dess process. 

Den fungerar således som ett filter eftersom den helt eller delvis påverkar kundens upplevelse 

av både den tekniska och funktionella kvaliteten. Om kunden ser på organisationen positivt, 

kommer det säkerligen göra att kunden även ser positivt på tjänsten. Motsatsen blir att en 

negativ syn, kan påverka i negativ riktning för tjänsten. I värsta fall kan små misstag 

förstärkas och bidra till att totalkvaliteten upplevs som sämre. Det är därför viktigt att 

organisationen har en stark och positiv image, sett ur kundens perspektiv.  

 

2.3 Servqual 

Grönroos (2007) refererar även till en annan modell som används för att utvärdera vilken syn 

kunder har på tjänstekvalitet, den så kallade Servqual-modellen. Servqual skapades i mitten 

av 80-talet av forskarna Berry, Parasuraman och Zeithaml. Ursprungligen bestod modellen av 

tio faktorer som alla mer eller mindre kunde relateras till kundens uppfattning av kvaliteten på 

tjänsteprocessen. Under några år vidareutvecklades dessa tio faktorer och komprimerades 

istället ned till fem. Servqual-modellen tar idag upp de fem viktigaste och mest avgörande 

faktorerna när det handlar om kundens upplevelse av tjänstekvaliteten. Modellen fungerar 

följaktligen som ett instrument för att mäta den kundupplevda kvaliteten. Enligt forskarna 
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Parasuraman, Berry och Zeithaml (1991) så har undersökningar av de fem faktorerna visat att 

tillförlitligheten är den högst värderade faktorn för kunder när det gäller utvärdering av ett 

företags tjänstekvalitet. Trots det är det inte bara tillförlitligheten som inverkar på kundernas 

bedömning av tjänstekvaliteten, utan alla de fem faktorerna har betydelse. 

 

Grönroos (2007) har beskrivit de fem faktorerna som följande. Materiella ting (tangibles) 

Denna faktor innefattar de fysiska attribut som tillfaller tjänsten. Det kan exempelvis beröra 

miljö och omgivning, personalens utseende/klädsel, och den utrustning som används. 

Tillförlitlighet (reliability): Här inbegrips företaget/organisationens förmåga att utföra den 

utlovade tjänsten på ett förtroendeingivande och korrekt sätt och dessutom vid rätt tidpunkt. 

Tjänstevillighet (responsiveness): Det betyder att personalen är villiga att hjälpa kunderna och 

bemöta deras önskemål, likaså att informera kunden om när tjänsten levereras, samt erbjuda 

snabb service. Försäkran (assurance): Här avses personalens kompetens och uppförande. 

Personalen bör agera på ett bemötande sätt och ge ett pålitligt intryck för att kunden ska känna 

sig trygg. Empati (empathy): Faktorn berör företaget/organisationens förmåga att förstå 

kundens behov och dennes problem, vilket åstadkoms delvis genom att erbjuda individuell 

och personlig uppmärksamhet. 

  

2.4 Analysmodell 

För att få en helhetsbild av föräldrars syn av tjänsten familjecentralsliknande verksamhet och 

för att på ett tydligt sätt kunna analysera den kundupplevda kvaliteten, så skapade vi en 

analysmodell. Analysmodellen består till grunden av Grönroos modell (1988) där den totala 

kvaliteten är ett resultat av hur bra företaget/organisationen lyckats nå ut med den tekniska - 

och den funktionella kvaliteten till kunderna. Genom att utvidga modellen och fördela ut 

Servqualmodellens fem faktorer som återgetts av Grönroos (2007) under begreppet, 

funktionell kvalitet så fungerar de fem faktorerna som en komplettering eller förstärkning till 

modellen. Den tekniska kvaliteten berörs inte i vår undersökning eftersom den enbart 

behandlar vad kunden fått. I vårt fall har kunderna/föräldrarna inte haft möjligheten att 

utnyttja tjänsten ännu eftersom den inte är förverkligad. Modellen nedan ger en överskådlig 

blick av de teorier vi använt och hur vi fördelat dem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Egen sammanställning av 

totalkvaliteten och de fem Servqualfaktorerna 
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Den tekniska kvaliteten har vi alltså valt att bortse från, istället är de fem faktorerna placerade 

under den funktionella kvaliteten eftersom de påverkar hur kunden vill att tjänsten ska 

utformas. I den funktionella kvaliteten är kundens uppfattning av processen det viktiga och 

därför har vi inkluderat materiella ting, eftersom de är en del av processen och fungerar som 

en kringtjänst, vilken kan skapa mervärde och påverka kundens uppfattning av den totala 

tjänstekvaliteten. När det kommer till tillförlitligheten så har den också en inverkan på 

processen då den berör huruvida tjänsten utförs på utlovat sätt eller inte, och vid vilken 

tidpunkt. Personalens tjänstvillighet syftar på bemötandet och servicen under processens 

gång, och genom att erbjuda individuell och personlig uppmärksamhet så är även empati en 

faktor med fokus på process. I Servqualmodellens försäkran ligger fokus på personalens 

agerande och vilka intryck de förmedlar som i sin tur påverkar kundens uppfattning av 

tjänsten. 

Eftersom Servqualmodellens faktorer är en del av den funktionella kvaliteten i vår 

analysmodell så kommer även dessa faktorer att påverka organisationens image. 

Organisationens image inverkar på den totalt upplevda kvaliteten, antingen i positiv eller i 

negativ riktning.  
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3. Metod 
I metodavsnittet beskrivs metodansats, studiens design och val av tillvägagångssätt för 

genomförandet av undersökningarna. I metodavsnittet behandlas även urval och 

metodproblem. 
 

3.1 Metodansats 

Det finns två olika typer av ansatser i metodlitteraturen, kvantitativa och kvalitativa. 

Författarna Johannessen och Tufte (2010) menar att ansatserna hanterar olika sätt att etablera 

kunskap. Kvantitativa data samlas oftast in genom frågeformulär som formuleras före 

datainsamlingen, medan den kvalitativa ansatsen bygger på intervjuer eller deltagande 

observationer. I kvalitativa ansatser är data oftast mjuka, det vill säga data i form av kortare 

eller längre texter som måste bearbetas och tolkas. I kvantitativa data däremot arbetar man 

med hårda data som måste mätas och göras om till räkneoperationer. Flexibiliteten i de olika 

ansatserna skiljer sig nämnvärt då kvantitativa data präglas av liten flexibilitet och kvalitativa 

data av stor. 

 

Studien syftar till en kvantitativ ansats och är inte djupgående utan istället har vi eftersträvat 

att uttyda en mer övergripande bild av problemet. Vi har arbetat med hårda data och 

flexibiliteten har varit relativt liten. Vi valde att göra en kvantitativ undersökning eftersom 

kunskapsnivån inom ämnet familjecentralsliknande verksamhet är relativt låg. Det hade därför 

varit svårt att skapa djupa diskussioner och få uttömmande svar i frågan. Dessutom var det 

viktigt att få åsikter från ett större antal respondenter eftersom ett upprättande av en 

familjecentralsliknande verksamhet kräver att många personer vill besöka verksamheten i 

framtiden. Med hjälp av ett frågeformulär har vi valt att ha avstånd till det som studeras, ur ett 

så kallat åskådarideal. Det ger troligtvis en mer rättvisande bild och trovärdigare resultat om 

vi inte var delaktiga. Ämnet föräldrastöd skulle kunna vara ett känsligt ämne för vissa och 

därför ansåg vi det bättre att respondenterna fick svara i lugn och ro och utan påverkan av oss.  

 

Johannessen och Tufte (2010) framhåller att i empirisk forskning kan teorier som inte är 

empiriskt underbyggda lätt bli spekulation, samtidigt kan empiriska undersökningar utan 

förankring i ett fenomen ha ett begränsat värde. I samhällsvetenskaplig forskning är det därför 

viktigt att integrera teori och empiri. I förhållandet mellan empiri och teori har vi använt oss 

av en deduktiv ansats, vilket innebär att vi avleder från det generella till det konkreta, alltså 

”från teori till empiri”. De generella teorierna har testats med empiriska data. Vi har använt 

oss av en teoretisk analysmodell, vilken är uppbyggd av olika byggstenar/teman som vi har 

implementerat i frågeformuläret. Frågeformuläret är således uppdelat i olika teman utefter den 

teoretiska modellen för att vi lättare skulle kunna analysera resultatet.  

 

3.2 Studiens design 

I enlighet med Johannessen och Tufte (2010) måste man i planeringen av undersökningen ta 

ställning till vad och vem som ska undersökas, samt hur undersökningen ska genomföras. 

Ofta talas om ett antal överordnade forskningsstrategier som kan klassificeras i olika 

kategorier såsom tvärsnittsundersökningar, longitudinella undersökningar, experiment, 

fallstudier, kvasiexperiment och evalueringar. 
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Studien är av fallstudiekaraktär och kännetecknas av ett specifikt fall som har avgränsats, 

beskrivits och definierats. I studien är det föräldrastödet och i vidare precisering den 

familjecentralsliknande verksamheten, som utgör ”fallet” och som har avgränsats till föräldrar 

inom Bollebygd Kommun. Fallet har beskrivits ingående framförallt genom primärdata, men 

också genom sekundärdata från regeringens informationsblad.  

 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

3.3.1 Intervjuer med projektledare 

För att få bakgrundsinformation och en uppfattning om tjänsten föräldrastöd tog vi först 

kontakt med projektledaren Malin Gunnarsson för ett möte. I mötet diskuterades vilka 

problem/utmaningar de haft med att marknadsföra föräldrastöd till föräldrar, samt hur och vad 

vi kunde bidra med genom vår studie. För att göra studien gripbar kom vi fram till att 

avgränsningar måste göras till att endast undersöka föräldrastödet inom en kommun. Via 

projektledaren fick vi därför kontaktuppgifter till Bollebygd Kommun som var intresserade av 

vår hjälp. Genom mailkontakt och möte med Camilla Falk och Jenny Mattsson, ansvariga för 

marknadsföringen/kommunikationen av föräldrastöd i Bollebygd Kommun, så fick vi 

information om den rådande situationen. Mötet var flexibelt och av ostrukturerad 

intervjuform, där vi ville höra vad informanterna hade att säga och sedan utveckla studiens 

riktning vidare därifrån. Kommunen hade inte tidigare marknadsfört föräldrastöd som en 

helhet utan jobbade med att strukturera upp tjänsten och dess delar. De projektansvariga hade 

tidigare tagit del av en telefonundersökning som gjorts av Göteborgs Universitet för att ta reda 

på vilket utbud och vilken efterfrågan av föräldrastöd som önskades. I telefonundersökningen 

framkom att invånare i Bollebygd Kommun önskar en så kallad familjecentralsliknande 

verksamhet som samlar föräldrastödets enheter under ett och samma tak. Mer än så kunde de 

inte uttyda gällande önskemålet om en familjecentralsliknande verksamhet. Utifrån denna 

information kom vi fram till att avgränsa vår studie till att titta närmre på hur föräldrar inom 

Bollebygd Kommun vill att en familjecentralsliknande verksamhet ska utformas. Genom 

kontinuerlig kontakt med de projektansvariga i Bollebygd Kommun så har de fungerat som 

informanter och bistått oss med underlag till vår enkätundersökning.  

 

3.3.2 Urval 

Undersökningens målgrupp kan även definieras som populationen menar Johannessen och 

Tufte (2010). Eftersom det inte alltid är nödvändigt att undersöka hela populationen, kan man 

välja att göra ett urval som i sin tur motsvarar populationen. 

 

I studien är det föräldrar med barn i åldern 0-6 år, bosatta i Bollebygd Kommun som utgör 

populationen. En familjecentralsliknande verksamhet kommer endast att vara tillgänglig för 

föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år, och föräldrar med äldre barn är därför inte aktuella som 

respondenter i vår undersökning. För att få ett representativt urval ville vi nå föräldrar med 

barn i alla åldersgrupper inom det bestämda åldersintervallet 0-6 år. Genom att göra en 

urvalsundersökning, med hjälp av slumpmässigt sannolikhetsurval, ville vi undersöka en liten 

del av populationen. För att göra det tog vi hjälp av barnavårdscentralen i Bollebygd 

Kommun. Till BVC går föräldrar regelbundet med sina barn, mer eller mindre frekvent. Även 

om alla föräldrar inte går till BVC varje vecka, så finns ändå möjligheten för alla att göra det.  
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3.3.3 Enkätundersökning 

Ett av de vanligaste sätten att samla in kvantitativa data är genom att använda ett 

frågeformulär. Johannessen och Tufte (2010) menar att det på så vis är möjligt att med få 

resurser samla in data från många personer. Vidare anser författarna att en viktig faktor i 

utarbetandet av frågeformuläret är att det ska gå i linje med forskningsfrågorna. 

Frågeformuläret måste även ha konkreta frågeställningar och ge relevanta svar. Studiens 

enkätundersökning är prestrukturerad. Ett prestrukturerat frågeformulär är i enlighet med 

Johannessen och Tufte ett frågeformulär som är mycket strukturerat och har färdiga 

svarsalternativ för att respondenten lätt ska kunna fylla i formuläret. 

 

Studien har som sagt gjorts utifrån ett kvantitativt perspektiv och vi har använt oss av ett 

frågeformulär för att besvara problemformuleringen. Det huvudsakliga syftet var att genom en 

enkätundersökning undersöka föräldrars behov och efterfrågan av en familjecentralsliknande 

verksamhet. Genom frågorna ville vi ha svar på bland annat hur en eventuell utformning av en 

familjecentralsliknande verksamhet skulle kunna se ut. För att ta reda på det här har vi tittat 

närmre på vad föräldrar önskar när det kommer till tillgänglighet, kommunikation, 

kompetens, service och aktiviteter. För att göra våra frågeställningar mer relevanta och lätta 

att analysera har de kopplats samman med de fem faktorerna ur Servqualmodellen, det vill 

säga materiella ting, tillförlitlighet, försäkran, tjänstvillighet och empati. De fyra första 

frågorna i enkäten har som syfte att klarlägga om vi täcker upp målgruppen, samt ta reda på 

vilket allmänintresse som finns av en familjecentralsliknande verksamhet. Därefter tillhör 

respektive fråga i enkäten någon av faktorerna från analysmodellen och stämmer överrens 

med dess egenskaper.  

 

Enkätundersökningen består till stor del av frågor med svarsalternativ, men även av några 

öppna frågor där vi ville ha korta och koncisa svar. Anledningen till att vi valt att utföra en 

enkätundersökning är att vi tror att det täcker in syftet för undersökningen bra. Det fanns inget 

behov av att göra djupa analyser utan vi var snarare ute efter att kunna tyda samband och få 

en allmängiltig bild av föräldrarnas syn på utformandet av en familjecentralsliknande 

verksamhet. Dessutom var kännedomen av begreppet familjecentralsliknande verksamhet inte 

särskilt stor hos föräldrar sedan tidigare, så det skulle följaktligen ha varit svårt att få givande 

svar vid mer ingående frågor.  

 

Innan enkäten lämnades ut på BVC i Bollebygd testades den på tio oberoende personer som 

själva har barn i åldern 0-6 år. Efter testet valde vi att ta bort en av frågorna och även lägga till 

lite i inledningen. Frågan som vi tog bort upplevdes som överflödig av några respondenter, 

den handlade om verksamhetens framtida hemsida. Inledningen gjordes mer informativ för att 

respondenterna ville ha ytterligare information om verksamheten eftersom de överlag inte 

hade några förkunskaper. Under arbetets gång har vi även låtit våra kontaktpersoner i 

Bollebygd Kommun se och kommentera vår enkätundersökning för att enkäten ska bli så 

korrekt som möjligt och på så vis inte ge falska förhoppningar till föräldrar, som inte går att 

infria. Eftersom upprättandet av en familjecentralsliknande verksamhet inte är fastställt, så har 

vi fått stämma av med projektledarna så att de frågor och svarsalternativ vi har är rimliga, 

men samtidigt inte alltför snäva. Det är trots allt behov och efterfrågan som har undersökts 

och då måste respondenterna få resonera fritt och inte vara alltför begränsade i exempelvis 

svarsalternativ.  
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Med hjälp vår enkätundersökning kunde vi samla in data från ett flertal personer utan att det 

krävdes så mycket resurser. Eftersom vi har riktat oss mot en liten kommun så lade vi ut 50 

stycken enkäter. Av dessa 50 enkäter blev 27 besvarade. 

 

De avgränsningar som har gjorts är i form av plats, vi har endast undersökt kommunikationen 

av föräldrastöd i Bollebygd Kommun. Enkäterna har funnits tillgängliga på 

barnavårdscentralen inom kommunen eftersom det är en verksamhet som föräldrar generellt 

sett besöker regelbundet. De personer som vi har riktat oss mot är föräldrar med barn i 

åldrarna 0-6 år. Det har även gjorts en avgränsning i tid, då enkätundersökningen endast har 

varit tillgänglig under två veckor. 

 

3.4 Metodproblem 

3.4.1 Operationalisering 

Skapandet av begrepp handlar enligt Johannessen och Tufte (2010) om att avgränsa de 

fenomen som ska undersökas, samt att ge ett exakt meningsinnehåll åt nyckelbegreppen. Det 

hela är en process som går från det generella till det konkreta. 

Att fastställa vilka viktiga begrepp som skulle användas har varit en process. Genom de öppna 

intervjuerna med projektledarna har vi gått från att använda det bredare begreppet 

föräldrastöd, till att konkretisera detta till att endast undersöka en del av föräldrastödet, vilken 

är upprättandet av en familjecentralsliknande verksamhet i Bollebygd Kommun. Vi har utgått 

från att verksamheten kan ses som en typ av tjänst som utförs till föräldrar. I 

enkätundersökningen har vi endast valt att använda oss av just begreppet 

familjecentralsliknande verksamhet, eftersom det är mest korrekt. Att använda ordet 

familjecentral hade varit lättare eftersom det är kortare och mer lättförståeligt, men det är 

dock inte helt rättvisande. I enkätundersökningens inledning har vi valt att ha en ganska 

utförlig förklaring av vad en familjecentralsliknande verksamhet är för något och dess syfte, 

eftersom det var nödvändigt att lägga det på den kunskapsnivå som respondenterna hade om 

ämnet. Då begreppet familjecentralsliknande verksamhet är ganska långt att skriva ut, så har 

vi i undersökningen ibland valt att endast kalla det för ”verksamheten”. Vi ansåg det onödigt 

att krångla till frågeställningarna och tyckte det var bättre att förenkla. Vi tror inte det har lett 

till förvirring, då vi i inledningen har varit tydliga med undersökningens syfte. 

För att undersöka behov och efterfrågan av en familjecentralsliknande verksamhet utformades 

frågorna utefter den teoretiska analysmodellen med de fem Servqualfaktorerna som 

utgångspunkt. Fråga 1 och 2 är kontrollfrågor för att ringa in målgruppen. Fråga 3 och 4 är 

ställda för att undersöka allmänintresse och är inte kopplade till modellen. Frågorna 5-8 berör 

föräldrars tillförlitlighet och förtroende för de olika verksamheterna. Försäkran är den faktor 

som berörs i frågorna 9,11 och 12, med fokus på vilken kompetens föräldrar efterfrågar och 

vilka egenskaper föräldrar prioriterar. Fråga 10 och 13-16 tillhör faktorn tjänstevillighet och 

behandlar hur och när tjänsten erbjuds, samt vilka önskemål och förväntningar de har. 

Frågorna 17 och 18 berör empatin och hur verksamheten kan erbjuda individuell och 

personlig uppmärksamhet. Slutligen tillhör fråga 19-21 faktorn materiella ting och berör miljö 

och omgivning.  
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3.4.2 Reliabilitet 

Författarna Johannessen och Tufte (2010) har som åsikt att reliabilitet avser undersökningens 

data och hur tillförlitlig den är. Dit inkluderas: vilka data som används, insamlingssättet och 

hur de bearbetas.  

 

Eftersom vi har gjort en enkätundersökning ur kvantitativt perspektiv så har vi inte fått några 

djupgående svar utan mer allmänna sådana. Flexibiliteten har varit begränsad eftersom 

frågorna utformades före datainsamlingen. De har bara gett svar på det vi anser viktigt och på 

så vis kan vi möjligtvis ha förbisett information. För att undvika detta var det av stor vikt att 

vi lade ned mycket tid på att göra ett bra förarbete till undersökningen för att få ett mer 

tillförlitligt resultat. En nödvändighet var att prova frågeformuläret på en testgrupp innan 

undersökningen genomfördes. Då kunde vi ta reda på om frågorna ställdes på rätt sätt och om 

våra svarsalternativ fungerade. Bearbetningen av data har i sin tur skett med största möjliga 

noggrannhet. Bearbetningen var i högsta grad beroende av att vi gjort ett bra förarbete av våra 

enkätfrågor och svarsalternativ så att de kunde sammanställas på ett rättvisande sätt.  

 

En annan aspekt som bör tas i hänsyn är användningen av åsiktsfrågor i frågeformuläret. Det 

finns en risk för oklarheter då vi har ställt frågor gällande personers åsikter och tankar kring 

en familjecentralsliknande verksamhet eftersom, folk kan uppge åsikter, men med det är inte 

säkert att de lever upp till dem i praktiken. Exempelvis kan en person vara väldigt positiv till 

att det finns en tjänst i form av en familjecentralsliknande verksamhet, men det är inte 

detsamma som att personen har som avsikt att utnyttja den. För att undvika detta har vi 

försökt att använda mer praktiska frågor för att tyda eventuella handlingar. Exempelvis: hur 

ofta önskar du att verksamheten ska vara öppen? 

 

När det kommer till tillförlitligheten i urvalet så var det av stor vikt att vi nådde ut till hela 

ålderspannet med en jämn fördelning, föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Åldersspannet på 

barn mellan 0-6 år kan innebära att föräldrar har olika erfarenhet eller intresse av stöd, och 

därför var det viktigt att vi täckte upp eller åtminstone tog hänsyn till detta i resultatet. Ett 

eventuellt bortfall av föräldrar till barn i en viss ålder skulle kunna ge en snedvriden bild. Som 

vår projektledare Malin Gunnarsson påpekade är exempelvis föräldrar till spädbarn mer vana 

vid att utnyttja föräldrastöd (barnmorskan, föräldragrupper) medan föräldrar till barn i 

femårsåldern kan se föräldrastöd som något negativt att behöva utnyttja.  

 

En annan viktig faktor som vi har tagit hänsyn till är hur vi valt att förmedla enkäten till 

respondenterna. För att det skulle fungera på bästa sätt så tog vi hjälp av vår uppdragsgivare 

(Bollebygd Kommun). Valet av metod grundade sig till stor del på att vi skulle nå ut till 

målgruppen genom slumpmässigt sannolikhetsurval och att det skulle vara lätt för föräldrarna 

att returnera enkäten. För att nå målgruppen valde vi att placera ut enkäter på BVC i 

Bollebygd kommun. BVC får regelbundna besök av föräldrar till vår tänkta målgrupp. Ett 

alternativ var att genom förskolan fördela ut enkäter, exempelvis att hänga upp enkäter i 

barnens fack, så att föräldrar kunde lämna in dem till förskolelärare. Nackdelen vid val av 

denna metod hade varit att respondenterna möjligtvis inte hade känt sig helt anonyma, så 

därför uteslöt vi detta tillvägandesätt. Dessutom hade vi gått miste om de allra yngsta barnens 

föräldrar, men också de föräldrar vars barn inte går på förskola. Vi valde att inte skicka 

enkäten via post eftersom vi trodde att respondenterna skulle tycka det var alltför omständligt 

att returnera den. Även om vi kunde ha fått tillgång till register för vår målgrupp hade det 
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varit en tidskrävande metod eftersom vi hade varit tvungna att själva kontrollera så att vi inte 

skickade flera enkäter till samma adress då föräldrar kan ha flera barn inom intervallet 0-6 år.  

 

För att öka reliabiliteten har vi gjort undersökningen ur ett åskådarideal för att åstadkomma 

minsta möjliga påverkan på respondenterna. Det var också viktigt att tydliggöra syftet med 

studien. Syftet torde vara av intresse för respondenterna eftersom en familjecentralsliknande 

verksamhet är en gratis tjänst som de kan utnyttja och ha användning av. Förhoppningsvis 

svarade respondenterna ärligt i hopp om att påverka eller förändra tjänsten till sin fördel.  

 

3.4.3 Validitet 

I enlighet med Johannessen och Tufte (2010) är validiteten en viktig aspekt i en kvantitativ 

studie. Validiteten syftar till hur bra, eller relevant, data representerar fenomenet. Det finns 

olika former av validitet såsom intern validitet, yttre validitet och begreppsvaliditet. Intern 

validitet gäller då ett experiment har utförts på ett sådant sätt att det är möjligt att påvisa ett 

orsakssamband mellan två variabler. Denna form är mest relevant vid upprepade mätningar 

eller tvärsnittsundersökningar. Den yttre validiteten behandlar generaliseringen från urval till 

population. Hur representativt är urvalet för populationen? Begreppsvaliditet avser relationen 

mellan det generella fenomenet som ska undersökas och konkreta data, hur bra 

överrensstämmer det generella fenomenet med mätningen/operationaliseringen?  

I vår studie är speciellt den yttre validiteten och begreppsvaliditeten av stor vikt. Den inre 

validiteten är begränsad, då vår undersökningsdesign är av fallstudiekaraktär. Studiens syfte 

var att undersöka föräldrars behov och efterfrågan gällande införandet av en 

familjecentralsliknande verksamhet som ska ligga som underlag för Bollebygd Kommuns 

åtgärder. För att uppnå vårt syfte har vi granskat problembakgrunden samt undersökt tjänsten 

ur ett föräldraperspektiv. Då det gäller begreppsvaliditeten så var det av stor relevans för oss 

att granska bakgrunden, eftersom vi ville klarlägga situationen och tyda eventuella problem. 

På så vis kunde vi även få indikationer om vilken metod som var mest lämplig för att nå den 

tänkta målgruppen. När det kommer till enkätundersökningen så ville vi undersöka attityder 

och beteenden för att kunna kartlägga vilket behov och vilken efterfrågan som fanns av 

tjänsten. Genom att göra det kunde vi besvara våra problemformuleringar. Dock var inte 

tanken att få djupare insikt i attityder, delvis eftersom kunskapen om en 

familjecentralsliknande verksamhet överlag är nyetablerad, men också eftersom det var mer 

relevant för studiens syfte att få en övergripande och generell bild av föräldrars attityder. För 

att få svar på våra frågeställningar har vi utgått från en teoretisk analysmodell som tar upp 

olika aspekter av tjänstekvalitet, den täcker upp relevanta delar när det kommer till 

kundupplevd kvalitet. Vi anser på så vis att vi inte missar någon viktig indikator, utan att 

undersökningens frågor är valida. Dock kan undersökningens resultat påvisa att någon av 

indikatorerna inte är lika viktig för respondenterna.  

 

Den yttre validiteten var viktig i samband med enkätundersökningen. Ett stort bortfall 

försämrar undersökningens yttre validitet och det är därför av stor vikt att alltid redogöra för 

bortfallet och vilken påverkan det kan ha haft på resultatet. Av de 50 enkäter som lades ut på 

BVC, så besvarades 27 stycken. Vi hade gärna sett att fler enkäter hade besvarats, men 

eftersom vi i resultatet kan se att respondenterna svarat relativt överrensstämmande så ser vi 

det som en indikator på att tillförlitligheten är tillräckligt god. Materialet påvisar ett mönster. 
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Om undersökningen hade gjorts ännu en gång, vid ett senare tillfälle, så tror vi att resultatet 

hade blivit detsamma. 

 

3.4.4 Analys av data 

Johannessen och Tufte (2010) framhåller att en kvantitativ studie karakteriseras av att data 

utgörs av tal och därför analyseras statistiskt. I en statistik analys beskrivs fördelningen av och 

samband mellan enheterna och det som kännetecknar dem. Vi har använt oss av en univariat 

analys och analyserar de enskilda variablerna var för sig. Genom att använda 

statistikprogrammet SPSS har vi valt att räkna hur många enheter som finns för varje enskilt 

värde av variabeln för att kunna se hur enheterna fördelar sig, och på så vis få en överblick. 

Första frågan är en skala där föräldrar ska ange hur många barn de har. I förövrigt är 

resterande frågor på nominalnivå, där värdena är ömsesidigt uteslutande och inte går att 

rangordna. Redovisningen av data har skett med hjälp av tabeller och diagram. 
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4. Empiri och analys 
I Empiriavsnittet redogörs för det sammanställda resultatet av enkätutskicket. För att ge en 

sammanhängande bild av insamlad primärdata kommer empirin att analyseras löpande. 

Undersökningens frågor kommer att granskas gruppvis utefter de fem servqualfaktorerna.   

 

 

 
Tabell 1: barn/ålder 

 

Ovanstående fråga påvisar att vi fått svar från respondenter med barn i alla åldrar, det vill säga 

0-6 år. Fråga 1 gällande hur många barn respondenten har, hade som syfte att fungera som 

kontrollfråga till fråga 2. Det som kunde uttydas var att uppgifterna stämde överrens. Värt att 

anmärka är att det är nio respondenter som har barn över sex år.  

 

Tabell 2: samla verksamheter 
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Majoriteten av respondenterna är positiva till en sammanslagning av de tre verksamheterna.  

De sex respondenter som ställde sig negativa till en sammanslagning, svarade i fråga 4, att 

kyrkans öppna förskola och kommunal verksamhet inte hör ihop. De sex respondenter som 

var negativa till en sammanslagning har härmed slutat medverka i undersökningen. 

 

4.1 Tillförlitlighet 

Som tidigare nämnts så finns det fem faktorer som är väsentliga för att utvärdera vilken syn 

kunder har på tjänstekvalitet (stycke 2.3). En av faktorerna som diskuteras är tillförlitligheten 

för verksamheten. I undersökningen visade det sig att respondenterna har fullt förtroende för 

barnavårdscentralen, men att de ställer sig tveksamma till både kyrkans öppna förskola och 

socialtjänsten (se fråga 5-8). En femtedel av de svarande tyckte inte att de tre verksamheterna 

ska slås ihop överhuvudtaget. De respondenter som var positiva till en sammanslagning 

svarade att en sammanslagning inte skulle påverka förtroendet negativt, utan snarare öka i 

positiv riktning.  

 

 

 

 

 

Tabell 3: förtroende BVC 

 

Förtroendet för barnavårdcentralen är genomgående positiv, alla respondenter har svarat ja på 

frågan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: förtroende 

kyrkans öppna förskola 
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Förtroendet för kyrkans öppna förskola varierar. Ett flertal respondenter vet inte om de har 

förtroende för verksamheten. 5 respondenter har en negativ uppfattning.  

 
 

 

 

 

 

 

Tabell 5: förtroende 

socialtjänsten 

 

Majoriteten av respondenterna vet inte om de har förtroende för socialtjänsten. Det kan vara 

så att respondenterna inte har erfarenhet av socialtjänsten, därav den höga svarsfrekvensen på 

”vet ej” alternativet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6: ändrat 

förtroende 

 

Lite mer än en tredjedel av respondenterna tror att en sammanslagning skulle få deras 

förtroende för verksamheterna att öka. Frågan visar att respondenterna verkar ha svårt att 

svara på huruvida en sammanslagning skulle påverka förtroendet.  
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4.2 Försäkran 

För att undersöka vad föräldrar efterfrågar när det kommer till kompetenser och uppförande 

hos personal ställdes tre frågor för att bland annat få svar på om det finns någon annan 

verksamhet/kompetens som önskas att tillgå (se fråga 9,11 och 12). Många av respondenterna 

skulle gärna se att ett café och bibliotek gästar verksamheten. Föräldrarna värdesatte också att 

alltid ha samma personal på plats och kompetent personal. Respondenterna såg gärna att det 

finns möjlighet till att träffa familjerådgivare.  

 

9. Finns det någon annan verksamhet som 
du skulle vilja utnyttja i den 
familjecentralsliknande verksamheten? 

  Responsens 

Percent of Cases   N Percent 

  Förskola 8 21,1% 38,1% 

Skola 3 7,9 % 14,3% 

Café/fik 16 42,1% 76,2% 

Bibliotek 11 28,9% 52,4% 

Total 38 100,0% 181,0% 

Tabell 7: annan verksamhet 

 

De verksamheter som har störst efterfrågan är café och bibliotek. Som alternativ fanns även 

flyktingverksamhet, men ingen av respondenterna var intresserade av denna verksamhet. 

Frågan visar på att respondenterna efterfrågar mer sociala aktiviteter som i detta fall kan 

fungera som mötesplats.  

 

11. I en framtida verksamhet kommer 
barnmorskor, sjuksköterskor, förskolelärare och 

socialsekreterare att finnas tillgängliga. Önskar du 
även något av följande alternativ: 

  Responsens 

Percent of Cases   N Percent 

  Familjerådgivare 16 45,7% 80,0% 

Fritidsledare 1 2,9 % 5,0 % 

Föreläsare 6 17,1% 30,0% 

Psykolog 8 22,9% 40,0% 

Läkare 4 11,4% 20,0% 

Total 35 100,0% 175,0% 

Tabell 8: annan kompetens 

 

Övriga kompetenser som efterfrågas är främst familjerådgivare, men en del efterfrågar även 

en psykolog.  
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12. Vad får dig att känna förtroende för 
verksamhetens personal? 

  Responsens 
Percent of 

Cases   N Percent 

  Samma personal på plats 10 23,8% 47,6% 

Positivt bemötande 6 14,3% 28,6% 

Förstående personal 5 11,9% 23,8% 

Kompetent personal 10 23,8% 47,6% 

Egen handledare 1 2,4 % 4,8 % 

Engagerad personal 6 14,3% 28,6% 

Snabb respons 4 9,5 % 19,0% 

Total 42 100,0% 200,0% 

Tabell 9: förtroende personal 

 

24 % av respondenterna prioriterar att ha samma personal på plats och 24 % prioriterar att ha 

kompetent personal som det viktigaste för att känna förtroende för personalen. Därefter anses 

ett positivt bemötande och en engagerad personal som väsentligt.  

 

4.3 Tjänstevillighet 

I undersökningen framgår tydligt att verksamheten önskas hålla öppet 3-5 dagar i veckan. 

Övervägande svar visade att verksamheten bör vara öppen under dagtid och att det inte 

behöver vara öppet under helger. Överlag ville respondenterna ha information om 

verksamheten via en hemsida eller annonsering i lokaltidning, men även information via e-

post var av intresse. Frågorna (10, 13-16) ställdes för att besvara vilka behov föräldrar har när 

det gäller när och hur tjänsten ska utföras. Förutom de mer praktiska frågorna gällande 

utförande, så hade vi även en fråga om respondenternas önskemål och förväntningar av en 

framtida verksamhet. Generellt ville föräldrar att verksamheten ska fungera som en 

mötesplats, för att knyta kontakter med barn och föräldrar. 

 

I undersökningen ställdes en öppen fråga (fråga 10) gällande vilka förväntningar det finns på 

verksamheten. Några frekvent förekommande svar var att det förhoppningsvis ska bli lättare 

att komma i kontakt med verksamheter som man vanligtvis inte besöker. Många trodde också 

att det kan leda till nya kontakter med föräldrar och barn, samt fungera som en mötesplats för 

att umgås.  
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Tabell 10: öppettider 

dagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 11: öppettider 

timmar 
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Tabell 12: öppettider 

helger 

 

Fråga 13, 14 och 15 berör verksamhetens öppettider och ungefär hälften av respondenterna 

föredrar att verksamheten ska vara öppen 3-5 dagar i veckan. Det viktigaste är att 

verksamheten är öppen under dagtid, men många önskar även att det hålls öppet under 

kvällstid. Överlag tycker respondenterna att verksamheten inte behöver vara öppen under 

helger.  

 

16. Hur föredrar du att få information om 
verksamhetens aktiviteter? 

  Responsens 

Percent of Cases   N Percent 

  Lokaltidning 9 22,5% 42,9% 

Post 5 12,5% 23,8% 

Broschyrer 1 2,5 % 4,8 % 

Hemsida 13 32,5% 61,9% 

E-post 7 17,5% 33,3% 

Sms-tjänst 2 5,0 % 9,5 % 

Facebook 3 7,5 % 14,3% 

Total 40 100,0% 190,5% 

Tabell 13: information 

 

32,5 % vill få information om verksamheten via en hemsida, men även information genom 

lokaltidning har fått en hög andel svar. Endast 2,5 % önskade kommunikation via broschyrer.  
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4.4 Empati 

Ett av önskemålen för verksamheten var att möjligheten till drop-in-besök finns och även att 

det ska finnas en jourtelefon vid eventuella krissituationer. En liten del av respondenterna 

ansåg sig enbart vilja ha personlig kontakt, men övervägande svar visade att många föräldrar 

även kan tänka sig rådgivning via telefon och e-post. Frågorna (17-18) berör empatin och hur 

verksamheten kan erbjuda individuell och personlig uppmärksamhet. 

 

17. Förutom kontakt genom besök på den 
familjecentralsliknande verksamheten, vill du även få 

personlig rådgivning via: 

  Responsens 

Percent of Cases   N Percent 

  Telefon 16 55,2% 80,0% 

 E-post 10 34,5% 50,0% 

Enbart personlig kontakt 3 10,3% 15,0% 

Total 29 100,0% 145,0% 

Tabell 14: annan kontakt 

 

Enbart 10 % av respondenterna vill bara ha kontakt via personlig rådgivning genom att 

besöka verksamheten. Mer än hälften tycker att det personliga besöket kan kompletteras med 

telefonkontakt. Detta påvisar att Internet och telefon mycket väl kan fungera som komplement 

till den personliga kontakten.  

 

 

18. Verksamheten ska vara anpassad och lättillgänglig 
för er föräldrar. Vilka av nedanstående alternativ 

prioriterar du? 

  Responsens 

Percent of Cases   N Percent 

 Möjlighet till drop-in- besök 19 51,4% 95,0% 

Tidsbokat möte inom en 
veckas tid 

6 16,2% 30,0% 

Möjlighet till anonymitet 2 5,4 % 10,0% 

Jourtelefon 10 27,0% 50,0% 

Total 37 100,0% 185,0% 

Tabell 15: tillgänglighet 

 

Ungefär hälften av respondenterna prioriterar möjligheten till drop-in-besök och 27 % ser 

gärna att det finns en jourtelefon. Detta tyder på att respondenterna vill ha tillgång till 

verksamheten snabbt och efter behov, exempelvis vid krissituationer.  

 

4.5 Materiella ting 

När det kommer till faktorn materiella ting (se fråga 19-21) anser respondenterna att 

verksamheten bör placeras i Bollebygd och att det framförallt är viktigt med goda 
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parkeringsmöjligheter, men även att det finns en tydlig översiktskarta av lokaler var av 

intresse. I miljön inomhus prioriterades en trivsam inredning och att det är barnvänligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 16: placering 

 

Endast en person tycker att verksamheten ska placeras på annan ort än Bollebygd. En person 

har valt att inte svara på frågan. 

 

 

20. Vid utformning av inomhusmiljön, vad 
prioriterar du? 

  Responsens 

Percent of Cases   N Percent 

  Lätt att hitta 4 10,5% 20,0% 

Ny utrustning 3 7,9 % 15,0% 

Trivsam inredning 15 39,5% 75,0% 

Barnvänligt 16 42,1% 80,0% 

Total 38 100,0% 190,0% 

Tabell 17: inomhusmiljö 

 

Respondenterna prioriterar en trivsam inredning och att miljön är barnvänlig. Det alternativ 

som inte var av intresse hos någon av respondenterna var en bemannad reception.  
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21. Vid planering av utomhusmiljön, vad prioriterar du? 

  Responsens 

Percent of Cases   N Percent 

  Goda parkeringsmöjligheter 13 35,1% 65,0% 

Träd och blommor 4 10,8% 20,0% 

Nära till buss/tåg 5 13,5% 25,0% 

Välkommande entré 7 18,9% 35,0% 

Översiktskarta 8 21,6% 40,0% 

Total 37 100,0% 185,0% 

Tabell 18: utomhusmiljö 

 

Önskemål angående utomhusmiljön var framförallt att det ska finnas goda 

parkeringsmöjligheter. 
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5. Slutsatser  
I den avslutande delen av uppsatsen förs en diskussion kring dess syfte samt knyter an till 

frågeställningarna i det första avsnittet. Med hjälp av den teoretiska referensramen kommer 

problemformuleringen besvaras och det framlagda resultatet diskuteras.  

 

Syftet med studien var att undersöka vilket behov och vilken efterfrågan det finns av en 

familjecentralsliknande verksamhet i Bollebygd Kommun. För att uppnå syftet har vi granskat 

problembakgrunden samt undersökt tjänsten ur ett föräldraperspektiv. Baserat på resultatet 

ska vi nu komma med förslag på paketering och kommunikation av tjänsten. Dessa förslag 

baseras på etablerade modeller och teorier inom marknadsföring och tjänsteforskning. 

 

5.1 Huvudproblem 

- Vilket behov och vilken efterfrågan har föräldrar i Bollebygd Kommun av en 

familjecentralsliknande verksamhet? 

 

Undersökningen visar genomgående positiv respons från respondenterna och att det finns en 

efterfrågan av en familjecentralsliknande verksamhet. Överlag tycker många att det är en bra 

idé att samla de tre verksamheterna och de menade att det skulle leda till att det blir lättare att 

ta kontakt med verksamheter som man vanligen inte besöker. Andra tyckte att verksamheten 

kan fungera som en mötesplats för att umgås och knyta sociala kontakter med barn och 

föräldrar. Vi ställer oss dock tveksamma till, precis som några av respondenterna, att just de 

tre verksamheterna kanske inte är optimala att kombinera eftersom förtroendet varierar ganska 

kraftigt kring kyrkans öppna förskola och socialtjänsten. I enlighet med Grönroos som skriver 

att kundens syn på organisationen är avgörande för hur tjänsten upplevs, så är en 

sammanslagning möjlig först om kommunen utvecklar och ökar förtroendet för alla 

verksamheterna, både som enskilda, men också som tre verksamma under samma tak. Om 

föräldrar ser positivt på de tre verksamheterna, kommer det säkerligen göra att de ser positivt 

på en framtida tjänst. Motsatsen blir att en negativ syn kan påverka i negativ riktning för 

tjänsten. I värsta fall kan små misstag förstärkas och bidra till att totalkvaliteten upplevs som 

sämre. Det är därför viktigt att verksamheten har en stark och positiv image, sett ur 

föräldrarnas perspektiv. Av de fem Servqualfaktorerna så bedömer vi att tillförlitligheten är 

den viktigaste och mest grundläggande faktorn att uppfylla för att överhuvudtaget ha 

möjlighet till att upprätta en lyckad verksamhet. Om inte föräldrar känner förtroende, så 

kommer de förmodligen inte heller att besöka verksamheten. Här bedömer vi att den största 

osäkerheten ligger när det kommer till upprättandet av tjänsten. Även om respondenterna är 

positiva till en familjecentralsliknande verksamhet, så finns det antydningar om att förtroendet 

brister för en del. Många menar dock att en sammanslagning skulle öka förtroendet, men 

sannolikt krävs det mer än så. Förtroende är något som successivt måste byggas upp och det 

bästa vore om egenskapen redan fanns före upprättandet av verksamheten. Under processens 

gång tror vi även att faktorn försäkran är betydelsefull för denna typ av tjänst, eftersom 

personalens kompetens och uppförande kan vara avgörande för om föräldrarna väljer att 

återkomma till verksamheten. Föräldrarna besöker verksamheten för att utnyttja någon av 

kompetenserna och de blir således kärnan och resultatet av tjänsten. Hand i hand med 

försäkran följer empatin, det måste finnas tillräckligt med resurser för att kunna erbjuda 

personlig uppmärksamhet. Likaså tjänstevilligheten spelar en stor roll då den speglar ifall 

verksamheten lever upp till de behov och önskemål som finns. En tjänst som inte uppfyller 
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behov, kommer att dra ned på den kundupplevda kvaliteten. Även om miljö och materiella 

ting påverkar föräldrarnas uppfattning av verksamheten, så anser vi inte att den kommer att 

vara den avgörande faktorn för framgång. Om de andra faktorerna hanteras väldigt bra, så 

kommer materiella ting att ha en liten betydelse.  

 

I undersökningen har vi varit noga med att informera om att det endast är tal om att upprätta 

en familjecentralsliknande verksamhet, vilket innebär att verksamheten i sådana fall ska 

fungera som ett komplement till de redan existerande.  Det framgick i undersökningen att 

föräldrar önskar öppettider flera dagar i veckan (3-5 dagar), och under dagtid. Önskan av 

telefon - och mailkontakt var också stor. Något som vi har reflekterat över under arbetets gång 

är hur man ska motivera föräldrar till varför de ska välja att besöka en familjecentralsliknande 

verksamhet i stället för att exempelvis bara besöka BVC. Det absolut viktigaste att poängtera 

är att det kommer att fungera som samlingspunkt. Frågan är dock om man verkligen ska 

upprätta en kompletterande verksamhet eller om det är bättre att permanent lägga de aktuella 

verksamheterna under ett och samma tak, och därmed ha möjlighet att kunna erbjuda andra 

aktiviteter och tjänster som också efterfrågades i undersökningen. Om det inte finns resurser 

att permanent lägga verksamheterna tillsammans, tror vi att Bollebygd Kommun bör satsa på 

att börja med att bara upprätta en gemensam hemsida för de tre verksamheterna, samt en 

jourtelefon. Detta kan vara en bra start för att påverka organisationsprofilen och stärka dess 

image.  

5.2 Delproblem 

- Hur kan tjänsten paketeras och kommuniceras för att göras attraktiv? 

 

Kunder grundar sin uppfattning av tjänstens kvalitet både på vad de får, men framförallt på 

hur de upplever processen som leder fram till det de får. Det är därför viktigt att tänka efter 

hur man utvecklar och kommunicerar en tjänst. För att verksamheten ska fungera och bli 

attraktiv så bör fokus vara på att allt ska finnas under samma tak och att tjänsten är 

lättillgänglig. Eftersom förtroendet för verksamheterna varierar, så tror vi att tyngdpunkten 

inte nödvändigtvis bör ligga på att kommunicera vilka aktörer som finns, utan snarare vilka 

aktiviteter som finns att tillgå, såsom gästföreläsare eller lekdagar. Det måste vara roligt och 

socialt att besöka verksamheten. Viktigt att poängtera är att studien visar på att det finns en 

önskan om en mötesplats där föräldrar träffar andra föräldrar och barn. Vi tror därför att 

kommunikationen av tjänsten bör fokusera på den sociala biten. Som respondenterna önskade 

bör hemsidan vara välutvecklad och fungera som samlingsplats för information om aktiviteter 

och länkar. Även lokaltidningen är ett bra sätt att nå ut. Det svajande förtroendet tror vi också 

kan bero på okunskap om framförallt socialtjänsten och kyrkans öppna förskola. Det är därför 

viktigt att kommunicera och skapa positiv kännedom. Dessutom verkar det som att föräldrars 

kännedom om olika former av föräldrastöd är relativt låg. Därför är det viktigt att kommunen 

konkretiserar själva tjänsten så att den blir lättförstålig och övergripbar.  

Verksamhetens syfte torde vara att erbjuda mer än de tre givna verksamheterna och det är 

också det man erbjuder utöver som bör vara kärnan i kommunikationen till föräldrar eftersom 

det förmodligen är det som kommer att göra verksamheten intressant och attraktiv.  



28 

 

6. Avslutande diskussion 
I avsnittet förs en diskussion gällande uppsatsens ramfel, bortfall och förslag till vidare 

forskning.  

 

Bryman (2002) framhåller att det uppstår ett ramfel då urvalsramen inte passar samman med 

eller täcker målpopulationen, vilket leder till att undersökningens resultat inte blir 

representativt. Undersökningens resultat visar att vi nått spannet i hela målgruppen, föräldrar 

med barn i åldern 0-6 år. I undersökningen har vi inte motiverat om blivande föräldrar ingår i 

målgruppen eller inte, vilket möjligtvis kan ha skapat osäkerhet. Vi tror inte att det har 

påverkat resultatets utfall avsevärt eftersom vi inte tror att blivande föräldrars åsikter skiljer 

sig från föräldrar som redan har barn, däremot har de troligtvis mindre erfarenhet. Bryman 

menar vidare att eventuella bortfall kan påverka undersökningens resultat och därmed ge en 

felaktig framställning i analysen. Exempel på bortfall är då en respondent väljer att inte svara 

på en fråga. Endast en respondent har valt att inte fullfölja enkäten. Utöver det har det inte 

förekommit några bortfall i våra frågor med svarsalternativ, en av frågorna som är en öppen 

fråga har ett fåtal respondenter valt att inte svara på. Det fanns ändå tillräckligt med underlag 

för att analysera frågan.  

 
Att samla de tre verksamheterna har överlag resulterat i positiv respons och det skulle därför 

vara intressant att undersöka frågan vidare i andra kommuner. I föräldrastödet ingår också 

många andra aktiviteter utöver familjecentraler, så även här finns det mycket att lyfta fram i 

vidare forskning. En intressant aspekt att undersöka är huruvida förtroende minskar eller ökar 

för enskilda aktörer/verksamheter när de presenteras i paket tillsammans med andra. 
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Bilaga 1 

 

Enkätundersökning –  

familjecentralsliknande verksamhet 
 
I Bollebygd Kommun finns det funderingar på att upprätta en familjecentralsliknande verksamhet. 

Verksamhetens syfte är att öka tillgängligheten för barn och föräldrar. Samarbetet är mellan 

kommunen och hälso– och sjukvården i kommunen. Det skulle innebära att man regelbundet samlar 

barnavårdscentralen, kyrkans öppna förskola och socialtjänsten under samma tak. De ordinarie 

verksamheterna slås dock inte samman, utan det är en egen verksamhet i samarbete dem emellan. 

Målet för den familjecentralsliknande verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja 

en god hälsa hos barn och föräldrar genom att fungera som en mötesplats och som ett 

informationscentrum. Formuläret gäller för dig som har barn i åldern 0-6 år. Undersökningen görs i 

samarbete med elever från Högskolan i Borås.  

1. Hur många barn har du? _________________ 

2. Ditt/dina barns ålder:____________________ 

3. Tycker du det är bra att samla dessa tre verksamheter? □ Ja  □ Nej 

4. Om inte, varför? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Har du svarat nej på fråga nr 3 så slutar din medverkan här. Om du svarat ja, fortsätt med följande 

frågor. 

 

5. Känner du förtroende för barnavårdscentralen? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

6. Känner du förtroende för kyrkans öppna förskola? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

7. Känner du förtroende för socialtjänsten? □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

 

8. Tror du att en sammanslagning av verksamheterna skulle förändra ditt förtroende? 

Mitt förtroende…  

 

□ Ökar  □ Minskar  □ Förblir oförändrat □ Vet ej 

 

 



 

 

9. Det finns möjlighet till att verksamheten regelbundet gästas av andra företrädare. Finns det 

någon annan verksamhet som du skulle vilja utnyttja i den familjecentralliknande verksamheten? 

(Välj max 2 alternativ) 

 

□ Förskola  □ Skola   □ Bibliotek 
 

□ Flyktingverksamhet □ Café/Fik  □ Annat alt._______________________ 
 

10. Vilka förväntningar har du på en familjecentralsliknande verksamhet? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. I en framtida verksamhet kommer barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och 

socialsekreterare att finnas tillgängliga. Önskar du även något av följande alternativ:  

(Välj max 2 alternativ) 

□ Familjerådgivare □ Föreläsare  □ Läkare 

□ Fritidsledare   □ Psykologer  □ Annat alt.______________________ 

 

12. Vad får dig att känna förtroende för verksamhetens personal?  

(Välj de 2 viktigaste egenskaperna för dig) 

□ Alltid samma personal på plats  □ En egen handledare  

□ Positivt bemötande   □ Engagerad personal 

□ Förstående personal   □ Snabb respons 

□ Kompetent personal  

   

 

13. Hur ofta önskar du att verksamheten ska vara öppen? 

(Välj det alternativ som passar dig bäst) 

□ 1-2 dagar i veckan □ 3-5 dagar i veckan □ 6-7 dagar i veckan  

 

 

14. Vilken öppettid passar dig? (Välj 1 alternativ) 

□ Dagtid kl 08-17 □ Kvällstid kl 17-20 □ Dagtid & kvällstid kl 08-20 

 

 

15. Vill du att verksamheten ska vara öppen under helger? 

□ Ja  □ Nej 



 

 

16. Hur föredrar du att få information om verksamhetens aktiviteter?  
(Välj de 2 alternativ som passar dig bäst) 
 

□ Lokaltidning  □ Hemsida  □ Sms-tjänst 

□ Post   □ E-post   □ Facebook 

□ Broschyrer  □ Affischer   □ Annat alt.______________________ 
 
 

17. Förutom kontakt genom besök på den familjecentralsliknande verksamheten, vill du även 

kunna få personlig rådgivning via: 

□ Telefon   □ E-mail  □ Enbart personlig kontakt 

 

18. Verksamheten ska vara anpassad och lättillgänglig för er föräldrar. Vilka av nedanstående 

alternativ prioriterar du? (Välj de 2 alternativ som passar dig bäst) 

□ Möjlighet till ”drop-in” besök (öppen mottagning)   

□ Möjlighet till rådgivning på annat språk än svenska (modersmål)  

□ Tidsbokat möte inom en veckas tid 

□ Möjlighet till anonymitet 

□ Jourtelefon (krissituationer) 

 

19. Var vill du att verksamheten ska placeras? 

□ Bollebygd □ Olsfors  □ Töllsjö  □ Annat alt.__________________ 
 
 

20. Vid utformning av inomhusmiljön vad prioriterar du? (välj 2 alternativ) 

□ Att det är lätt att hitta □ Ny utrustning □ Barnvänligt  

□ Bemannad reception □ Trivsam inredning □ Annat alt._________________________ 

 

21. Vid planering av utomhusmiljön vad prioriterar du? (Välj 2 alternativ) 

□ Goda parkeringsmöjligheter □ Välkomnande entré   

□ Planterade träd och blommor □ Tydlig översiktskarta av lokaler 

□ Nära till buss/tåg  □ Annat alt.__________________________ 

Tack för din medverkan! 



 

 

 

 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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