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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete genomfördes som en kvalitativ fallstudie med semistrukturerad intervju 

inom en förvaltning i en mellanstor kommun i södra Sverige. Studiens fokus har varit extern och 

intern kundtillfredsställelse, dels mellan chef och medarbetare men också i relationen mellan 

medarbetare och externa kunder. Vidare har undersökningen observerat om det fanns olikheter 

mellan chefers och medarbetares beskrivning av hur man arbetat med den interna 

kundtillfredsställelsen samt om det fanns skillnad mellan chefernas beskrivning av hur de arbetat 

med både extern och intern kundtillfredsställelse. Utifrån denna beskrivning har vi valt följande 

syfte för studien:  

Att undersöka hur en kommun arbetar för att nå intern och extern kund-

tillfredsställelse. 

 

Undersökningen visade att det fanns en medvetenhet och vilja att arbeta för en hög 

kundtillfredsställelse både externt och internt, men att det inte fanns ett systematiskt och 

strukturerat sätt att göra det och att resultatet från olika kundmätningar var svåra att återföra till 

verksamheten som förbättringsområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

This thesis was conducted as a qualitative case study with semi-structured interview within a 

department in a medium sized municipality in southern Sweden. The focus of the study has been 

external and internal customer satisfaction, partly between managers and employees but also in 

the relation between employees and external customers. Furthermore the study has observed if 

there was any differences between managers and employees description of how to work with the 

internal customer satisfaction and if there was differences between managers description of how 

to work with both external and internal customer satisfaction. Due to this, the following aim has 

been chosen for the study: 

To investigate how a municipality works to achieve external and internal 

customer satisfaction 

 

The thesis exanimated awareness and willingness to work for a high customer satisfaction, both 

externally and internally, however the performance was not systematic and structured and the 

results from different customer measurements were difficult to return to business as areas for 

improvement. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt beskrivs uppsatsens bakgrund. Slutligen definieras uppsatsens syfte och 

avgränsning. 

 
 

1.1 Bakgrund 
 

Den ökade globaliseringen under 2000-talet har till följd av bland annat vikande ekonomi och 

ökad konkurrens lett till att alltfler företag och organisationer måste anta en högre grad av 

anpassning. Nedskärningar, mer kostnadseffektiva rutiner och att i ökad utsträckning lyssna på 

och möta kundernas behov, är exempel på anpassningsområden som företag och organisationer 

varit tvungna att hantera (Ahearne, M., Mathieu, J., & Rapp, A., 2005).   

 

En förutsättning för att lyckas med det ökade anpassningsbehovet är ett mer flexibelt och adaptivt 

ledarskap. Ledare med dessa egenskaper arbetar tillsammans med sina medarbetare för att lösa 

problem på ett bättre och effektivare sätt samtidigt som medarbetarna får möjlighet att utveckla 

sitt ansvarstagande. Det flexibla och adaptiva ledarskapet har visat sig vara mer effektivt för att 

stödja medarbetare i det arbete dessa anpassningar kräver (Bass, B.M., Avolio, B.J., Jung, D.I., & 

Berson, Y., 2003).  

 

En annan viktig komponent i dessa anpassningar har varit att öka delaktigheten hos 

medarbetarna. Tidigare forskning har visat att framgång bakom ökad kundtillfredsställelse kan 

kopplas till medarbetares egeneffektivitet och anpassningsförmåga i relation till förändrade 

omständigheter som en följd av ökad delaktighet (Ahearne, et al, 2005). 

 

Ökad kundtillfredsställelse har även blivit viktigare inom offentlig sektor, bland annat kommunal 

förvaltning. Varje kommun ska inom en avgränsad region säkerställa att berörda medborgare har 

tillgång till den service kommunallagen föreskriver. Kommunens verksamheter är skatte-

finansierade via kommunalskatten men kommunen får även statsbidrag för att finansiera 

verksamheten. Det finns en rad exempel där privata aktörer tar marknadsandelar inom 

traditionellt offentliga verksamheter. Detta ökar medborgarnas möjlighet till valfrihet och 

inflytande vilket i sin tur gör att kommunen i högre grad än tidigare är beroende av nöjda kunder, 

det vill säga externa kunder (Thylefors, 2007).  

 

För att höja den externa kundtillfredsställelsen är det viktigt att ha nöjda medarbetare - så även 

för en kommun (Bergman & Klefsjö, 2001). Följaktligen samverkar den interna kund-

tillfredsställelsen med den externa kundtillfredsställelsen, det vill säga att nöjda medarbetare 

möjliggör bättre service till medborgarna.  
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1.2 Syfte 
 

Utifrån ovan beskrivna bakgrund undersöks hur en kommun arbetar för att nå intern och extern 

kundtillfredsställelse. 

 

 Finns det några skillnader mellan chefernas sätt att beskriva arbetet med kund-

tillfredsställelse? 

 Hur beskrivs verksamhetens sätt att arbeta med intern/extern kundtillfredsställelse? 

 Finns det några skillnader mellan chefernas och medarbetarnas beskrivning av 

kundtillfredsställelse i den undersökta kommunen? 

1.3 Avgränsning 
 

I detta examensarbete har en kommun undersökts. Då undersökningen endast genomförts med ett 

fåtal intervjuer med chefer och deras medarbetare inom en förvaltning är undersökningen inte 

representativ för övriga förvaltningar i kommunen eller kommuner i allmänhet. Andra 

avgränsningar är arbetets tidsomfång beroende på tilldelad tid inom ramen för Magister-

programmet i Kvalitets- och ledarskapsutveckling. 
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2 Teori 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som används i denna uppsats. 

 
 

2.1 Chefskap och ledarskap 
 

Bergman och Klefsjö (2001) gör en jämförelse mellan rollen som ”ledare” och begreppet ”chef”. 

De lyfter fram hur rollen som ledare blir alltmer central och har en avgörande inverkan på 

organisationens framgång. Vidare anses båda begreppen spegla ordens ursprungliga betydelse, 

där ordet ”chef” kommer från latinets ”caput” vilket betyder ”huvud” och ledare betyder ”den 

som kan få någon att gå”. I figur 1 illustreras en karaktärisering mellan ”chefen” och ”ledaren”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 1, Chefs och ledarkaraktärer (Bergman och Klefsjö, 2001). 

 

Skillnaden mellan ledarskap och chefskap har historiskt diskuterats utan att man enats om 

begreppens exakta definition. Vanligtvis definierar forskare begreppen utifrån sitt eget perspektiv 

och sin egen intressesfär, vilket innebär att det finns en rad olika definitioner av ledarskap och 

chefskap. Essensen av de definitioner som finns för ledarskap kan uttryckas som ”en process i 

vilken en eller flera personer avsiktligt påverkar andra, i syfte att leda, strukturera och 

underlätta aktiviteter och relationer i en grupp eller en organisation”. Till skillnad från ledarskap 

beskrivs chefskap som en strävan att skapa förutsägbarhet och ordning, vilket i sin yttersta form 

kan leda till ett alltför byråkratiskt förhållningssätt med en rädsla för risktagande (Yukl, 2012, sid 

5ff). 

 

Effektivitet, ordning och stabilitet är exempel på attribut hos en chef, där chefen eftersträvar att 

kontrollera medarbetarnas prestationer och hur arbetet genomförs utifrån ett kortsiktigt 

perspektiv. Chefens förslag till problemlösning är den rätta och arbetet går ut på att övertala 

medarbetarna och genomföra beslut. Chef kan ses som en yrkestitel och beskrivs som en 

stereotyp med ett ineffektivt arbetssätt där denne stödjer sig på legitimitet ”uppifrån” (Bergman 

& Klefsjö, 2001; Yukl, 2012). 

Bossen och ledaren 

Bossen driver på sina anställda, ledaren inspirera dem. 
Bossen förlitar sig på makt, ledaren förlitar sig på god vilja. 

Bossen väcker fruktan, ledaren utstrålar kärlek. 
Bossen säger ”jag”, ledaren säger ”vi”. 

Bossen visar vem som gör fel, ledaren visar vad som är fel. 
Bossen vet hur allt ska göras, ledaren vet att göra det. 

Bossen kräver respekt, ledaren vinner respekt. 
Var därför en ledare inte en boss. 
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En ledares förhållningssätt bygger på att delegera ansvar och befogenhet till medarbetaren, vilket 

möjliggör för organisationen att tillvarata och utveckla den kompetens som finns och samtidigt 

skapa delaktighet i beslut. Anpassningsförmåga, flexibilitet och nytänkande är egenskaper som 

beskriver ledarens sätt att agera. Vidare intresserar sig ledaren för att tillsammans med 

medarbetaren komma fram till en gemensam färdriktning. På det viset är ledaren benägen att 

lyssna till medarbetarens behov. Genom att skapa förutsättningar för medarbetarnas delaktighet 

och förankring av beslutsunderlag i organisationen får ledaren sitt erkännande ”underifrån” 

(Bergman & Klefsjö, 2001; Yukl, 2012). 

Andra väsentliga områden som ledarskapet bör ta hänsyn till kan vara: 
 

 Gemensamt framtagning av vision, där medarbetarna känner sig delaktiga i vilken 

riktning arbetet ska bedrivas. 

 säkerställa att medarbetarna och därmed hela organisationen arbetar åt samma håll. 

 uppmuntra och skapa förutsättningar som underlättar arbetet för att uppnå visionen. 
 

För att ytterligare ge stöd för ledarskapet är det nödvändigt att ledaren på ett strukturerat sätt 

informerar och kommunicerar för att motviera medarbetarna. Ett annat drivmedel för att förstärka 

ledarskapet är att delegera ansvar och befogenheter samt möjliggöra personlig utveckling för 

medarbetarna utifrån organisationens behov (Bergman & Klefsjö, 2001). Om ledarskapet å andra 

sidan ges för stort utrymme i relation till chefskapet kan det innebära att det skapar oreda och 

mindre funktionella lösningar. Såväl ledarskap som chefskap anses nödvändiga för ett fungerande 

verksamhet, i synnerhet i större organisationer. Eftersom ledarskapet bygger på interaktion 

mellan ledaren och medarbetaren, kan således en chef med den insikten vara framgångsrik som 

ledare. För att vara en framgångsrik chef är forskningen överrens om att chefen även måste 

behärska ledarskapet (Yukl, 2012). 

2.1.1 Ledarskapsteorier 

2.1.1.1 X och Y teori 

McGregors utgångspunkt på ledarskap skildras utifrån människosynen formulerad i teori X och 

teori Y. Den negativa människosynens grundar sig i Teori X-syn där individen är passiv och lat 

med låg ambitionsnivå och väldigt ogärna tar ansvar i arbetet. Med anledning av detta måste 

därför individen granskas och styras. Den positiva människosynen grundar sig i Teori Y-syn med 

utgångspunkten att individen tvärtemot Teori-X-syn är aktiv, företagsam och ansvarsfull. I och 

med detta är individen mer benägen att arbeta med goda insatser som resultat (Larsen, 2003; 

Wolvén, 2000). 

2.1.1.2 Deltagande ledarskap 

Deltagande ledarskap kan definieras som en ledares uppmuntran och främjande av andra 

gruppmedlemmars deltagande. Somech & Wenderow (2006) skriver att denna form av ledarskap 

innebär att ledaren antingen delar med sig av själva beslutsfattandet eller åtminstone ger 

underordnade chansen att influera under beslutsprocesser (Somech & Wenderow, 2006).  
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Deltagande ledarskap bör utövas när ett beslut är viktigt och medarbetarna har tillgång till viktig 

relevant information, när ledaren inte har nödvändig information eller kompetens, när det är 

viktigt med acceptans för ett beslut, när det är viktigt med acceptans bland medarbetarna och om 

de inte är överens om den bästa lösningen. Ett autokratiskt ledarskap bör utövas om det är viktigt 

med beslutskvalitet, ledaren besitter relevant information och medarbetarna inte delar ledarens 

mål (Yukl, 2012). 

För att lyckas i denna ledarskapsstil krävs för det första en viss lyhördhet hos utövaren. För att ett 

deltagande ledarskap ska bli effektivt bör medarbetarna vara engagerade och delta aktivt i 

beslutsprocessen där de kommer med förslag och uttrycker sina synpunkter (Yukl, 2012). 

2.1.1.3 Transformativt, transaktionellt och karismatiskt ledarskap 

Enligt Yukl (2012) bygger den transformativa och transaktionella ledarskapet på beteenden som 

kan påverka medarbetarna och ledarens effekt på medarbetarna. Medarbetarnas tillit, beundran, 

lojalitet och respekt för ledaren är områden som förenas mot en transformativ ledaskap. Den 

transformativa ledaren motiverar medarbetarna genom att göra dem medvetna om: 
 

 betydelsen av arbetsuppgiftens resultat 

 att bortse från sitt egenintresse för organisationens eller gruppens skull 

 behovet av att hamna på högre nivå 
 

Den transaktionella ledarskapet motiverar också medarbetarna avseende ärlighet, rättvisa, 

ansvarstagande och ömsesidighet med skillnaden att den transaktionella ledarskapet handlar om 

en utbytesprocess som kan leda till att medarbetaren gör det som ledaren ber medarbetaren om. 

Vid tillämpning av transaktionell ledarskap hos t ex en företagsledare kan detta handla om att 

erbjuda lön och andra förmåner i utbyte mot arbetsinsatser. 

Vidare beskrivs i Yukl (2012) att effektiva ledare använder en kombination av båda typerna av 

ledarskap. 

 

I en artikel ur Leadership Quarterly (1993) recenseras Bernard Bass bok: Leadership and 

Performance Beyond Expectations (LPBE), som var en katalysator för forskning om hela genren 

ledarskapsteorier, som vi nu kallar karismatisk och transformerande ledarskap. Bass klargjorde 

begreppet karisma (en form av påverkan enligt Max Weber (1947)) och identifierade den som 

den viktigaste komponenten i det transformativa ledarskapet. 

 

Grunden för det karismatiska ledarskapet bygger på att medarbetarna ser upp till ledaren är i 

behov av dess vägledning och motivation. I Yukl (2012) pekas karisma som en grundläggande 

del inom den transformativa ledarskapet, men också att en ledare kan vara karismatisk utan att 

nödvändigtvis vara transformativ. 

2.1.1.4 Situationsanpassat ledarskap 

Teorin bygger på olika ledarbeteenden, uppgiftsorienterat respektive relationsorienterat beteende, 

vilka beroende av medarbetarens mognadsgrad, är olika lämpliga att applicera, för att nå ett 
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effektivt ledarskap. Medarbetarens mognadsgrad fördelas enligt fyra nivåer (M1-M4) på en skala 

från, låg mognadsgrad (M1) till hög mognadsgrad (M4). Detta betyder att då medarbetaren 

befinner sig på den lägre skalan av mognadsnivå (M1), ett uppgiftsorienterat ledarbeteende är att 

föredra. Det innebär att från ledarens perspektiv, vara mer informativ och inta en mer 

övervakande roll avseende prestationsutveckling och måluppfyllelse. För medarbetare som 

befinner sig i mitten på skalan (M2-M3), ett relationsorienterat ledarskap är mer passande. Det 

kännetecknas av att ledaren intar en mer stödjande roll, vilket innebär att involvera medarbetaren 

genom mer diskussion samt att visa uppskattning. När medarbetaren slutligen når den fjärde och 

den högsta nivån av mognad, är denne redo att utföra arbetet självständigt utan vägledning eller 

övervakning, vilket betyder att ledaren bör använda mindre av såväl uppgiftsorienterat som 

relationsorienterat ledarskap (Yukl, 2012). 

2.1.1.5 Offensiv kvalitetsutveckling och ledarskap 

Vid arbete med offensiv kvalitetsutveckling understryker Bergman & Klefsjö vikten av ett 

engagerat ledarskap, där ”offensiv” står för att förstärka ett arbete som drivs av att förändra, 

förebygga och förbättra och ”utveckling” står för att kvalitetsarbete främst ska handla om ett 

ständigt pågående arbete där bland annat utveckling av processer och produkter och stöd till 

medarbetare som arbetar med dessa processer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Hörnstensmodellen, (chefs-och ledarkaraktärer),  (Bergman och Klefsjö, 2001). 

 

Basen i offensiv kvalitetsutveckling, brukar av Bergman & Klefsjö (2001) kallas för 

Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling, som innebär: att sätta kunden i centrum, basera 

beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar, skapa förutsättningar för 

delaktighet samt ett engagerat ledarskap. För att skapa förutsättningar till att få en helhetsbild av 

en organisation understryker Bergman och Klefsjö (2001) återigen vikten av ett engagerat 

ledarskap som underbyggs av dessa värderingar. 

Arbeta med 

processer 

Basera beslut  

på fakta 

Arbeta med 

förbättringar 

Skapa  

delaktighet 

Sätt kunden  

i centrum 

Engagerat ledarskap 
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Att skapa förutsättningar för delaktiget bedöms som en väsentlig hörnsten och visar samtidigt på 

att organisationen arbetar aktivt med att ta bort eventuella hinder för delaktighet. För att 

möjliggöra arbete med medarbetarskap är det nödvändigt att individen utvecklar sin självtillit, 

dialogförmåga, målmedvetenhet, medskapandeförmåga och förmågan till erfarenhetslärande. 

Därför är det viktigt att ledningen stödjer och utvecklar dessa och andra egenskaper hos 

medarbetarna (Bergman & Klefsjö, 2001). 

Demings syn på ledarskap grundar sig på mänskliga värderingar och ideal som är attraktiva i 

dagens demokratiska samhälle och sammanfattas i 14 punkter. Bland annat lyfts punkter med 

fokus på ledarens betydelse på processen och människorna som arbetare i den. Ledaren ska skapa 

ett klimat som ger förutsättningar till långsiktiga beslut samt identifiera de behov som krävs för 

att säkerställa medarbetarnas utveckling mot att bli en god ledare. Vidare måste ledaren skapa en 

organisation som gynnar förbättringsarbetet där medarbetare känner ansvar och motivation att 

jobba med ständiga förbättringar (Deming, 1986, 1993). 

 

Vidare har ett flertal studier påvisat den gynnsamma och essentiella relationen mellan ledningens 

engagemang och kundnöjdhet (Ooi, et al, 2011; Pannirselvam & Ferguson, 2001). 

2.2 Medarbetarskap 

2.2.1 Vad är en medarbetare? 

Medarbetare är ett begrepp som är relativt nytt och har kommit som en förflyttning från ordet 

arbetstagare. Rollen som arbetstagare kan betraktas som en mer passiv roll kopplad till en 

kollektiv identitet i den fackliga tillhörigheten. Medarbetare, som ofta förekommer tillsammans 

med ledare, innebär en mer ansvarstagande hållning, med ansvar för egen utveckling och att 

kunna påverka skeenden i organisationen. Kopplingen till ledaren/chefen är central då man som 

medarbetare ska ”leda sig själv” - ledaren/chefen ska kunna förvänta sig att en medarbetare tar 

eget ansvar för sig själv, sina arbetsuppgifter och sin utveckling (Tengblad, Hällstén, Ackerman 

och Velten, 2007). 

2.2.2 Vad innebär medarbetarskap? 

Medarbetarskap förekommer första gången i källorna så sent som 1987, där en personalchef 

beskriver att satsningar borde göras på medarbetarskap som kontrast till all ledarskapsutveckling 

som skedde under tidsperioden. Medarbetarskapet, till skillnad från arbetstagarskapet, innefattar 

inte bara relationen till arbetsgivaren utan också hur medarbetaren hanterar sig själv i förhållande 

till det egna arbetet och arbetskamraterna. Ett medarbetarskap finns alltid, likt ett föräldraskap 

och kan således ha varierat kvalititet. Utifrån det är det viktigt för arbetsgivare att jobba för goda 

förutsättningar för medarbetarna att upprätthålla ett gott medarbetarskap. Tengblad, et al (2007) 

menar att medarbetarskap och ledarskap/chefskap är varandras förutsättningar och kan inte 

fungera var för sig. De båda rollerna kan fungera ihop genom att stödja varandra, vilket också 

förutsätter att det måste finnas en balans mellan analys och utveckling av ledarskapet/chefskapet 

och medarbetarskapet parallellt (Tengblad, et al, 2007). 
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Idén bakom att fokusera på medarbetarskapet kommer av de organisationsideal som kommit att 

prägla de senaste årtiondena. Decentralisering, delegering coachning och målstyrning innebär att 

varje medarbetare får större ansvar och behöver då också ta emot och ta det ansvaret. 

Underförstått har medarbetare en högre potential än som tidigare utnyttjats och om arbetsgivaren 

kan öka engagemanget hos medarbetaren ökar också effektiviteten. Ledaren/chefen har gått från 

att vara den som styr och bestämmer till en som skapar entusiasm och möjligheter genom sitt sätt 

att leda genom coachning (Tengblad, et al, 2007). 

2.3 Kunden 

2.3.1 Vad är en kund? 

Kundbegreppet upplevdes initialt som kontroversiellt och hämtat från ett marknadstänkande, det 

vill säga oftast förknippades ordet ”kund” med att köpa och sälja, men numera använder 

organisationer och företag begreppet mot de individer och verksamheter som de vänder sig till. 

Detta innebär att verksamheter som inte tidigare pratat om kunder, exempelvis skola, sjukvård 

eller myndigheter, numera ofta gör det. Begreppet har blivit mer accepterat och uttrycks mer 

utifrån att kunden är den som företag existerar för och vars behov de vill/ska förstå och möta. Det 

finns olika definitioner av ordet kund. ISO 9000:2000 definierar kunden som ”mottagare av en 

produkt” och SIQ ”de som organisationen finns för” (Sörqvist, 2004). 

 

Bergman & Klefsjö (2001) definierar kunden som ”de personer eller organisationer vår 

verksamhet är till för”, det vill säga ”de vi ska skapa värde åt” genom aktiviteter och produkter. 

Ordet ”kund” kommer från tyskans ”kunde” som betyder ”känd” och har samma ursprung som 

ordet ”kunskap”. Bergman & Klefsjö (2001) menar att kunden är de vi vill skapa värde åt. En av 

de hörnstenar som nämnts tidigare är att sätta kunden i centrum. Denna centrering till kunden 

gäller såväl den externa som interna kunden. 

 

Köpare, agenter, användare och samhället är exempel på externa kunder. Externa kunder är 

alltifrån enskilda individer till organisationer. Interna kunder förknippas med individer som är 

verksamma i en organisation. Medarbetare, chefer och ledningen är exempel på interna kunder. 

Relationen sinsemellan dessa roller utgör verksamheten processer (Sörqvist, 2004). Vidare 

beskriver Sörqvist (2004) kundens stora betydelse för verksamhetens existens. Efterfrågan av 

företagets varor och tjänster är faktorer som genererar till företagets intäkter. För en offentlig 

verksamhet innebär detta att regeringen, baserat på medborgarnas behov och önskemål i 

samhället som kollektivt, tilldelar samhällets resurser på ett effektivt sätt. Traditionellt har det 

betraktats som att en nöjd kund är en lönsam kund. Studier av enskilda kunders ekonomiska 

inverkan pekar på att detta är svårt att påvisa i praktiken. 

2.3.2 Vad är kundtillfredsställelse? 

Enligt Söderlund (2000) är kundtillfredsställelse ett tillstånd i kundens huvud och Bergman & 

Klefsjö (2001) tolkar det som det slutliga måttet på kvalitet. 
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Söderlund (2000) beskriver att tillståndet i kundens huvud är ett subjektivt tillstånd som är ett 

resultat av de erfarenheter kunden upplevt. Med andra ord kan upplevelsen beskrivas med 

känslomässig reaktion, en känsla eller en bedömning. Ur en objektiv synvinkel kan denna 

bedömning vara korrekt eller felaktigt, men samtidigt bör det understrykas att det är kundens 

egen upplevelse, det vill säga den upplevelse som är verklig för kunden oberoende av hur det står 

till i den ”verkliga” verkligheten. I många fall baserar alltså kunden sin bedömning på helt andra 

kriterier än leverantören. Sörqvist (2004) tolkning av kundtillfredsställse är kundens 

förväntningar i förväg samt den bedömning och upplevelse kunden har av utfallet från den 

aktuella varan eller tjänsten. Positiva upplevelser av en situation gör att kunden oftast blir nöjd. 

Detta kan uppstå utifrån att det finns ett absolut sätt att bedöma utfallet på, det vill säga om det är 

vedertaget vad som är bra eller dåligt. Oftast saknas en sådan absolut norm och istället jämförs 

upplevelsen med att det blivit bättre i förhållande till tidigare.  

 

En organisatorisk egenskap som gynnar förutsättningarna till ökad tillfredsställelse är ett högt 

engagemang från ledningen enligt Söderlund (2000). Vidare lyfter Söderlund (2000) att det är 

ledningen som fastställer organisationens idé, det vill säga själva idén om vad företaget är till för 

och vidare informerar medarbetarna om denna idé samt delegerar befogenheter att handla inom 

ramen för idén. Fokusen från ledningens engagemang bör vara på att utforma idéer som förklarar 

varför kunderna är viktiga, samt på handlingskraft som avser till att kommunicera dessa idéer till 

medarbetarna. 

2.4 Vad påverkar extern och intern kundtillfredsställelse? 

2.4.1 Extern kundtillfredsställelse 

Undersökta faktorer som bidrar till nöjda kunder har framförallt varit centrala inom 

marknadsföring. Forskning visar generellt att leverantörer som förbättrar produkter och tjänster 

för att uppfylla viktiga behov har i regel högre grad av nöjda kunder (Anderson & Sullivan, 1993; 

Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1990). Även faktorer influerade av leverantörsrelationer påvisar 

detta genom att leverantörer anpassar sig till kundens förändrade behov (Tikkanen, Alajoutsijärvi, 

& Tähtinen, 2000), leverantörer samarbetar för att driva ömsesidiga fördelar (Anderson & Narus, 

1990) och leverantörer som visar en vilja av att samarbeta i framtida projekt (Jap, 2001). 

 

Som det har nämnts tidigare finns det två typer av kunder, den interna och den externa kunden. 

Det finns flera olika kategorier hos en organisation som kan härledas till den externa kunden. En 

kategori är exempelvis samhället i stort och den andra kategorin består av användare av varor och 

tjänster. Traditionellt har företag haft mer fokus på att vinna nya kunder än att behålla befintliga. 

Man har senare insett att det i allmänhet är cirka fem gånger dyrare att skaffa nya kunder än att 

behålla befintliga. Oftast räcker det inte att tillfredsställa kunderna utan det bör även eftersträvas 

att överträffa kundernas förväntningar. Ett led i att knyta kunderna närmare är att man bättre än 

konkurrenterna förutser kundernas behov (Bergman & Klefsjö, 2001). 
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Människans behov är komplexa och oftast svåra att bestämma därför är en av de yttersta 

framgångsfaktorerna förståelse av kundens behov. En modell som illustrerar kundens behov är 

Kanomodellen. Genom Kanoanalys går det att systematiskt sträva efter att identifiera kundens 

uttalade, underförstådda och omedvetna behov. Det väsentliga i uttalade behov är om vad kunden 

förväntar sig att få och uppleva. Underförstådda behov är helt nödvändiga baskrav, om inte dessa 

behov tillfredsställs blir kunden missnöjd.  Genom att endast uppfylla dessa grundläggande och 

självklara behov åstadkoms inte nöjda kunder. Latenta och omedvetna behov leder ofta till en 

positiv överraskning. Genom att identifiera dessa behov kan företaget erhålla betydande 

konkurrensfördelar och lojala kunder. Det bör dock understrykas att det är svårt att veta vilka 

dessa behov är då de inte är kända av kunden själv innan de uppfyllts. Vikten och betydelsen hos 

de identifierade kundparametrarna för respektive kund har en avgörande betydelse på vad som 

bör prioriteras (Sörqvist, 2004). 

Bergman & Klefsjö (2001) menar att för att förstå kundens behov, det vill säga vad kunden 

förväntar sig av vara eller tjänst, ska faktorer enligt figur 3 analyseras. Figuren illustrerar de 

underliggande faktorerna som påverkar kundtillfredsställelse, det vill säga organisationens rykte, 

den utlovade tjänsten, kundens önskemål, tidigare erfarenheter och pris. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, Faktorer som påverkar kundtillfredsställelse. Figuren 

är inspirerad av Zeithaml et al. (1990) och Grönroos (1987), 

som dock bara diskuterar tjänstekvalitet. 

 

Det har vid ett flertal studier kunnat påvisa att kundens tillfredsställelse kan förknippas med 

samvariationen mellan kundens globala tillfredsställelse och delar i ett erbjudande. Gemensamt i 

dessa studier med fokus på samvariation mellan kundens bedömning kopplat mot olika delar av 

erbjudanden och kundernas tillfredsställelse är att resultaten av alla erbjudande påverkar 

tillfredsställelsen olika mycket. I och med detta finns det alltså en variation av sambanden mellan 

utfallet av olika delar i ett erbjudande och tillfredsställelsen med erbjudandet (Söderlund, 2000). 
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2.4.2 Intern kundtillfredsställelse 

Bergman & Klefsjö (2001) lyfter upp framförallt två aspekter av den interna 

kundtillfredsställelsen, den ena med Kaoru Ishikawas ”the next process is our customer”, det vill 

säga att nästa led i kedjan får sina behov uppfyllda, och den andra aspekten hanterar den enskilda 

anställdes utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och arbetets upplägg. I detta avsnitt fokuserar vi 

oss på den andra aspekten som handlar om arbetstillfredsställelse som kan kopplas till motivation 

och delaktighet. Till skillnad från hur det fungerade under Taylorismen, det vill säga då arbete 

och utförande av arbete var strängt separerade, har arbetssynen idag ett förhållningssätt som är 

hänsyntagande av medarbetarnas behov och önskemål. Det har gjorts ett flertal studier kring de 

behov som behövs för att tillfredsställa den interna kunden eller medarbetaren, Maslows (1943) 

behovstrappa och Kondos (1991) generalisering enligt figur 4 är exempel på när behov på lägre 

nivå blir tillfredsställd börjar även behov på högre nivåer bli alltmer framträdande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4, Maslows behovstrappa för mänskliga behov. Den vänstra delen är Maslows ursprungliga modell 

och det högra återspeglar Kondos modell. Flera behov i trappan kan existera samtidigt, men något behov 

är ofta framträdande. 

Som det har nämnts tidigare under kapitel Chefskap och ledarskap lyfter McGregor (1960) 

ledarens betydelse hos en organisation. McGregor förutsätter att om man utgår från en 

organisation av typ Teori Y, då måste individens mål vara anpassad till organisationens mål. 

Tillit till medarbetarna, en positiv människosyn, möjlighet till personlig utveckling och ökat 

ansvar är några exempel på områden som ledarskapet måste präglas av i sådana organisationer. 

Till skillnad från ovanstående organisation är ledarskap av typ Teori X. Där struktur anses 

viktigare än förståelse och utvecklingen av medarbetarna. Även Demings 14 punkter lyfter till 

stor del på en humanistisk grundsyn och en tro på människans positiva inställning för att göra ett 

bra arbete (Bergman & Klefsjö, 2001). 
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Bergman & Klefsjö (2001) menar vidare på att medarbetarnas delaktighet gynnas av förändringar 

i organisations- och ledningssystem och förändringar i ledarskap. Men för att uppnå större 

framgångar krävs medskapande. Med medskapande menas att individer tillsammans med andra 

är aktivt skapande i sitt förhållningssätt, det vill säga att man är engagerad och har ett aktivt 

bidragande och understödjande sätt för att vara delaktig inom en grupp, avdelning eller 

organisationen. 

Enligt Söderlund (2000) finns det ett antal organisatoriska egenskaper som via empiriska studier 

kunnat påvisa en hög grad av marknadsorientering hos organisationer, det vill säga att utöka 

möjligheterna till att tillfredsställa kunden. Dessa egenskaper kan kort sammanfattas i följande: 

Samverkan mellan avdelningar i kundfrågor  

Samverkan mellan avdelningar i samband med utbyte av kundinformation gynnar och möjliggör 

att organisationen får tillfredsställda kunder. Detta då information om kundens behov, 

information om vad organisationen bör göra för att tillfredsställa behoven sträcker sig i flera 

avdelningar hos ett företag. Sådana informationsutbyten ger upphov till ett rikare beslutsunderlag 

och därmed utökar möjligheten till att skapa kundtillfredsställelse.   
 

Decentralisering 

Idén går ut på att ett flertal snarare än ett fåtal individer deltar i beslutsfattandet. Organisationer 

med en högre grad av decentralisering kan på detta vis hantera förändrade eller olikartade 

kundbehov mycket snabbare och därmed utöka möjligheterna till kundtillfredsställelse.  
 

Engagemang från ledningen i kundfrågor 

Som det har nämnts i tidigare kapitel, ledarskap och chefskap, är ett högt engagemang från 

ledningen i kundfrågor ytterligare ett inslag som utökar möjligheterna till kundtillfredsställelse. 
 

Belöningssystem som fokuserar på kundtillfredsställelse 

Belöningssystem som tar fasta på kundtillfredsställelse leder till ökad kundtillfredsställelse. Dock 

är det inte självklart vem som bör belönas och vad belöningen ska bestå av, det är inte heller 

säkert om nivån i kundtillfredsställelsen i sig som ska belönas.  
 

Rekrytering av kundorienterade medarbetare 

Rekrytering av personal med kundtillfredsställelse som grundinställning anses som en viktigt och 

central aktivitet för att organisationen ska utöka sina möjligheter till kundtillfredsställelse. De 

rekryteringsinstrument som idag används med syfte att identifiera kundorienterade kandidater för 

ett visst arbete är minst sagt outvecklade. En förändring är att vänta om företagen ser uppfyllelse 

av kundens behov som ett viktigt mål. 

 

Utbildning av medarbetare i kundfrågor 

Utbildningsaktiviteter för medarbetare underlättar och skapar förutsättningar för att företag ska få 

tillfredsställda kunder. Medarbetare med direktkontakt med kunden förefaller vara speciellt 

viktigt då kundens upplevelse av tillfredsställelse ofta påverkas starkt av kontakt-personen. 



- 13 - 
 

2.5 Hur mäts extern och intern kundtillfredsställelse? 

2.5.1 Extern kundtillfredsställelse 

Det har vid ett flertal undersökningar visats att endast 5% av missnöjda kunder klagar hos säljare 

eller företag. Enligt Bergman & Klefsjö (2001) bör det dock understrykas att kundklagomål eller 

kundreklamationer inte är mått på kundtillfredsställelse eller kundotillfredsställelse. En missnöjd 

kund sprider hellre sitt missnöje än att klaga på leverantören. Av 100 missnöjda kunder klagar 

kanske 4 eller 5, däremot berättar de gärna om sina upplevelser för vänner, bekanta och 

arbetskamrater. Därför kan 100 missnöjda kunder leda till 4 klagomål men 1000 förlorade 

kunder. Det är viktigt att ta reda på om kunderna är missnöjda, men inte tillräckligt. Graden av 

missnöje eller hellre hur tillfredsställda kunden är anses som minst viktigt.  

 

Systematiska kundundersökningar, intervjuer med potentiella kunder och arbeta med 

fokusgrupper är några exempel på sätt att mäta graden av tillfredsställelse. Bergman & Klefsjö 

(2001) betonar även vikten av kundnöjdhet som ett totalintryck. Totalintrycket har även en 

avgörande roll när det gäller kundens agerande i framtiden och om hur kunden talar om företaget 

med andra. Men det räcker inte endast med mått på totalintrycket. Om vi endast har data på 

kundens totalintryck kommer vi att ha svårt att identifiera enskilda förbättringsdimensioner och 

faktorer. Vi vet idag att de flesta företag mäter kundnöjdhet på ett kontinuerligt sätt. 
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2.5.2 Intern kundtillfredsställelse 

Såväl i privat som i offentlig sektor görs idag olika typer av regelbundna undersökningar av 

medarbetarnöjdheten. Medarbetarnas arbetsmiljö, arbetsuppgifter och utvecklings-möjligheter är 

exempel på områden som ingår i dessa undersökningar.  

 

Ett exempel på mätningar som görs kan hämtas från Postens attitydsmätningar via ViP (Vi i 

Posten). En gång per år besvaras ca 60 frågor inom 18 olika frågeområden. Resultaten från ViP 

ligger till grund till framtida förbättringsarbeten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5, Modellen som ligger bakom ViP-mätningar (ViP = Vi i Posten) på Posten. 
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3 Metod 
I detta avsnitt görs en sammanställning av rådande vetenskapsideal och metoder. Därefter 

beskrivs uppsatsens undersökningsmetod och hur datainsamling och analys gjorts. 

 
 

3.1 Introduktion 
 

För att säkra vetenskapligheten i detta examensarbete har vi tagit del av olika vetenskapliga 

metoder och ideal. Enligt Bryman (2011) finns det många olika hänsyn att ta vid insamlandet av 

data och därmed är en begränsning av urvalskriterier nödvändig. Detta har gjorts genom att 

jämföra metoder och ideal och ställa dem mot vårt syfte och våra frågeställningar. Metodavsnittet 

är till för att beskriva vårt tillvägagångssätt. 

3.2 Vetenskapsideal 
 

Det naturvetenskapliga idealet, även kallat positivism och det humanvetenskapliga idealet, även 

kallat hermeneutik är exempel på vetenskapsideal som haft störst betydelse för formandet av den 

psykologiska forskningen. Syftet med det positivistiska vetenskapsidealet är att förklara, medan 

syftet med det hermeneutiska vetenskapsidealet är att förstå (Wedin & Sandell, 2011). 

3.2.1 Positivism 

Positivismen bygger sitt ideal på stränga principer om faktaunderlag, verifierbarhet, objektivitet 

och reproduserbarhet. Det som karaktäriserar positivismen är att det som observeras ska kunna 

beläggas med exakthet i observationerna till skillnad från att göra subjektiva och personliga 

spekulationer av empirin. Verifierbarhetsprincipen inom positivismen betyder alltså att allting ska 

kunna kontrolleras och genom prövning verifieras eller förkastas. Objektiviteten inom 

positivismen innebär att det vetenskapliga förhållningssättet ska vara värderingsfritt, det vill säga 

fritt från forskarens ideologiska, religiösa och politiska åskådning. Inom positivismen menar man 

att detta är en förutsättning för reproduserbarhet - att undersökningen så som den redovisas kan 

återupprepas med samma resultat (Wedin & Sandell, 2011).     

3.2.2 Hermeneutik 

För att förstå hermeneutikens ideal måste man förstå dess bakgrund. Hermeneutiken kommer från 

teologin och användes som ett verktyg för att tolka gamla texter. Till motsats från positivismen 

grundar sig det hermeneutiska idealet på tolkning av varelser, händelser och uttryck, det vill säga 

undersökningen kan inte med självklarhet återupprepas med samma resultat. Tolkningsprocessen 

i den hermeneutiska cirkeln karaktäriseras av att de ingående ”delarna” påverkar helheten och 

vidare kan tolkningen av helheten påverka de ingående ”delarna”. En annan viktig del inom 

hermeneutiken är dimensionen av förförståelse. Hermeneutikern har en större teoretisk kunskap 

om människors samspel när det gäller t.ex. olika gruppers värderingar och traditioner, vilket kan 

ge bättre förutsättningar vid tolkningar av ett sammanhang (Wedin & Sandell, 2011). 
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3.2.3 Studiens ansats 

I detta examensarbete har vi valt den hermeneutiska ansatsen då syftet varit att undersökta hur 

kommunen arbetar för att nå intern och extern kundtillfredsställelse. Studien redovisar 

uppfattningar om hur medarbetare och chefer upplever intern och extern kundtillfredsställelse, 

om det finns skillnader mellan chefernas sätt att arbeta samt mellan chefers och medarbetares 

uppfattning om hur arbetar med kundtillfredsställelse sker. Vår förförståelse av begreppet 

kundtillfredsställelse ligger till grund för hur vi genomfört studien. 

3.3 Deduktion och induktion 
 

Deduktiv ansats innebär att man utgår ifrån allmänt kända principer och teorier och därefter drar 

slutsatser om de enskilda företeelserna utifrån dessa. Det innebär att en befintlig teori har fått 

bestämma vilken data som ska samlas in, hur det ska tolkas och hur resultaten relateras till dessa 

befintliga principer och teorier (Patel & Davidson, 1994). 

 

När det gäller den induktiva angreppsättet handlar det om att upptäcka fenomen i det som 

beforskats och utifrån insamlad data och empiri skapa en teori, detta innebär att forskare kan då 

göra studien utan att ha en förankring i tidigare etablerad teori (Patel & Davidson, 1994).  

 

En induktiv angreppssätt är en hypotesgenererande metod som grundar sig på sannolikheter om 

hur fenomen i den empiriska undersökningen tar sig ut. Om man sedan vill pröva teorin som 

skapats får man automatiskt ett deduktivt angreppssätt (Wedin & Sandell, 2011). 

3.3.1 Studiens ansats 

I detta examensarbete har empirin samlats in genom intervjuer och insamlad data har sedan legat 

till grund för vår slutsats. Studien bygger på den induktiva ansatsen som innebär att studera 

forskningsobjektet utan att studien är kopplat mot en etablerad teori. Allteftersom empirin 

samlats in har den skapat en bild av det undersökta området. 

3.4 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 

Figur 6 visar att analys och bearbetning av insamlad information kan vara kvantitativ eller 

kvalitativ. Den kvantitativa inriktningen innebär att den insamlade informationen baseras på 

statistiska data, det vill säga numerisk information. Den kvalitativa inriktningen innebär 

information av verbal karaktär, det vill säga tolkningar och förståelse av upplevelser. Oftast är 

inte en studie enbart kvantitativ eller kvalitativ utan kan vara en kombination av dessa båda. Det 

som avgör vart tyngdpunkten kommer att ligga är hur problemformuleringen till studien görs 

(Patel & Davidson, 1994).  

 
Figur 6, Beskrivning av kvantitativ och kvalitativ  

forskning som ytterligheter på en glidande skala  

mellan statistisk och verbal analys  

(Patel & Davidson, 1994). 

Enbart statistiska 

analyser 

Enbart verbala 

analyser 

Kvantitativ 

forskning 

Kvalitativ 

forskning 
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3.4.1 Studiens ansats 

Inom ramen för detta arbete har vi valt en kvalitativ ansats då den bäst lämpar sig för 

frågeställningar vi har i vårt syfte. Då studiens syfte varit att undersöka hur kommunen arbetar 

med intern och extern kundtillfredsställelse och berör såväl chefer som medarbetares 

beskrivningar och upplevelser ger denna ansats möjlighet att tolka materialet och skapa förståelse 

för beskrivningarna. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 

För att en studie ska bli tillförlitlig krävs det att den genomförs på ett vetenskapligt accepterat sätt 

(Wedin & Sandell, 2011). För att undvika slumpmässiga avvikelser är det enligt vår mening 

därför viktigt att utföra en vetenskaplig studie systematiskt.  

Graden av repeterbarheten mäts med reliabilitet, det vill säga ju högre reliabilitet ju större är 

möjligheten att upprepa samma studie och få samma resultat. En delbetydelse inom reliabilitet är 

den interna reliabiliteten som innebär att om mer än en forskare är involverad i studien behöver 

dessa skapa en gemensam bild avseende tolkning och analys inom forskningsområdet (Bryman, 

2011).  

Validitet handlar om överrensstämmelsen mellan vad vi avser att undersöka och vad vi faktiskt 

undersöker. Ju högre validitet man erhåller i sin undersökning ju högre är trovärdigheten av 

studien (Wedin & Sandell, 2004). 

I ett led med att arbeta med studiens reliabilitet och validitet har vi försökt att arbeta systematiskt 

och strukturellt, vilket vidare beskrivs under avsnittet Att genomföra intervjuer. 

3.6 Fallstudie 
 

Studier av enskilda personer för att förstå deras agerande utifrån dess förståelse av verkligheten 

är exempel på fallstudie, men fallstudier kan också förekomma i andra avseenden. Studieobjektet 

kan variera från enskilda personer till grupper, hela organisationer eller samhälle (Wedin & 

Sandell, 2004). Fallstudie är enligt Backman (2008) en vedertagen kvalitativ metod för att 

empiriskt undersöka ett fenomen i sitt naturliga sammanhang.  

 

En fördel med fallstudier är att man utgår från ett helhetsperspektiv och därmed får en täckande 

bild av informationen. Vidare är fallstudier användbara vid studier av förändringar eller processer 

(Patel & Davidson, 1994). 

 

Generellt kan sägas att validiteten i fallstudier är svår att bedöma eftersom den information man 

samlar in inte med säkerhet kan sägas överrensstämma med verkligheten eftersom resultatet är en 

tolkning av det som framkommit i studien (Merriam, 1994). 
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Utifrån denna beskrivning har fallstudie valts som metod, då den fungerar för processer i enlighet 

med syfte och våra frågeställningar för detta arbete. 

3.7 Insamling av data 
 

Patel & Davidson (1994) menar att för att hitta vad som är väsentligt inom ett problemområde 

eller succesivt göra en avgränsning av problemområdet är kunskap från teorier, modeller och från 

litteratur av stor betydelse. Vidare berör Backman (2008) vikten av att söka relevant litteratur och 

skapa sig en bild av det undersökta ämnet. Utifrån detta har vi studerat det aktuella området 

bestående av chefskap/ledarskap, medarbetarskap och intern respektive extern 

kundtillfredsställelse. Detta har gjorts med hjälp av kurslitteratur, artiklar och för ämnet relevant 

litteratur. Utöver detta har vi även tagit del av anteckningar från föreläsningar, tidigare 

projektarbeten och undersökningar samt uppsatser från Magisterprogrammet i kvalitets- och 

ledarskapsutveckling. Författarna har även studerat artiklar genom sökning i databaserna Science 

direct och Google Scholar på Mittuniversitetets bibliotek.  

Nyckelord: Leadership, employee, external customer satisfaction, internal customer satisfaction, 

quality. 

3.7.1 Källkritik 

För att vi ska kunna bedöma fakta och upplevelsers riktighet måste vi förhålla oss kritiskt till all 

dokumentation. Källkritik handlar om att ta reda på omständigheterna kring hur dokument 

skapats. Oavsett tillvägagångssätt är det viktigt att inte välja dokumentation som endast stödjer 

våra idéer och syften. Slutligen har tidsaspekten och problemställningen påverkan på hur 

omfattande mängden dokumentation blir (Patel & Davidson, 1994). 

 

I denna studie har strävan varit att ha ett kritiskt förhållningssätt genom att välja relevanta 

teoretiska områden, göra källhänvisningar och avgränsa studien med hänvisning till tidsaspekt 

och studiens syfte. 

3.8 Intervju som källa 
 

Intervjuer är en vanlig källa för datainsamling i samband med fallstudier. Intervjuer bygger på att 

samla in data genom att ställa frågor, ofta i ett personligt möte med den som ska intervjuas. 

Fördelen med att genomföra intervjuer är att man kan ta del av respondenternas tankar, tolkningar 

och upplevelser av verkliga situationer. Till nackdelarna hör att det är en tidskrävande 

undersökningsmetod. Alla intervjuer innehåller en förutbestämd ordning eller struktur, det kan till 

exempel vara en strukturerad intervju där man lämnar litet utrymme till respondenten för egna 

reflektioner. I den typen av intervjuer anses jämförbarheten mellan respondenternas svar vara 

hög. Ostrukturerade intervjuer lämnar stort utrymme för respondenterna för egna reflektioner och 

ställningstaganden, vilket innebär att jämförbarheten mellan respondenternas svar blir lägre (Patel 

& Davidson, 1994). Ett mellanting är det som kallas för semistrukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju handlar oftast om att intervjuaren har en uppsättning frågor som kan 

ställas i ordningsföljd eller i varierande ordningsföljd beroende på hur intervjun utvecklas. 
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Frågorna i sig är mer allmänt formulerade än i en strukturerad intervju, vilket möjliggör för 

intervjuaren att ställa följdfrågor för att lyfta fram det som är viktigt i studien (Bryman, 2011). 

 

Även en semistrukturerad intervju behöver ha en given frågestruktur. Den kan skapas genom att 

ha olika frågeområden där varje område har specifika frågor. Frågeområdena med tillhörande 

frågor struktureras i en intervjuguide som fungerar som ett verktyg för att säkerställa att alla 

frågor berörs, däremot kan ordningsföljden ändras och följdfrågor ställas i den utsträckning som 

intervjuaren anser nödvändigt för att förstå respondentens upplevelse. En semistrukturerad 

intervju kan därför ge vidare beskrivning av en företeelse än vad en strukturerad intervju gör 

(Bryman, 2011). 

 

Enligt Kvale i Bryman (2011) finns ett antal utgångspunkter som är viktiga för att skapa goda 

förutsättningar i en intervjusituation. Bland annat är det viktigt att intervjuaren är: 
 

 insatt (intervjuaren ska ha god kännedom om intervjun som helhet). 

 strukturerad (intervjuaren beskriver syfte med studien och avslutar med att kontrollera om 

respondenten har några frågor). 

 tydlig (korta och enkla frågor ställs av intervjuaren som inte är färgade av omständigheter 

i kontexten). 

 visar hänsyn (intervjuaren låter respondenten tala färdigt och accepterar tankepauser). 

 sensitiv (intervjuaren har en empatisk och lyssnande hållning under hela intervjun) 

 öppen (intervjuaren är lyhörd för vad som är viktigt för respondenten). 

 styrande (intervjuaren har fokus på vad intervjun ska leda till). 

 kritiskt (intervjuaren är beredd att ifrågasätta inkonsekventa ställningstaganden från 

respondenten). 

 kommer ihåg (intervjuaren kan återkoppla till tidigare resonemang i intervjun). 

 tolkar (intervjuaren sammanfattar och klargör vad respondenten sagt men säkerställer att 

respondenten är överrens om tolkningen).  

 

Denna studie har utförts genom semistrukturerade intervjuer då det ger ett mer samtalslikt 

sammanhang som ger utrymme för en flexiblare intervjusituation där respondenten får möjlighet 

att utifrån sin förståelse resonera kring frågeställningarna. 

En ostrukturerad intervju skulle inte ha gett oss möjligheter till jämförelse av de olika 

respondenternas svar då frågeställningarna i en sådan intervju inte följer en given struktur. Vidare 

skulle en strukturerad intervjumetodik blivit alltför snäv utifrån våra frågeställningar och vårt 

syfte som är av en mer öppen karaktär. 

3.9 Att genomföra intervjuer 
 

Valet av respondenter gjordes utifrån den förkunskap och förståelse en av författarna till detta 

arbete hade om verksamheten och deras arbete med kundtillfredsställelse. Data är insamlat 

genom intervjuer med sammanlagt åtta personer bestående av en hög chef, två mellanchefer, två 
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första linjens chefer och tre medarbetare i nämnda verksamhet. En fjärde medarbetare föll bort på 

grund av sjukskrivning. Att hitta ytterligare en respondent med kort varsel omöjliggjordes av 

examensarbetets tidsram. Högst i hierarkin fanns bara en person varför urvalet blev självskrivet, 

samma förutsättningar gällde på mellanchefsnivå där endast två personer innehar befattningarna. 

Första linjens chefer valdes ut genom diskussion med mellancheferna som dessutom är deras 

chefer. På medarbetarnivå fick första linjens chefer välja ut två respondenter var utifrån vår 

beskrivning av den studie som har gjorts.  

Valet av respondenter ökade förutsättningarna för att få ett holistiskt perspektiv på våra 

frågeställningar då respondenterna kommer från olika hierarkiska nivåer i organisationen, det vill 

säga från högsta chef till medarbetare. Verksamheten där intervjuerna genomfördes har under en 

längre tid dels av egen kraft och dels av myndighetskrav arbetat systematiskt med 

kundtillfredsställelse, vilket gjorde det särskilt intressant i vårt undersökta område (Bryman, 

2011). 

 

Den teoretiska referensramen och forskningsfrågorna i syftet med fokus på chefskap/ledarskap 

och intern respektive extern kundtillfredsställelse ligger till grund för intervjufrågorna. Vidare har 

intervjufrågorna utvecklats i samråd med vår handledare Roland Harnesk, därefter har en 

intervjuguide tagits fram. För att säkerställa att våra frågeområden och frågeställningar är 

relevanta och begripliga för studiens syfte, prövades intervjuguiden på en försöksperson. 

Ovanstående föranledde att vi ändrade frågeordningen samt grupperade frågorna i två 

frågeområden (Bryman, 2011). 

 

Enligt Tubbs och Moss (2012) finns det olika typer av icke verbal kommunikation som kommer 

fram när man exempelvis genomför en personlig intervju. Dessa icke verbala signaler kan bestå 

av kroppsspråk och ansiktsuttryck men även tankepauser vid en intervju. Dessa icke verbala 

signaler förstärker det verbala budskapet i interaktionen mellan intervjuaren och respondenten. 

 

Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 28 - 34 minuter och dokumentation skedde med 

hjälp av inspelning och korta stödanteckningar för att kunna återkoppla motsägelser eller 

klargöranden under intervjun. För att kunna lämna så mycket uppmärksamhet som möjligt åt hur 

respondenterna reagerar är det en fördel att spela in det som sägs för att inte behöva lägga fokus 

på att anteckna hela intervjun (Bryman, 2011). Inspelningarna möjliggjorde att lyssna på 

intervjuerna flera gånger och underlättade arbetet med transkriberingen av intervjuerna. 

 

Under genomförandet av intervjuerna följde vi Kvales (Bryman, 2011) utgångspunkter som 

skapar goda förutsättningar i en intervjusituation, se avsnitt Intervju som källa. Detta innebär att 

vi bland annat beskrev bakgrunden till vårt arbete, definierade olika begrepp och säkerställde att 

respondenterna kunde relatera till dessa. I samtliga intervjuer ställdes frågorna under respektive 

frågeområde i tur och ordning, behovet av att ändra frågeordningen under intervjuerna bedömdes 

sakna betydelse. 
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I förekommande fall ställdes följdfrågor för att förtydliga intervjufrågorna för att minska risken 

för missförstånd. Intervjuerna avslutades med att fråga respondenterna ville ändra, dra ifrån eller 

lägga till något. 

3.10 Reliabilitet och validitet vid insamling av data 
 

Inom ramen för detta arbete har, som tidigare nämnts, intervjuer genomförts med ett begränsat 

urval av chefer och medarbetare genom åtta semistrukturerade intervjuer. Syftet har varit att se 

hur olika chefer arbetar för att skapa intern respektive extern kundtillfredsställelse och hur 

medarbetarna arbetar för att skapa extern kundtillfredsställelse. Därutöver har medarbetarnas 

beskrivning av hur chefer arbetar med den interna kundtillfredsställelsen i chef-

medarbetarrelationen undersökts.  

Reliabilitet för undersökningen hade kunnat höjas om fler intervjuer genomförts, då en större 

population ger ett större underlag att basera resultatet på, däremot utfördes, för jämförbarhetens 

skull, och för studiens reliabilitet, samma intervjuguide på samtliga respondenter, se bilaga 1.  

Validiteten i studiens datainsamling säkras genom att respondenterna tagit del av bakgrunden till 

arbetet och definitionen av begrepp. I samtliga intervjuer ställdes frågorna under respektive 

frågeområde i tur och ordning. Vid behov ställdes följdfrågor för att förtydliga intervjufrågorna 

och därmed minska risken för missförstånd. Samtliga intervjuer avslutades med att 

respondenterna fick möjlighet att ändra, lägga till eller ta bort information (Merriam, 1994). 

Ovanstående beskrivning visar att datainsamlingen har utförts på ett likartat sätt i samtliga 

intervjuer. 

3.11 Analys av data 
 

Att samla in kvalitativa data ställer krav på forskaren att under insamlingen reflektera, avgränsa 

och sortera data för att undvika att forskningen blir diffus eller upprepar det man redan vet. För 

att få struktur i det fortlöpande analysarbetet är det till hjälp att föra egna anteckningar under 

datainsamlingen för att ha som stöd för tanken under analysarbetet. När man intervjuar kan en idé 

vara att styra varje intervju utifrån vad det föregående intervjun gett, detta i syfte att komma 

närmare svaren på forskningens frågeställningar (Merriam, 1994). 

Att påbörja, eller kontinuerligt göra analysarbete under datainsamlingen ger forskaren möjlighet 

att vid kommande intervjuer kanske fördjupa fokus vid någon del man inte fått tydlig data kring 

eller vill utveckla. Vidare är det en fördel att göra analys av en intervju i anslutning till att den 

genomförts och då den är i färskt minne. Risken för feltolkning och subjektiva bedömningar av 

svaren ökar ju längre från observationen analysen görs. Att kontinuerligt analysera data under 

tiden forskningen pågår är en av de största skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning (Patel & Davidson, 1994). 

För att analysera data kontinuerligt på ett effektivt och strukturerat sätt kan man använda sig av 

grounded theory, där kodning av insamlad data är en nyckelfaktor. Kodningen av data gör att 
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forskaren kan få en röd tråd i det insamlade materialet eller ser andra mönster än de som valts ut 

för undersökningen. Kodning underlättar för forskaren att hitta ett mönster i insamlad data som 

möjliggör att kategorisera till exempel vissa nyckelbegrepp eller svar så att man tydligare kan 

presentera resultat för den avsedda undersökningen (Bryman, 2011). 

3.12 Analysprocess 
 

Analysprocessen har skett strukturerat och i enlighet med den kontinuerliga analys som Patel & 

Davidson (1994) beskriver. Intervjuerna har transkriberats och transkriberingen har sedan lästs 

igenom samtidigt som ljudupptagningen lyssnats igenom. I analysarbetet är det viktigt att 

reflektera över vad respondenten säger, om informationen stämmer, om det är rätt bild som ges 

eller om informationen är överdriven, vinklad eller felaktig. Trots dessa osäkra data är det viktigt 

att vara medveten om att det är det som är idén med intervjuer, nämligen att få tag på 

respondentens uppfattning. Att upptäcka eventuella felaktigheter kan vara svårt men kan göras 

genom att bedöma respondentens trovärdighet i sin helhet, jämföra svar med andra respondenters 

svar eller jämföra svaren med eventuellt förekommande dokumentation på området  

(Merriam, 1994). 

Det transkriberade materialet har lästs igenom flera gånger för att få en bild av respondenternas 

svar och deras förståelse av frågorna. Genom att utgå ifrån våra frågeställningar och svaren från 

respondenterna har mönster i svaren letats fram. Det mänskliga medvetandet kan snabbt hitta 

mönster i information men man måste vara kritisk till de mönster som framträder och ställa dem 

mot de frågor som undersökningen avser. Samtidigt kräver denna analysprocess att man hittar 

förenande begrepp för informationen som möjliggör kategorisering av data (Meriam, 1994). 

Enligt ovanstående har mönster letats fram i insamlad data, (bilaga 2), utifrån intervjufrågorna 

och jämförts med detta arbetes frågeställningar. De upprepade genomläsningarna av svaren har 

succesivt lett till att mönster trätt fram som kategoriserats och som lett till nya kategorier. Det 

som efter bearbetningen av svaren framträtt som slutliga kategorier visas i tabell 1.  

Tabell 1, Kategorisering av intervjusvar. 

Frågeområde 1, intern kundtillfredställelse Kategorier 
Fråga 1 chefer Dialog 

Fråga 1 medarbetare Intresse 

Fråga 2 chefer Känsla 

Fråga 2 medarbetare Medarbetarsamtal 

Fråga 3, chef och medarbetare Medarbetarundersökning 

Fråga 4, chef och medarbetare Rutiner, schema 

Frågeområde 2, extern kundtillfredsställelse  
Fråga 5, chef och medarbetare Uppdraget 

Fråga 6, chef och medarbetare Relationer 

Fråga 7, chef och medarbetare Brukarundersökning 

Fråga 8, chef och medarbetare Relevant information 

Fråga 9, chef och medarbetare Delaktighet 
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Därefter gjordes en jämförelse mellan det insamlade materialet och de kategorier som 

utkristalliserat sig. Slutligen gjordes en jämförelsen av kategorierna med forskningsfrågorna som 

avsetts bli besvarade i detta arbete. 

3.13 Etiska överväganden 
 

Intervjuerna genomfördes av en av författarna till detta arbete och denne arbetar i den undersökta 

kommunen. Intervjuaren har ingen yrkesmässig påverkan på respondenterna inom det undersökta 

forskningsområdet. I övrigt arbetar intervjuaren som avdelningschef i en annan förvaltning än 

den undersökta. Det framgick även i informationen inför intervjuerna att detta var ett 

studentarbete där han själv agerade i rollen som student. Resultatet tolkades strikt efter frågor och 

frågeområden enligt bilaga 1 och 2. Analysen genomfördes av den andre författaren av detta 

examensarbete vilken inte arbetar i den undersökta kommunen. Valet att låta en intervjua och en 

analysera valdes för att få en så objektiv analys som möjligt, den av författarna som gjorde 

analysen utgår då endast från insamlad data och är inte färgad av vare sig kroppsspråk, intonation 

eller andra ickeverbala attribut som finns i varje intervjusituation. Då den undersökta kommunen 

har, relativt andra kommuner, få anställda är respondenternas anonymitet garanterad, så även 

vilken kommun och förvaltning som avses.  
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4 Resultat 
I detta avsnitt ges först en kort beskrivning av den undersökta organisationen, därefter 

presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna. Intervjuresultaten redovisas per 

frågeområde. Inom varje frågeområde belyses signifikanta intervjusvar med citat. I bilaga 2 

redovisas frågeområden, intervjufrågor och intervjusvar i sin helhet. 

 
 

4.1 Presentation av den undersökta organisationen 
 

Undersökningen har skett inom en förvaltning i en mellanstor kommun i södra Sverige. Den 

undersökta förvaltningen är organiserad i tre chefsnivåer, med sammanlagt 25 chefer, totalt i 

förvaltningen arbetar ca 350 medarbetare. Förvaltningen får sitt uppdrag från en politisk nämnd 

inom sitt verksamhetsområde, uppdraget fördelas sedan på förvaltningens två olika grenar. De två 

grenarna skapar verksamhet för två olika kategorier kommuninnevånare där den gemensamma 

nämnaren är att de behöver stöd från samhället för att klara sin vardag och tillvaro, se figur 7. I de 

båda verksamhetsgrenarna benämner man perspektivet kund om kommuninnevånarna med ordet 

brukare. Beroende på var i den hierarkiska ordningen frågorna ställdes fanns det olika känsla för 

ordet kund. Inom förvaltningsledningen var man mer bekant med kundbegreppet medan det 

upplevdes mer abstrakt bland medarbetarna i verksamheten. 

 

Figur 7, Organisationsskiss över undersökt förvaltning, samt respondenter för 

undersökningen, markerade med ”R”. Ett externt bortfall markerat med röd ring. 

De intervjuer som planerades i förvaltningen skulle ske med förvaltningschef, de två 

avdelningscheferna, en områdeschef från varje verksamhetsgren samt två medarbetare 

underställda respektive områdeschef. I figur 8 är dessa markerade med bokstaven R som 

markerar ”respondent”. En respondent i gruppen medarbetare var sjuk och på grund av tidsbrist 

kunde den intervjun inte genomföras vid annat tillfälle, vilket innebär att en respondent ger ett 

externt bortfall, (markerad med röd ring i figur 8). Totalt genomfördes 8 intervjuer med 6 kvinnor 

och två män. Medarbetarna i den undersökta kommunen har områdeschefen som närmaste chef, 

Medarbetare 

Områdeschef, nivå 1 

Förvaltningschef, nivå 3 

Avdelningschef, nivå 2 

R 

R R 

R   R   

R RRR 
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områdeschefen har avdelningschefen som närmaste chef och slutligen avdelningscheferna har 

förvaltningschefen som närmaste chef. Förvaltningschefen rapporterar sedan till den politiska 

nämnden samt till kommunchefen som är högsta tjänsteman i kommunen. 

4.2 Intervjuer 
 

Valet av förvaltning gjordes utifrån kännedom om att medarbetare och chefer inom denna 

förvaltning arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt för att bättre möta omvärldens 

behov och också tydligare och snabbare kunna ändra arbetssätt i verksamheten. Därutöver 

gjordes valet för att de båda verksamhetsgrenarna arbetar med kunder med likartade behov vilket 

förväntades öka jämförbarheten.  

Valet av respondenter föll sig naturligt då storleken på den valda förvaltningen möjliggjorde att 

få med hela spektret från högsta chef till medarbetare och ändå genomföra en försvarlig mängd 

intervjuer. Intervjuaren kontaktade respondenterna via e-brev, därefter träffade intervjuaren 

avdelnings-cheferna för en information om undersökningen och för att säkerställa att de ville 

delta. Avdelningscheferna frågade sedan i sin tur områdescheferna, och områdescheferna sina 

medarbetare. Deltagandet för områdeschefer och medarbetare gick ut som en intresseförfrågan, 

och de som först anmälde intresse för att delta valdes ut. För varje intervju bokades en tid in på 

en plats som respondenten valde, oftast på respondentens arbetsplats, två intervjuer genomfördes 

på annan plats men även den vald av respondenten. 

Varje intervju inleddes med en kort presentation av intervjuaren, av magisterprogrammet och 

förevarande examensarbete. Därefter gjordes en beskrivning för respondenten av kundbegreppet 

samt skillnaden mellan intern och extern kundtillfredställelse. Samtliga respondenter fick 

informationen i samband med intervjun, även intervjufrågorna presenterades först vid 

intervjutillfället i form av den framtagna intervjuguiden. Varje intervju genomfördes ostört och 

utan avbrott, intervjutiden var mellan 28 och 35 minuter, och samtliga respondenter besvarade 

alla frågor. Förståelsen av begreppet kundtillfredsställelse varierade mellan respondenterna och 

var mer bekant för cheferna än för medarbetarna. 
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4.2.1 Frågeområde 1, intern kundtillfredsställelse 

Frågeområden, intervjufrågor och intervjusvar redovisas i sin helhet i bilaga 2.  

I den genomförda undersökningen har frågeställningarna berört intern- respektive extern 

kundtillfredsställelse fördelat på de två frågeområdena; Frågeområde 1, intern kund-

tillfredsställelse och Frågeområde 2 extern kundtillfredsställelse. I två avseende inom 

frågeområde intern kundtillfredsställelse, har frågorna till respondenterna skiljt sig åt. Cheferna 

har fått frågan: 

”Hur arbetar du för att nå intern kundtillfredsställelse hos dina 

medarbetare?” 

Medarbetarna å andra sidan har fått frågan ställd på ett annat sätt för att möjliggöra en jämförelse 

av chefens och medarbetarens beskrivning, vilket gav följande medarbetarfråga:   

”Hur jobbar din chef för att nå intern kundtillfredsställelse?” 

Vidare fick cheferna frågan: 

”Hur vet du att medarbetarna är nöjda?” 

Medan medarbetarna fick frågan: 

”Hur vet din chef att du är nöjd?” 

Syftet med att göra den uppdelningen på de två senare frågorna var för att fånga upp om 

medarbetare och chef gav olika beskrivningar om signalerna för nöjdhet. 

Det som framkommer i de inledande frågorna är att både chefer och medarbetare framhåller 

dialog och diskussion om hur arbetet ska genomföras. Det återkommer i alla åtta intervjuerna 

och avser både små och stora frågor relaterade till det vardagliga arbetet. När cheferna uttryckte 

detta så återkommer de till att det måste finnas en genuin dialog vars syfte är att medarbetarna 

ska ha möjlighet till reell delaktighet. Cheferna återkommer också till att det finns en vilja hos 

medarbetarna att vara delaktiga, en vilja att få igenom sina idéer. En chef säger:  

”Jag arbetar för öppenhet och transparens i organisationen genom 

att föregå med gott exempel, jag skapar förutsättningar för en öppen 

dialog genom att prata med alla medarbetare, lyssna på dem och ta 

deras idéer och förslag på allvar, jag är intresserad av mitt jobb.” 

Medarbetarna beskriver att cheferna generellt sett är intresserade av vad medarbetarna gör och 

att de vill stödja deras arbete genom att diskutera och skapa delaktighet för att verksamheten ska 
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fungera så bra som möjligt. Alla tre medarbetarintervjuerna ger utryck för intresserade chefer 

som är tillgängliga, en medarbetare beskriver det på följande sätt: 

”…hon lyssnar ju på oss och sporrar oss att göra bra saker. Hon är 

lösningsfokuserad…// Jag känner mig bekräftad för hon lyssnar och 

tar sig tid.” 

När det gäller att mäta den interna kundtillfredsställelsen var det samstämmiga svar från 

samtliga, både chefer och medarbetare. Alla pekade på att medarbetarundersökningen var det 

instrument som tydligast visade medarbetarnas interna kundtillfredställelse. Några chefer och 

medarbetare pekade även på medarbetarsamtalet som en viktig faktor för att diskutera den 

enskildes behov och prestationer. Generellt fick intervjuaren korta svar på denna frågeställning 

vilket kan exemplifieras med följande svar från en medarbetare: 

”Mäter, vi mäter väl inte mer än i medarbetarundersökningen.” 

Eller som en chef utryckte det: 

”Ja, det är ju medarbetarsamtalen, sedan är det ju medarbetar-

undersökningen också – vart annat år” 

Frågan om man har initierat förbättringsarbeten med anledning av dessa mätningar fick skiftande 

svar från både chefer och medarbetare. Det var också här samtliga respondenter lämnade 

tankepauser och behövde fundera på svaret. En respondent kunde inte komma på något 

förbättringsarbete som initierats med anledning av mätningarna, två respondenter pekade på 

handlingsplaner mot kränkande särbehandling och ytterligare två på vardagsrutiner. En 

medarbetare kunde peka på förbättringsarbete som lett till både bättre arbetsmiljö och en bättre 

situation för kunden, hon menar: 

”Handlingsplanen vi gjort för att bland annat förtäta bemanningen på 

helger, varför ska de gamla inte få ha helg och trevligt de också?” 

4.2.2 Frågeområde 2, extern kundtillfredsställelse 

Frågeområden, intervjufrågor och intervjusvar redovisas i sin helhet i bilaga 2.  

Inom frågeområdet extern kundtillfredsställelse varierade svaren av hur chefer och medarbetare 

anser sig arbeta för att uppnå extern kundtillfredsställelse. Svaren varierade allt ifrån att 

respondenterna pekade på hur deras egna handlingar påverkade andra och verksamheten till att 

de beskrev vilka interna styrdokument som finns och också myndighetskrav för verksamheten. 

Svaren varierade också på det sättet att man kan urskilja operativa handlingar från strategiska 

ställningstaganden. Tre av respondenterna, både chef och medarbetare, hänvisade till 



- 28 - 
 

styrdokument och myndighetskrav medan övriga respondenter gav mer spridda svar kopplade till 

handlingar och beteenden. En medarbetare uttrycker det på följande sätt: 

”Jag är ju ansiktet utåt. Jag jobbar alltid för att ge ett bra bemötande. 

Det här är ju deras hem, vi är ju som gäster här egentligen, om man 

tänker så”  

Cheferna beskriver utifrån sitt perspektiv att, för att skapa extern kundtillfredsställelse handlar 

det om att leda medarbetarna genom andra chefer. Svaren visar exempel på det, och en chef 

beskriver det så här: 

”Genom indirekt ledning och genom att vara en normsättare för 

chefer genom ett symboliskt ledarskap. Det gäller att få effekt hela 

vägen ut.” 

Respondenternas svar avseende kundnöjdhet är även de spridda, både mellan chefer och 

medarbetare men också inom chefsgruppen och medarbetargruppen. De allra flesta beskriver det 

som en intuitiv känsla som i allt väsentligt bygger på relationer till kunderna. Här ges några 

exempel på hur respondenterna vet hur kunderna är nöjda: 

”Det märks genom den feedback vi får tycker jag…” 

”Hela känslan är att de är nöjda – det känns.” 

”Det är så bra personal här. Det är sällan vi får klagomål, anhöriga 

känner sig trygga med oss…” 

Endast en respondent hänvisar till resultat från utvärderingar som gjorts med ett 

forskningsbaserat utvärderingsinstrument: 

”Vi har utvärderingsdokument som bygger på KASAM, (Känslan av sammanhang; 

författarnas anm.), och är utformade av Scott Miller…”
1
  

Mätningen av extern kundtillfredsställelse råder det en relativ samstämmighet omkring. Samtliga 

respondenter hänvisar på något sätt till kundundersökningar men benämner dem på olika sätt och 

pekar på olika typer av undersökningar. Några hänvisar till interna brukarundersökningar, 

ytterligare några till kontrollerande myndigheters undersökningar samt jämförelse-

undersökningar som sker mellan kommuner, så kallade Öppna jämförelser.  Endast en 

respondent saknar en beskrivning av någon form av kundundersökning i sitt svar, och hänvisar 

till den mellanmänskliga relationen och känslan av hur kunden har det. Kundundersökningarna 

                                                           
1
 Scott Miller, Phd (fil dr i psykologi), en av grundarna av ISTC (Institute for Study  of Therapeutic Change) vars forskning är 

evidensbaserad på vad som är till hjälp och fungerar i förändringsarbete. 
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hanteras på olika sätt och det framkommer i svaren att det inte alltid är kunden själv som svarar 

på undersökningen. I vissa fall är det medarbetare som fyller i undersökningar, i andra fall 

anhöriga till kunden. En medarbetare säger: 

”Brukarna tar ibland hjälp av anhöriga, annars får vi hjälpa till.” 

Både chefer och medarbetare menar att de undersökningar som görs ger en helhetsbild av den 

upplevda kundtillfredsställelsen även om det även här uttrycks på olika sätt. En respondent 

hänvisar till att man har en mängd olika system för att följa upp hur kunderna tas om hand och 

att man gjort rätt saker men att det utelämnar hur kunden upplever insatsen. Ytterligare en 

respondent menar att undersökningarna ger en bild av helheten men att det bara är en 

temperaturmätare, hon säger:  

”Nej, det är bara ögonblicksbilder, det måste man komma ihåg. Det 

kan ge en helhetsbild, ja, men tidsperspektivet och tidsaspekten, när 

man gör undersökningen är underskattat.” 

Vid frågan om resultatet av mätningarna lett till att förbättringsarbeten initierats i verksamheten 

blir svaren återigen spridda. Här skiljer sig uppfattningarna och beskrivningarna åt både vad 

gäller vilka förbättringar som gjorts och också i något fall vad som initierat förbättringarna. De 

flesta respondenterna hänvisar till att initiativet kommit från kundundersökningar och i ett fall 

hänvisas till att det är direktiv från en myndighet som lett till förbättringar. En respondent menar 

att man inte gjort några förbättringar som initierats av kundundersökningar. För att ge en bild av 

de olika svarens dignitet följer här några exempel: 

”Ja, det är väl det att de har fått två rätter att välja på till lunch.” 

”Vi kan se att vi måste öka tillgängligheten på alla plan…//…vi måste 

jobba mer med öppenheten, proaktiviteten – också gentemot media.” 
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras studiens resultat utifrån dess syfte med hjälp av den teoretiska 

referensramen. 

 
 

5.1 Chefskap och ledarskap 
 

Vid analys av resultaten, oberoende av om det rör intern eller extern kundtillfredsställelse, 

framgår det att chefskapet och ledarskapet i den undersökta verksamheten strävar efter 

medarbetarnas delaktighet och detta ska bland annat ske tidigt i processen så att medarbetarna 

kan påverka sin situation och sina arbetsuppgifter. Vidare är chefernas nyfikenhet och 

tillgänglighet för medarbetarna via planerade eller spontana möten där diskussion sker om 

verksamhetens mål, uppdrag och dagliga arbeten en indikator på att ledarens förhållningssätt 

bygger på att delegera ansvar och befogenhet till medarbetarna. Cheferna visar intresse för att 

tillsammans med medarbetarna komma fram till en gemensam färdriktning. Genom att skapa 

förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och förankring av beslutsunderlag i organisationen 

får ledaren sitt erkännande ”underifrån” (Bergman & Klefsjö, 2001; Yukl, 2012). Det har även 

visat sig att ökad delaktighet hos medarbetarna leder till ökad effektivitet och 

anpassningsförmåga för att möta förändrade omständigheter i organisationen (Ahearne, et al, 

2005). 

Chefernas öppna och transparenta attityd ger upphov till att chefen får en känsla om 

”medarbetaren är nöjd eller inte”. Öppenhet och genuin dialog, tydlighet, feedback, intresse för 

arbete med människor och systematiskt sätt att återkoppla medarbetarnas prestationer kopplat till 

mål, uppdrag och verksamheten är områden som ofta lyfts fram av cheferna. På det viset är 

ledaren benägen att lyssna och ta in medarbetarens behov (Bergman & Klefsjö, 2001; Yukl, 

2012). Vidare menar cheferna att lyhördhet och upprätthållande av dialog mellan chefen och 

medarbetaren ger feedback på hur väl chefen har ”nått ut eller inte”. Beskrivningarna ger inslag 

av McGregors utgångspunkt på ledarskap och tolkas till Teori-Y-synen, vilket innebär en positiv 

människosyn med utgångspunkten att individen tvärtemot Teori-X-synen är aktiv, företagsam 

och ansvarsfull. I och med detta är individen mer benägen att arbeta med goda insatser som 

resultat (Larsen, 2003; Wolvén, 2000). Ovan angivna beskrivning visar också på att cheferna i 

verksamheten utövar ett situationsanpassat ledarskap som bygger på relation och 

uppgiftsorientering beteende (Yukl, 2012). Enligt Bass, et al (2003) bidrar även det flexibla och 

adaptiva ledarkapet till en ökad anpassningsförmåga hos medarbetarna 

Deltagande ledarskapet återfinns i verksamheten då ledarskapsstilen kräver lyhördhet och att 

ledarskapet delar med sig av själva beslutsfattandet eller åtminstone ger medarbetarna chansen att 

influera under beslutsprocessen (Somech & Wenderow, 2006). Vidare är chefernas utgångspunkt 

vid arbete med kundtillfredsställelse att fokusera på uppdraget där de menar på att det är viktigt 

att tydliggöra för medarbetarna vad uppdraget innebär. Detta fokus kan förklaras genom den 
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transformativa ledarskapet som innebär att motivera medarbetarna genom att göra dem medvetna 

om betydelsen av arbetsuppgiftens resultat (Yukl, 2012).  

Cheferna utgår från ett gemensamt arbetssätt bestående av verktygen medarbetarsamtal, 

medarbetarundersökning, rutiner och scheman för att nå kundtillfredsställelse. Av chefernas 

beskrivningar kan det inte identifieras några signifikanta skillnader kring chefskap och ledarskap. 

Analys av chefernas beskrivningar i den berörda verksamheten påvisar generellt sätt att cheferna 

skapar förutsättningar för dialog och delaktiget som är en väsentlig hörnsten i den offensiva 

kvalitetsutvecklingen och visar samtidigt på att verksamheten arbetar aktivt med att ta bort 

eventuella hinder för delaktighet. För att möjliggöra arbete med medarbetarskap är det 

nödvändigt att individen utvecklar sin självtillit, dialogförmåga, målmedvetenhet, 

medskapandeförmåga och förmågan till erfarenhetslärande. Därför är det bra att ledningen stödjer 

och utvecklar dessa och andra egenskaper hos medarbetarna (Bergman & Klefsjö, 2001). 

Chefernas förhållningssätt delas även av Demings syn på ledarskap där han bland sina 14 punkter 

lyfter fram ledarens betydelse för processen och människorna som arbetar i den samt skapande av 

klimat som ger förutsättningar till långsiktiga beslut (Deming, 1986, 1993). 

5.2 Medarbetarskap 
 

Oberoende av om det är intern eller extern kundtillfredsställelse framgår det att cheferna och 

medarbetarna har en gemensam syn på dialog för att diskutera hur arbetet i verksamheten ska 

genomföras. Chefernas öppenhet, lyhördhet och samarbetsförmåga lyfts oftast fram tillsammans 

med chefernas tillgänglighet. Tengblad, et al (2007) menar att medarbetarskap, ledarskap och 

chefskap är varandras förutsättningar och kan inte fungera var för sig. De båda rollerna kan 

fungera ihop genom att stödja varandra, vilket också förutsätter att det måste finnas en balans 

mellan analys och utveckling av ledarskapet och chefskapet i relation till medarbetarskapet.  

Medarbetarnas intryck stödjer att cheferna generellt sett är intresserade och skapar möjligheter till 

delaktighet och coachning i uppdraget. Enligt Tengblad, et al (2007) innebär delegering, 

coachning och målstyrning att varje medarbetare får större ansvar och behöver då också ta emot 

och ta det ansvaret. Underförstått har medarbetare en högre potential än som tidigare utnyttjats 

och om arbetsgivaren kan öka engagemanget hos medarbetaren ökar också effektiviteten. 

Ledaren/chefen har gått från att vara den som styr och bestämmer till en som skapar entusiasm 

och möjligheter genom sitt sätt att leda genom coachning (Tegner, at al, 2007). 

5.3 Kunden 

5.3.1 Extern kundtillfredsställelse 

När det gäller extern kundtillfredsställelse varierar svaren både vad gäller vilka svar 

respondenterna ger men också avseende om arbetet uppfattas som operativt eller strategiskt. Här 

går det vagt att urskilja att medarbetarna har en mer operativ inriktning på arbetet medan 

cheferna uttrycker fler strategiska ställningstaganden. Samma resonemang gäller vid initierade 

förbättringsarbeten som ett resultat av kundmätningar. Ett led i att knyta den externa kunden 
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närmare är att man bättre än konkurrenterna förutser kundernas behov (Bergman & Klefsjö, 

2001).  

Chefernas utgångspunkt vid arbete med den externa kundtillfredsställelsen är främst uppdraget 

där de menar att det är viktigt att tydliggöra för medarbetarna vad uppdraget innebär och vid 

behov även omformulera uppdraget. Kundens behov är komplexa och oftast svåra att bestämma 

därför är en av de yttersta framgångsfaktorerna förståelsen av kundens behov (Bergman & 

Klefsjö, 2001). Omformulering av uppdraget sker vid behov i verksamheten i samråd med 

medarbetarna och kundens (även benämnd som brukare av respondenterna) synpunkter via det så 

kallade brukarrådet. Enligt Söderlund (2000) gynnas förutsättningarna till ökad tillfredsställelse 

då det är ledningen som fastställer idén eller i detta fall uppdraget/behovet man erhållit från 

kunden om hur företaget ska hantera uppdraget och vidare informerar medarbetarna om 

uppdragets innebörd samt delegerar befogenheter inom ramen för uppdraget. Forskning visar 

generellt att leverantörer som förbättrar produkter och tjänster för att uppfylla viktiga behov har i 

regel högre grad av nöjda kunder (Anderson & Sullivan, 1993; Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 

1990). Även faktorer influerade av leverantörsrelationer påvisar detta genom att leverantörer 

anpassar sig till kundens förändrade behov (Tikkanen, Alajoutsijärvi, & Tähtinen, 2000), 

leverantörer samarbetar för att driva ömsesidiga fördelar (Anderson & Narus, 1990) och 

leverantörer som visar en vilja av att samarbeta i framtida projekt (Jap, 2001). 

Vidare beskriver cheferna sitt arbetssätt via indirekt ledning och normsättning för andra chefer 

genom ett symboliskt ledarskap, där avsikten är att leda medarbetare genom andra chefer och 

därmed få genomgående effekt i verksamheten. Strävan efter att förklara och påminna 

medarbetarna om vad verksamheten är till för och den effekt verksamhetens insatser har för 

kunden är andra arbetssätt som cheferna beskriver. För att vidare öka förutsättningarna till ökad 

kundtillfredsställelse anser Söderlund (2000) att fokusen från ledningen även bör ligga på att 

utforma och förklara varför uppdraget och kunderna är viktiga, samt visa på handlingskraft 

genom att kommunicera uppdraget till medarbetarna, vilket återspeglas i respondenternas 

beskrivningar.  

Någon enhetlig modell med underliggande faktorer för att förstå den externa kundens behov eller 

arbetssätt om hur verksamheten arbetar har inte redovisats av respondenterna. Utlovad tjänst, 

kundens önskemål är några exempel på underliggande faktorer som enligt Bergman & Klefsjö 

(2001) påverkar kundtillfredsställelsen. Dock återfinns svar avseende kundundersökningar vilka 

visar att den externa kundtillfredsställelsen hanteras i verksamheten, men respondenterna 

benämner dessa på olika sätt och hänvisar till olika undersökningstyper.  

Vid vidare analys av respondenternas beskrivningar framträder främst bilden av en intuitiv känsla 

som bygger på relationer mellan respondenterna och kunderna. Kundundersökningar, 

utvärderingsdokument och Öppna jämförelser är några exempel på respondenternas 

beskrivningar kopplat mot mätning av den externa kundtillfredsställelsen. Systematiska 

kundundersökningar, intervjuer med potentiella kunder och arbeta med fokusgrupper är några 
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exempel på sätt att mäta graden av tillfredsställelse. Bergman & Klefsjö (2001) betonar även 

vikten av kundnöjdhet som ett totalintryck.  

På grund av oförmågan hos vissa kunder att svara på de olika typerna av undersökningar sker det, 

enligt respondenterna, helt eller delvis med hjälp från anhöriga eller medarbetare i verksamheten. 

Att kunden själv inte har möjlighet att svara på undersökningar kan påverka resultatet på såväl 

individuella som totalintrycket från respektive kundundersökning. Det kan även i förlängningen 

få konsekvenser på nationell nivå, då resultaten från vissa av undersökningarna ligger till grund 

för myndigheters styrning av verksamheten. Även om det uttrycks på olika sätt menar 

respondenterna att de befintliga kundundersökningar som genomförts ger en helhetsbild av den 

upplevda kundtillfredsställelsen. Enligt Bergman & Klefsjö (2001) är endast mått på kundens 

totalintryck inte tillräckligt för att identifiera enskilda förbättringsdimensioner och faktorer i 

verksamheten. 

5.3.2 Intern kundtillfredsställelse 

Bergman & Klefsjö (2001) lyfter framförallt upp två aspekter av den interna kund-

tillfredsställelsen, den ena med Kaoru Ishikawas ”the next process is our customer”, och den 

andra aspekten hanterar den medarbetarens utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och arbetets 

upplägg, som handlar om att arbetstillfredsställelse kan förenas med motivation och delaktighet. 

Som det framgår i resultaten, indikerar chefernas och medarbetarnas beskrivningar att det finns 

en relativt enig bild om hur verksamheten arbetar med den interna kundtillfredsställelsen. 

Närmare bestämt råder det en ömsesidig vilja av att arbeta genom dialog, diskussion och 

öppenhet som i sin tur resulterar i ökad motivation och delaktighet hos respondenterna i 

verksamheten. Enligt Söderlund (2000) innebär arbetssättet eller decentraliseringen att ett flertal 

snarare än ett fåtal individer deltar i beslutsfattandet. Verksamheten kan då snabbare hantera 

förändrade eller olikartade kundbehov och därmed öka möjligheterna till kundtillfredsställelse 

(Söderlund, 2000).  

Tankepauser och de spridda beskrivningarna från respondenterna kopplat till förbättringsarbeten 

som skett med anledning av mätningar indikerar att verksamheten inte har ett enhetligt arbetssätt 

för att följa upp resultat från undersökningar och kan också innebära att det inte råder någon 

samverkan mellan avdelningar i kundfrågor. Söderlund (2000) menar att sådana informations-

utbyten ger upphov till ett rikare beslutsunderlag och av den anledningen ökar även möjligheterna 

till att skapa kundtillfredsställese. Däremot bidrar chefernas engagemang i verksamheten till 

motivation och delaktighet i det kortsiktiga och långsiktiga arbetet, vilket förstärks av 

medarbetarnas beskrivningar. Söderlund (2000) menar vidare att engagemang från ledningen i 

kundfrågor ökar möjligheterna till kundtillfredsställelse. Ett flertal studier har påvisat den 

gynnsamma och essentiella relationen mellan ledningens engagemang och kundnöjdhet (Ooi, et 

al, 2011; Pannirselvam & Ferguson, 2001). 

Medarbetarundersökning och medarbetarsamtal beskrivs av samtliga respondenter som det 

instrument som tillämpas i verksamheten vid mätning av den interna kundtillfredsställelsen. 

Respondenter bestående av såväl chef som medarbetare beskriver medarbetarsamtalen som ett 
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sätt att hantera enskilda behov och prestationer. Belöningssystem som tar fasta på kund-

tillfredsställelse är en organisatorisk egenskap som Söderlund (2000) sammanför med ökat 

kundtillfredsställelse. Det framgår dock inte i respondenternas beskrivningar huruvida 

prestationer med fokus på kundtillfredsställelse belönas i verksamheten eller inte. Andra 

egenskaper som enligt Söderlunds (2000) bidrar till ökat intern kundtillfredsställelse är 

rekryteringar av kundorienterade medarbetare och utbildning av medarbetare i kundfrågor. Vid 

analys av respondenternas beskrivningar kan ingen av dessa egenskaper identifieras i 

verksamheten. 
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 Slutsats  6
I detta avsnitt beskrivs vilka slutsatser som kan dras av undersökningen och hur studiens syfte 

uppfylls. 

 
 

 

6.1 Finns det några skillnader mellan chefernas sätt att beskriva arbetet med 

kundtillfredsställelse?  
 

I nedanstående avseenden visar undersökningen att skillnader i chefernas sätt att arbeta med 

kundtillfredsställelse framgår utifrån att man lämnat olika beskrivningar och hänvisat till olika 

arbetssätt samt gett uttryck för delvis olika beteenden och handlingar i relationen till 

medarbetarna. 

Den externa kundtillfredsställelsen är exempel på ett arbetsområde där cheferna har olika 

beskrivningar av hur man arbetar. Det finns en tendens i beskrivningarna att de högre cheferna 

har en högre strategisk inriktning på sitt arbete oberoende av om det rör intern eller extern 

kundtillfredsställelse, medan cheferna som befinner sig närmare den operativa verksamheten 

beskriver ett arbetssätt som är mer kortsiktigt och fokuserar på att lösa vardagliga problem.  

Samma slutsats kan dras när det gäller förbättringsarbeten som ett resultat av kundmätningar. Här 

beskriver cheferna olika inriktning och olika tolkning av förbättringsarbeten. De spridda svaren 

visar att cheferna inte har en gemensam bild av hur arbetet med kundtillfredsställelse ska ske i 

verksamheten. Olikheterna känns naturliga eftersom varje verksamhet har sina utmaningar, men 

däremot saknar cheferna ett gemensamt och systematiskt arbetssätt som hanterar utfallet av 

kundundersökningar i förbättringsarbeten. Att det inte finns en sådan systematik kan innebära att 

tolkningen av hur resultatet av kundundersökningar ska tas om hand och vilka förbättringar de 

ska leda till ger varierad kvalitet för såväl den interna som den externa kundtillfredsställelsen. 

Undersökningen visar att det finns skillnader mellan chefernas sätt att beskriva arbetet med 

kundtillfredställelse. Den mest signifikanta skillnaden handlar om systematik i arbetet med 

kundtillfredsställelse och märks tydligast mellan de olika chefsnivåernas sätt att arbeta. Gällande 

chefskap och ledarskap kan inte författarna hitta några skillnader då de olika chefsnivåerna 

beskriver likartade beteenden, det vill säga ett relationsbyggande förhållningssätt genom dialog, 

delaktighet och öppenhet mot medarbetarna.   

6.2 Hur beskrivs verksamhetens sätt att arbeta med intern/extern 

kundtillfredsställelse? 
 

Oberoende av om det är intern eller extern kundtillfredsställelse framgår det att cheferna och 

medarbetarna har en gemensam syn på dialog för att diskutera hur arbetet i verksamheten ska 

genomföras. Utifrån chefernas och medarbetaras beskrivning påvisas att delaktighet och 

coachning i uppdraget är ett naturligt inslag i verksamhetens vardagliga arbete.  
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I undersökningen framgår det att samtliga respondenter har en gemensam beskrivning av 

verktygen medarbetarsamtal, medarbetarundersökning, rutiner och scheman och hur de används 

för arbetet med att nå kundtillfredsställelse. Det framgår också att dessa verktyg fungerar som 

instrument för att medvetandegöra medarbetarna om sitt uppdrag och vilka de är till för. 

Undersökningen resultat visar att verksamheten beskriver arbetet med kundtillfredsställelse på 

ett likartat sätt.  

Med stöd av de olika undersökningstyper som råder i verksamheten och den kontinuerliga 

mätningen som genomförs av kunderna visar undersökningen att verksamheten har tillräckligt 

med underlag för att erhålla individuella och totalintryck från respektive kundundersökning. 

Däremot framgår det inte tydligt i undersökningen på vilket sätt verksamheten förutser 

kundernas behov och därmed får verksamheten svårt att ha ett proaktivt förhållningssätt 

gentemot såväl interna som externa kunder. 

Den tvekan som framkommer då respondenterna ska beskriva vilka förbättringsarbeten som skett 

i verksamheten visar återigen på att kundundersökningarna saknar systematik och koppling till 

uppdraget på ett tydligt sätt. Detta kan resultera i suboptimeringar, det vill säga att verksamhetens 

resurser för att möta intern och extern kundtillfredsställelse inte optimeras, vilket kan leda till att 

verksamheten inte möter de reella kundbehoven. Något som ytterligare förstärker den bilden är 

att oförmågan hos vissa kunder att svara på de olika typerna av undersökningar sker med hjälp av 

anhöriga eller medarbetare i verksamheten. 

6.3 Finns det några skillnader mellan chefers och medarbetarnas beskrivning 

av kundtillfredsställelse i den undersökta kommunen? 
 

Den mest tydliga skillnaden mellan chefers och medarbetares sätt att beskriva hänför sig till 

strategiskt och operativt förhållningssätt. Chefernas beskrivning har en mer långsiktig och 

strategisk höjd medan medarbetarnas beskrivningar är av mer kortsiktig karaktär och berör det 

vardagsnära arbetet. Det förefaller vara är en naturlig följd, då medarbetarna arbetar nära 

kunderna medan cheferna leder arbetet och är inte i direkt kontakt med kunderna. Däremot 

saknas tydlighet kring hur medarbetarnas vardagliga arbeten är kopplat mot chefernas startegiska 

förhållningssätt. 

Det råder även skillnad mellan medarbetarnas och chefernas beskrivningar av hur den interna 

kundnöjdheten uppnås. Medarbetarna beskriver betydelsen av chefers närvaro och tillgänglighet i 

större utsträckning, medan cheferna hänvisar till vikten av att fokusera på uppdraget genom 

styrdokument och att ständigt påminna medarbetarna om vad verksamheten är till för. En slutsats 

kan vara att medarbetarnas behov av en tillgänglig och närvarande chef minskas då det finns en 

diskrepans mellan chefers och medarbetares upplevelse av behovet.   

En annan skillnad som framkommer är hur respondenterna beskriver förbättringsarbeten 

initierade av kundmätningar. Här är svaren från respondenterna spridda och visar på förbättringar 

av olika dignitet, man har inte en gemensam bild av vad ett förbättringsarbete är och vad det ska 
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syfta till. Detta understryker ytterligare avsaknaden av ett systematiskt sätt att arbeta med 

resultatet från dessa undersökningar. 

På det stora hela kan det konstateras att det finns skillnader mellan chefers och medarbetares 

beskrivningar i den undersökta kommunen. Vad gäller medarbetares beskrivning så ligger de 

närmare vardagsarbetet och de små frågorna medan chefernas beskrivningar är mer fokuserade 

på strukturer. För att nå en mer samstämmig bild av vad som är kundtillfredställelse så behöver 

man i verksamheten diskutera och systematisera dessa frågeställningar på ett tydligare och 

strukturerat sätt. 

Enligt ovanstående slutsatser anser författarna att undersökningen svara mot det syfte som var 

avsikten med studien. Den kan konstateras att för att få en mer heltäckande och precis bild av det 

undersökta området behöver intervjufrågorna preciseras på ett tydligare sätt, alternativt att man 

gör en tydligare avgränsning där man behandlar antingen intern eller extern 

kundtillfredsställelse.  
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 Diskussion 7
I detta avsnitt diskuteras studiens slutsatser i relation till frågeställningarna i syftet, vidare ges 

förslag på fortsatt forskning. 

 

 

Studiens syfte har varit att undersöka hur en kommun arbetar med att nå intern och extern 

kundtillfredsställelse. Utifrån undersökningens avgränsning är författarna medvetna om att 

undersökningen inte ger en heltäckande bild av den undersökta kommunen eller hur kommuner i 

allmänhet arbetar för att nå kundtillfredsställelse. Däremot anser vi att våra slutsatser kan, mot 

bakgrund av resultatet och tidigare forskning, användas för att undersöka om beskrivningarna är 

desamma inom andra verksamheter eller i andra kommuner.  

Vi anser att syftets frågeställningar har bidragit till att vårt resultat gett oss en bra bild av hur den 

undersökta kommunen beskriver arbetet med den interna och externa kundtillfredställelsen. Det 

som framkommer är att verksamheten inom kommunen arbetar med både extern och intern 

kundtillfredsställelse både på ett medvetet men också omedvetet sätt.  

Medvetenheten i arbetet återspeglas genom att verksamheten bland annat genomför 

kundundersökningar både för intern och extern kundtillfredsställelse och att man möter 

kundbehovet genom insatser på olika sätt och i olika grad. Det som framkommer trots denna 

struktur är att det i relativt låg grad förekommer ett systematisk och strukturerat arbetssätt för att 

ta om hand undersökningarnas resultat och omsätta dem i verksamheten för att nå högre 

kundtillfredsställelse.  

Det omedvetna perspektivet märks genom att man har metoder, strukturer och beteenden som 

inte med självklarhet kopplas till att uppfylla kundnöjdhet. Cheferna i undersökningen uppvisar 

dock en tydligare medvetenhet om att deras beteenden påverkar medarbetarnas förutsättningar. 

Medarbetarna däremot beskriver att de i högre grad bygger sitt handlande och sitt arbete på 

känsla och intuition i relationen till kunden. 

Resultatet av studien visar också att det finns en samstämmighet mellan både chefer och 

medarbetare vad det är som är framgångsfaktorer för att nå kundtillfredsställelse. Man pekar på 

de faktorer som återfinns i forskningen och lyfter bland annat fram, delaktighet, dialog, tydlighet 

och tillgänglighet som ingredienser i det dagliga arbetet såväl gentemot den externa som mot den 

interna kunden.  

En tydlig skillnad mellan medarbetare och chefer är vilken strategisk horisont arbetet bedrivs på. 

Chefernas beskrivningar speglar ett arbete på en högre strategisk nivå än vad medarbetarna 

beskriver, vilket inte är så förvånande då medarbetarna arbetar närmare den externa kunden. 

Däremot borde chefernas arbete med den interna kunden, medarbetaren, kunna visa ett mer 

operativt inslag vilket inte framkom tydligt i studien. Författarna menar att det är svårt att urskilja 

hur medarbetarnas vardagliga arbete kopplas till chefernas strategiska förhållningssätt.  
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Något som framkommer i studien är att samtliga respondenter beskriver att de är måna om att 

möta kundernas behov även om behoven inte är helt tydliga eller klargjorda på ett systematiskt 

sätt. Det är heller inte entydigt hur man tar om hand resultatet från de kundmätningar som sker 

för att mäta kundtillfredsställelse. Resonemanget förstärks genom de varierande beskrivningar 

författarna erhållit gällande förbättringsarbeten initierade från utfallet av kundmätningar.  

Författarna till detta arbete kan se att undersökningen hade blivit tydligare om fler intervjuer hade 

genomförts, dessutom fanns bortfall i intervjuunderlaget då en av respondenterna var sjuk och 

möjlighet att genomföra intervjun vid senare tillfälle inte var möjlig inom tidramen för detta 

examensarbete. Vidare skulle man kunna haft fler och tydligare frågeområden, till exempel ett 

frågeområde som enbart berörde mätningar av kundtillfredsställelse. Det hade sannolikt medfört 

att vi kunde ha uppehållit oss mer vid detta område genom att ha ställt fler frågor. Anledningen 

till att vi gör den bedömningen är att det är själva mätningarna som är intressant, dels för att de 

visar kundens krav och behov och dels för att det borde vara dessa mätningar som ligger till 

grund för hur verksamheten utvecklas och förbättras. Med det resultat vi fått genom 

respondenternas beskrivningar går det inte på ett tydligt sätt att se hur detta arbete bedrivs. 

En annan fundering som författarna diskuterat efter intervjuerna och under hela arbetets gång är 

hur det på ett tillförlitligt sätt kan genomföras brukarundersökningar för de grupper som på ett 

eller annat sätt inte själva kan svara på frågor som ställs. Är det ett bra alternativ att anhöriga får 

svara på undersökningen? Ska medarbetarna svara på undersökningar åt brukarna? Frågor finns 

och svaren är inte enkla, men här finns det också stort utrymme för den känsla som beskrivs av 

våra respondenter. De känner när det inte är bra, de skapar relationer till brukarna som blir en 

värdefull källa till att läsa av hur någon mår och vad den behöver. Känslor och relationer är 

sårbara då det är svårt att kvalitetssäkra, systematisera och utvärdera. Däremot skulle det bli 

alldeles för kliniskt, i arbetet med människor, om man helt bortsåg från dessa faktorer som 

författarna märkt ger det lilla extra mellan människor som på ett eller annat sätt befinner sig i en 

utsatt situation. 

Som uppslag till fortsatt forskning kan man tänka sig olika infallsvinklar inom ramen för den 

genomförda undersökningen. Här följer några tänkbara uppslag som vi själva funderat över under 

denna studie: 

 I studiet tittar vi på extern och intern kundtillfredsställelse på en relativt övergripande 

nivå. Det skulle vara intressant att göra en fördjupad studie inom vart och ett av dessa 

områden för att få ännu mer uppslag till vad som är vitalt för att uppnå optimal 

kundtillfredsställelse inom respektive område. 

 Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur ett medvetet arbete med den interna 

kundtillfredsställelsen i verksamheten påverkar den externa kundtillfredsställelsen. En 

fokusering på detta skulle kunna möjliggöra att man kan belysa faktorer som direkt ger 

upphov till kundtillfredsställelse. 
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide 

Frågeområde 1, intern kundtillfredsställelse  

1) Hur arbetar du för att nå intern kundtillfredsställelse hos dina medarbetare?  

Vilka faktorer bedömer du har påverkan på medarbetarna ur ett kortsiktigt respektive långsiktigt perspektiv? 

i) Hur jobbar din chef för att nå intern kundtillfredsställelse? 

2) Hur vet du att medarbetarna är nöjda? 

i) Hur vet din chef att du är nöjd 

3) Hur mäter ni intern kundtillfredställelse? 

4) Finns det exempel på förbättringsarbeten som initierats med anledning av mätningarna? 

Frågeområde 2, extern kundtillfredsställelse  

5) Hur arbetar du för att nå extern kundtillfredsställelse hos kommunens kunder? 

Vilka faktorer bedömer du har påverkan på kunden ur ett kortsiktigt respektive långsiktigt perspektiv? 

6) Hur vet du att kunden är nöjd?  

7) Hur mäter ni extern kundtillfredställelse? 

8) Tycker du att mätningen ger en helhetsbild av kundtillfredställelsen? 

9) Finns det exempel på förbättringsarbeten som initierats med anledning av mätningarna? 
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BILAGA 2 
 

Frågeområde 1, intern kundtillfredsställelse 
Fråga 1, chefer 

Hur arbetar du för att nå intern kundtillfredsställelse hos dina medarbetare? Vilka faktorer bedömer du har påverkan på medarbetarna ur ett 
kortsiktigt respektive långsiktigt perspektiv? 

Svar 1 

Jag försöker skapa möjlighet till delaktighet så att medarbetarna kan få påverkan över sin situation och arbetsuppgifter. Det gäller att ge 
medarbetare utrymme att förstå varför. Jag bjuder in, bjuder upp till diskussion om mål, uppdrag och det dagliga arbetet, jag är nyfiken på deras 
jobb och hur de jobbar och det tror jag de ser. Det gäller också att vara tydlig, rak och ha öppen kommunikation. Jag skapar tillgänglighet genom 
att vara intresserat och kunna ta mig tid för spontana möten. Jag ha ju förstås även planerade möten med grupper och nyckelpersoner. Jag tror 
att jag är mycket av managment by walking around, eller walk the talk som jag läste någonstans att det heter. Jag vill ha delaktighet tidigt i alla 
processer, och då bjuder jag in, det fungerar för då är det inte klart, de måste vara med hela vägen. Kortsiktig påverkan det är nog att man 
måste ha en tydlig styrning och bygga team, det gör sig inte självt, man måste förstå att det är relationer. På lång sikt handlar det om att 
omvärldsbevaka, sätta saker i sammanhang och hela tiden diskutera vad kan vi påverka och vad kan vi inte. 

Svar 2 

Jag arbetar för öppenhet och transparens i organisationen genom att föregå med gott exempel, jag skapar förutsättningar för en öppen dialog 
genom att prata med alla medarbetare, lyssna på dem och ta deras idéer och förslag på allvar, jag är intresserad av mitt jobb. Vi har jobbat en 
hel del med kommunikation också, vad man kommunicerar, hur man kommunicerar och vad som hör hemma i vilket sammanhang. Det har 
ingått i utvecklingsarbetet kring systemteori som vi jobbar med. Sedan är det ju medarbetarsamtalen som blir ett systematiskt sätt att 
återkoppla medarbetarnas prestationer, kopplat till mål, uppdrag och verksamheten. Dialogen i samtalet ger också mig feedback på hur väl jag 
når ut eller inte. Vissa behöver inte så mycket andra behöver man leda på ett helt annat sätt och det är väl det som är intressant. Andra är 
kritiska även när man gör förändringar eller förbättringar, men jag ser det som ett kvitto på att dialogen och öppenheten fungerar. I det 
långsiktiga perspektivet är det måldiskussioner och måluppfyllelsen som spelar roll medan i det korta perspektivet blir det mer 
vardagsdialogen om hur läget är, arbetsbelastning mående i största allmänhet. Där är jag pragmatisk och prestigelös och lyssnar mycket, det 
är viktigast 
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Svar 3 

Det personliga mötet är viktigt, jag känner väldigt lätt av hur det är med dem. Sedan är ju information viktigt, jag använder mail väldigt mycket, 
det är också något vi kommit överens om och det fungerar faktiskt bra. Sedan har vi ju olika gruppkonstellationer där vi har ett bra klimat och 
kan diskutera allt, även personliga saker. Som sagt, där känner jag av om man har mycket, om någon inte kan "ta in" eller har problem. Jag kan 
inte se att det skulle var någon skillnad på långsiktiga och kortsiktiga faktorer. Mitt agerande och som jag jobbar har nog samma effekt både 
kort- och långsiktigt.  

Svar 4 

Ofta får man höra att "det här är inte vårt uppdrag" och det blir ju en bra ingång till diskussioner. Jag arbetar väldigt nära medarbetarna och 
försöker via samtal medvetande göra våra mål, det är det viktigaste för då blir det också mening med det vi gör. Vi diskuterar hela tiden vad 
klienterna kan förvänta sig att få, när de kan få det, hur de kan få det, hur länge de kan få en insats och framförallt, och vår viktigaste uppgift 
varför de ska få det. Jag måste hela tiden tydliggöra för medarbetarna vad jag förväntar mig av dem. Vi pratar ofta spontant i vardagen och 
diskussionen har vänt nu, efter fyra år, vi diskuterar hur mycket mer än vad vi ska göra nu. Jag brukar också visa på goda exempel, både från vår 
egen verksamhet men också från andra - vi försöker hitta best practice. Sedan är det ju viktigt att ta vara på deras erfarenheter, jag kan ju inte 
allt, de har ju en oerhörd erfarenhet av mötet och relationen, det gäller att lyfta det. Vi har strukturerade möten vid ett par tillfällen i veckan och 
de har olika innehåll. Dels där vi jobbar med vår verksamhet, men också där vi jobbar med vår grupp och lär av varandra, vi har hittat en bra 
samtalsstruktur tycker jag nog. Sedan har vi börjat med att alla berättar vad man gör, vad som startas, vad som avslutas, så att alla vet, det är 
bra, det minskar misstänksamheten. Det gör också att vi kan styra upp och se att olika ärenden har olika dignitet. På kort sikt tror jag nog att det 
är vår mötes- och samtalsstruktur och den systematiska ärendehandteringen. På lång sikt handlar det om hur individen förstår sin roll i det 
större sammanhanget och att vi kan se vad det är vi gör som fungerar.  

Svar 5 

Det kan vara små saker som till exempel att vi tar en promenad på våra arbetsplatsträffar, har lite gott fika ibland, lite frukt, det visar på ett sätt 
att jag bryr mig om dem. Sedan har vi funderat på en sån där massagestol, men de är så dyra tycker jag. Vi har handlingsplaner för var och en 
och där har vi bland annat hälsoundersökningar. När vi har fortbildningsinsatser så lägger vi alltid det utanför arbetsplatsen för det tycker jag de 
är värda, äta lite gott och vara i en trevlig miljö, det behövs det också. Sedan har vi ju fått ett arv på 156 000 som ska gå till insatser som skapar 
bättre bemötande mellan personal och brukare, det ska vi göra något bra för men vi har inte bestämt ännu. Det är viktigt att alla som vill kan få 
en heltidstjänst och det försöker jag alltid lösa, men då måste de samtidigt förstå att vi inte kan ta in vikarier hur som helst, men det går bra, jag 
pratar ju med dem hela tiden, jag är väldigt tillgänglig, jag har ju mitt kontor mitt i alltihopa så de kan ju alltid nå mig. Sedan tycker jag ju om 
människor, jag peppar dem och försöker få dem att vidareutbilda sig. Jag lyssnar alltid och diskuterar, mår personalen bra blir vården bra.  

Fråga 1, medarbetare 

Hur jobbar din chef för att nå intern kundtillfredsställelse? 

Svar 6 

Vi har fått en helt ny människotyp som chef, hon lyssnar ju på oss och sporrar oss att göra bra saker. Hon är lösningsfokuserad och bra på att 
stoppa oenigheter. Sedan ser hon alla, jag vet inte hur men hon ser alla som medmänniskor. Hon har alltid öppen dörr och man känner aldrig att 
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man är till besvär. Jag känner mig bekräftad för hon lyssnar och tar sig tid. 

Svar 7 

Hon är tillgänglig nästan jämt, man kan fråga om vad som helst. Hon är intresserad av oss och av verksamheten fast det inte är hennes främsta 
uppgift. Hon tar tag i problem också, hon backar inte, men hon är ju så erfaren, hon har sett allt. Hon är inte konflikträdd och så ger hon respons 
och tar ansvar. 

Svar 8 

Hon jobbar sådär tycker jag, hon har kontrollbehov och lägger sig i, fast det har blivit bättre faktiskt har det. Nu kan vi prata om det på etta annat 
sätt. Vi har hittat former för det. Hon coachar mer nu, men hon kan ju inte verksamheten, hon har inte den kompetensen helt enkelt. Det är mer 
koll än kontroll nu ändå. Nä men vi har ju måndagssamlingar, leanmöten och APT, (arbetsplatsträff), det fungerar rätt bra, den strukturen har 
blivit bättre. 

Fråga 2, chefer 

Hur vet du att medarbetarna är nöjda? 

Svar 1 

Genom att jag är intresserad och har en genuin dialog. I medarbetarsamtal. Möten där man känner av, intuition är underskattat. Sedan tjänar 
alla på att sova på saken. Alla har ett eget ansvar också. Jag kan inte känna och se allt, man måste signalera till mig. 

Svar 2 

Det blir nog mest som en känsla, men genom systemteorin har vi ju skapet öppenhet och transperens som jag känner gör att man kommer med 
mer saker. Jag kan bli bättre på feedback, det kan jag. 

Svar 3 

Genom att de ger mig feedback, och det gör de ska du veta. Jag är ju sån, de pratar med mig. Jag ser ju också att budskapet går fram genom att 
verksamheten utvecklas och förbättras, och gör den det så mår cheferna bra. Sedan förstås att de stannar kvar i verksamheten, vi har ju många 
som har jobbat väldigt länge. Jag väljer att tolka det som att de är nöjda. 

Svar 4 

Jag har enskilda möten med var och en varje månad för att stämma av och följa upp vad vi bestämde föregående möte. Där tar jag också upp om 
det är något annat som är bra att jag känner till. Vi pratar oftast om det som har bäring på jobbet men ibland blir det lite privatsaker också eller 
om det har varit tungt på nåt sätt. Vi har ju gruppmöten också men där blir det mer att man känner av, man tar ju inget personligt i grupp. 
Medarbetarsamtalen är ju en sån där hållpunkt också. Sen har vi en överenskommelse att om det är något i gruppen så ska vi ta upp det inom 24 
timmar, annars blir det bara surt och skitsnack. 

Svar 5 

Jag känner att de kommer till mig, jag är ju så lättillgänglig. De kommer till mig det skulle de inte göra annars. Vi behöver prata mer om målen, 
det är vi inte så bra på. De visar uppskattning och säger att det är bra. 
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Fråga 2, medarbetare 

Hur vet din chef att du är nöjd? 

Svar 6 

Det får hon reda på i medarbetarsamtalet. Men sen har vi en bra dialog. Jag säger att jag trivs och att jag mår bra. Hon är öppnare då blir jag mer 
öppen, det är skillnad. Jag får respons när jag frågar, det gör att jag vet och känner mig bra, det ger ett annat resultat. Vi har roligt på jobbet. 

Svar 7 

Hon är med och lyssnar på snacket runt fikabordet. Jag är ganska på också, jag säger vad jag känner och tycker. Det är så lätt för hon är ju 
tillgänglig. 

Svar 8 

Nä men hon kollar väl av hur läget är, att jag mår bra. Jag har ju en del problem med ryggen, och det brukar hon fråga om, det är bra. 

Fråga 3, chef och medarbetare 

Hur mäter ni intern kundtillfredsställelse? 

Svar 1 

Medarbetarundersökningarna som jobbas igenom med handlingsplaner som är så konkreta det bara går. Sen är det ju medarbetarsamtalen. 

Svar 2 

Dels har vi ju vår lean-nöjdhetstermometer där man sätter pluttar för hur läget är, sedan dialogen, dialogen är viktig för kontinuiteten. 
Medarbetarundersökningar har vi ju också men jag tycker att de är alldeles för trubbiga, men de stämmer hyfsat på generell nivå. 

Svar 3 

Ja, det är ju medarbetarsamtalen, sedan är det ju medarbetar-undersökningen också – vart annat år. 

Svar 4 

Mäter, vi mäter väl inte mer än i medarbetarundersökningen. Vi har ju APT också, det är ju systematiskt på det sättet att vi har en dagordning 
med samma punkter varje gång. Medarbetarsamtalen är ju en slags mätare och det har vi ju varje år. 

Svar 5 

Det har vi ju precis gjort i medarbetarundersökningen, nu håller vi på med en handlingsplan också med tre förbättringsområden. Vi har en fast 
dagordning på våra APT och det är viktigt, det blir som en mätare. Sen frågar jag alltid hur det är. 

Svar 6 

Medarbetarundersökningarna fast de är så tråkiga bara. På APT brukar vi alltid ta upp arbetsmiljöfrågor. 

Svar 7 

Medarbetarenkäten är väl det jag kommer på, vi har pratat om handlingsplanen nyligen. Vi pratar alltid etik och arbetsmiljö på våra 
arbetsplatsträffar. I medarbetarsamtalen och lönesamtalen blir det ju på ett annat sätt, men det har vi ju också. 
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Svar 8 

Nä men det är väl på måndagsträffarna och sedan medarbetarenkäten som vi gjorde nu, med den där handlingsplanen, det är bra. 

Fråga 4, chef och medarbetare 

Finns det exempel på förbättringsarbeten som initierats med anledning av mätningarna? 

Svar 1 

Det framkommer alltid områden som behöver förbättras. En klassiker är trakasserier och kränkningar, det förekommer alltid i alla 
undersökningar och det är svårt att få tag i. Att öka samarbetet mellan medarbetare och avdelningar är ett konkret exempel som efterfrågats för 
att öka effektivitet och frigöra resurser. Det finns alltid saker att jobba med… 

Svar 2 

Leanarbetet är ett exempel på där vi såg att det kan var till nytta för vår utveckling. Sedan, som jag sa, har vi satsat på att implementera det 
systemteoretiska förhållningssättet och det använder vi både som ett sätt att mäta och ett sätt att förhålla oss. 

Svar 3 

Vi har arbetat med hela verksamheten kring kränkande särbehandling till följd av förra medarbetarundersökningen, det gjorde vi med en extern 
konsult. 

Svar 4 

Ja, med våra beslutsprocesser och rutiner, i viss mån också hur vi använder oss av samtalet. Vi har hittat ett sätt att hela tiden se var vi är i 
processen genom diskussion, vilka beslut vi tar, när det är dags för avslut. Men vi behöver fila lite mer på rutinerna. 

Svar 5 

Vi har tankar men vi vet inte om vi har råd och jag har inte full koll på ekonomin än, jag har prioriterat personalen. 

Svar 6 

Ja absolut, det kan vara stort och smått, oftare små saker vi jobbar ständigt med små förändringar särskilt i schemat. 

Svar 7 

Handlingsplanen som vi gjort för att bland annat förtäta bemanningen på helger, varför ska de gamla inte få ha helg och trevligt de också. 

Svar 8 

Nej det är inget jag kan komma på. 
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Frågeområde 2, extern kundtillfredsställelse 
Fråga 5, chef och medarbetare 

Hur arbetar du för att nå extern kundtillfredsställelse hos kommunens kunder? 

Svar 1 

Genom indirekt ledning och genom att vara en normsättare för chefer genom ett symboliskt ledarskap. Det gäller att få effekt hela vägen ut. Att 
hela tiden prata om vilka vi är till för. Efterfråga vilken effekt insatserna har och vem det har effekt för. Vi måste ständigt påminna oss varför vi 
finns och vad som är bäst för kunden. 

Svar 2 

Vår utgångspunkt är ju uppdraget men vi tar in synpunkter genom brukarråd och då kan det ju finnas anledning att gå tillbaka och formulera om 
uppdraget. Brukarrådet ger oss en bild av nöjdheten och också om nöjdhet om delaktighet. Sedan gör vi mer systematiska brukarundersökningar 
där vi följer upp insatserna som finns i genomförandeplanen och det dokumenteras. När det gäller insatser där barn är involverade så gör vi 
besök minst var sjätte månad för att se hur det går och följer upp mål. 

Svar 3 

Vi arbetar med de områden som vi identifierar via "Öppna jämförelser". Nöjd-kund-index som är en brukarenkät vi måste genomföra och som är 
socialstyrelsens ger ju bra underlag. Målen vi har format sedan tas in i nämndplanen och ini verksamhetsplanen. Vi försöker samverka med 
landstinget också för att vi ska nå en helhet för medborgaren. De ska inte märka någon skillnad beroende på vem som är huvudman. 

Svar 4 

Det är viktigt att göra tydligt för medarbetarna vad som är vårat uppdrag. Vi använder inskrivningsdokumentet som en del i att säkra att vi och 
klienten är överens om vad som ska ingå i insatsen. OM insatsen är frivillig är det svårare, men vi tycker ändå att det är viktigt att vi har samma 
förhållningssätt, det ska inte spela någon roll. Vi jobbar mycket med KASAM (Känslan Av SAManhang). Vi har ett stort ansvar att guida och 
coacha de som inte riktigt förstår, alla har rätt att få ett bra stöd. 

Svar 5 

Vi har startat boenderåd i huset både för brukare och deras anhöriga. Jag håller i mötet och vi bjuder in olika att komma och prata. Det kan vara 
politiker andra chefer och kostchefen har varit här en gång. Vi skapar trivsel genom att söka pengar till olika aktiviteter. Vi har ju alltid 
uppmärksammat högtider till exempel, med sill och nubbe på midsommar och så. Vi behöver bli bättre på anhöriga, vi har välkomstsamtal för att 
de ska känna sig trygga och vi bjuder på kaffe och kaka. Då gör vi också en genomförandeplanen tillsammans. 

Svar 6 

Jag är ju ansiktet utåt. Jag jobbar alltid för att ge ett bra bemötande. Det här är ju deras hem, vi är ju som gäster här egentligen, om man tänker 
så. Jag bemöter alla lika och jag vänder alltid till det positiva även om jag har en dålig dag eller om det är något jag inte gillar. 
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Svar 7 

Jag är noga med det, det är det viktigaste, vi har många relationer här. Jag går ofta fram och frågar hur anhöriga mår och hur de uppfattar att 
den boende har det. Jag har tränat på att bli bra på spontana möten och jag är duktig på det. Jag försöker hjälpa mina jobbarkompisar med 
Procapita så att de blir bra på det. 

Svar 8 

Jag anpassar mig till situationen och försöker lägga rätt nivå så att de ska känna sig bekväma. Jag tar hänsyn till deras omständigheter men ger 
samtidigt feedback om de är ute och cyklar. Jag använder MI, (Motivation Interview), så mycket jag kan i mina samtal, det ger bra effekt faktiskt. 
Det gäller att störa de som faller ur, även om de blir irriterade först så säger de att det är bra efter sen. Jag försöker hjälpa till praktiskt också, 
hör och nu. I bästa fall hjälper det till med strukturer för dem så att arbetet både för de och oss går lättare framåt.  

Fråga 6, chef och medarbetare 

Hur vet du att kunden är nöjd? 

Svar 1 

Det är ju det de uttrycker, insändare, direkt från kunden eller via andra/chefer/medarbetare. Oftast är det ju de som inte är nöjda som hör av. 

Svar 2 

Att de svarar på våra undersökningar och hur de svarar. 

Svar 3 

Det märks genom den feedback vi får tycker jag, men också genom synpunktshanteringen och avvikelserapporteringen förstås. Sen är det 
känslan, lugna ställen brukar oftast innebära nöjda brukare. 

Svar 4 

Vi har utvärderingsdokument som bygger på KASAM och är utformade av Scott Miller, känner du till honom. När det gäller barn har vi ett särskilt 
dokument som också bygger på Miller med smilisar. Och sedan är det ju den feedback man får i relationen. 

Svar 5 

Jag frågar ofta anhöriga om de är nöjda, sedan får man ju mycket på telefon också, vi har väldigt få klagomål. 

Svar 6 

Det finns enkäter där med. Det är så bra personal här. De jobbar ju med olika system för att vara säkra på att alla får det de har rätt till. Jag ser 
hur de jobbar. Det är sällan vi får klagomål, anhöriga känner sig trygga med oss, det är ju i vardagen man får den verkliga feedbacken. 

Svar 7 

Jag får ju feedback, de säger ofta att det är bra. De frågar ganska ofta efter mig och undrar var jag är när jag är ledig. Man får allt möjligt, kakor, 
choklad och blommor ibland. Bättre än så här kan det inte bli när man blir gammal. Hela känslan är att de är nöjda - det känns. 
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Svar 8 

Ibland är det väldigt tydligt om jag säger så, särskilt om de är missnöjda. Men jag är rätt vit för dem, jag har bra relation, de blir glada för väldigt 
lite. Man kan få en kram ibland, eller att de tar i hand och tackar. 

Fråga 7, chef och medarbetare 

Hur mäter ni extern kundtillfredsställelse? 

Svar 1 

Vi använder oss av "Öppna jämförelser" mellan kommuner, det är ju kvantitativa jämförelser. Ta matfrågan till exempel, nu har ju brukarna två 
rätter att välja emellan. 

Svar 2 

Som jag sa det är ju våra brukarundersökningar. Vi behöver bli bättre på barnområdet och med vuxna på områden som inte är lagstyrda. På 
individnivå kan vi ju se ganska lätt men vi har inget system för att få det till agregerad nivå.  

Svar 3 

Vi har ju våra brukarundersökningar, sen hör de anhöriga alltid av sig, faktiskt även med bra saker men oftast är det ju kritik när de ringer. 

Svar 4 

Vi har särskilda utvärderingsdokument där vi kan se hur hela behandlingsprocessen fungerat, både innehåll och utformning. Då ser vi ju om de 
har förstått också. 

Svar 5 

Socialstyrelsen gör ju årligen brukarundersökningar. Brukarna tar ibland hjälp av de anhöriga, annars får vi hjälpa till. Vi har väldigt få klagomål. 

Svar 6 

Vi gillar ju att jobba här och det märker de. Man ska inte jobba här om man inte vill göra bra saker för människor. 

Svar 7 

Vi får enkäter som kommer från socialstyrelsen tror jag eller kommunen, jag vet inte. Jag har i alla fall hjälpt till att fylla i ibland. 

Svar 8 

Vi gjorde brukarundersökningar 2009 men nu gör vi ingenting. 

Fråga 8, chef och medarbetare 

Tycker du att mätningen ger en helhetsbild av kundtillfredsställelsen? 

Svar 1 
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Nej det är bara ögonblicksbilder och det måste man komma ihåg. Det kan ge enhelhetsbild, ja, men tidsperspektivet och tidsaspekten, när man 
gör undersökningen är underskattat. Den här typen av undersökningar får oproportionerligt stor betydelse. 
 
 

Svar 2 

När det gäller hela verksamheten behöver vi bli bättre på att tala om vad vi gör och visa det för andra. Öppenheten och transparensen måste 
följa med ut i samhället. 

Svar 3 

Vi har sju olika system som ger oss olika information om saker vi gjort och att vi gjort rätt saker så jag tycker vi har en bra bild. Däremot ser vi ju 
inte där hur nöjd kunden är. Det skulle vara bra. 

Svar 4 

Jag tycker det ger en tydlig bild av helheten, det gör jag. 

Svar 5 

Det är heltäckande information i undersökningarna, jag tycker inte att vi saknar något. 

Svar 6 

De här undersökningarna kan inte alla svara på. Anhöriga som svarar kan ju ha en helt annan uppfattning som inte stämmer med brukarens 
behov. Jag tycker inte att det ger hela bilden av hur nöjda de är. 

Svar 7 

Jag tycker att den innefattar det som har betydelse för kunden, och hos oss var ju nöjdheten bra. 

Svar 8 

Undersökningen gav en bra bild av hur vi skötte oss och vad de tyckte om oss. Vissa fyllde i flera beroende på om de hade flera insatser, då fick 
man en bra bild. 

Fråga 9, chef och medarbetare 

Finns det exempel på förbättringsarbeten som initierats med anledning av mätningarna? 

Svar 1 

Att jobba med brukarnas delaktighet, de som bor i sitt eget hem är mer nöjda. Funktionsnedsatta är minst nöjda. Undersökningar av alla slag är 
bra som underlag för diskussioner i arbetsgrupper, i medarbetarsamtal/lönesamtal och som en del av en analys, vad det än må vara. Analysen är 
viktigast, man kan inte bara fråga hur nöjd kunden är utan också hur viktigt är det här för dig. 

Svar 2 

Det vi sett är att vi måste jobba mer med öppenheten, proaktiviteten – också gentemot media. Vi måste öka tillgängligheten på alla plan men vi 
är inte där än. 

Svar 3 
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Ja det är flera saker - det är ju där vi ser vad som behövs. Till exempel har vi justerat nattfastan, en del fick ju mat klockan 5 och sedan fick de 
inget före 9 dagen därpå och det är länge. Vi har infört aktiviteter varje dag, det behöver inte vara stort men att det är något. Maten, vi har ju 
två rätter till lunch och då får de välja. Brukarna har inte framfört det önskemålet utan det är politiker och anhöriga som tycker det ska vara så. 

Svar 4 

Direkt feedback från klienterna har gjort att vi gör utvärderingen under tiden en insats pågår och inte efter. Det gör ju att man kan justera under 
tiden och få ett bättre resultat. Vi diskuterar ju hela tiden om utfallet av insatserna leder framåt. 

Svar 5 

Värdegrundsprojektet är ju direkt ifrån bemötandefrågorna i brukarundersökningen. Och att vi erbjuder aktiviteter. Sedan har ju den här 
Luleåhistorien lett till att vi inte lämnar dementa på natten. 

Svar 6 

Inte vad jag kan komma på. Mer nattpersonal men det var ju socialstyrelsen som bestämde tror jag. 

Svar 7 

Ja det är väl att de fått två rätter att välja på till lunch. 

Svar 8 

Nej, eftersom vi inte haft mätningar på ett tag så har vi väl inte det. 

 


