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Abstract

Customer and employee satisfaction and related
possibilities for improvement

Terese Johansson och Maria Lundin

The study has been made in association with a facility management company 
where the service delivery to a specific customer has been studied. The purpose 
of the study is to map the main factors that makes both the customer, and the 
employees that work in the delivery process, satisfied in order to get the rating for 
customer and employee satisfaction up. The purpose of the study is also to map 
which improvements that can be made to get the rating for customer and 
employee satisfaction up. The data for the study has been collected through semi-
structured interviews with both customers and employees. The results of the study 
shows that the customer is not satisfied with the current delivery in spite of an 
increase
in satisfaction over the past six month. The employees is currently shown to be 
satisfied but talks about an increase in satisfaction over time. The results shows 
that the customers and employees is aware of possible improvements in the 
delivery process. The report includes theory of customer and employee 
satisfaction and change- and quality management. 

Conclusions show that customers seems to be affected by seven different factors 
in case of their satisfaction where reliability is the most important one. The 
employees seems to be affected by five different factors in case of their 
satisfaction, for example fundamental rights and communication. The conclusions 
also show that there is a gap between the customer's expectations and the offer 
received and that improvements made by the customers and employees can be of 
value to the company. 

Keywords: Customer satisfaction, Employee satisfaction, Improvement, Service 
quality, Service delivery
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Sammanfattning  

Studien har genomförts på ett Facility Management företag med fokus på affärsenheten för 

fastighet. Facility Management, förkortat FM, innebär att företaget bistår med den strategiska 

ledningen av resurser och tjänster som krävs för att en byggnad eller fastighet ska fungera 

effektivt. Studien berör servicekvaliteten i en serviceleverans till en specifik kund som äger 

och förvaltar fastigheter för bland annat utbildning och vård. Anledningen till att studien 

genomförts är då ett missnöje har konstaterats hos såväl kund som medarbetare i den 

studerade leveransen utifrån företagets kund- och medarbetarundersökning år 2018. 

Undersökningen visade störst behov av förbättring inom området Servicekvalitet för att öka 

kund- och medarbetarnöjdheten i leveransen. Syftet med studien blev därför att undersöka 

vilka huvudsakliga faktorer som ligger till grund för kunders och medarbetares nöjdhet i en 

serviceleverans samt vilka förändringar som kan göras för att förbättra kund- och 

medarbetarnöjdheten. Rapporten är en fallstudie som består av kvalitativ primär data. Data 

samlas in med hjälp av semistrukturerade intervjuer hos det undersökta företaget samt hos 

företagets kund. Studiens resultat visar att kunden inte är helt nöjd med leveransen, trots en 

ökad nöjdhet de senaste sex månaderna. Företagets medarbetare visar också ökad nöjdhet 

över tid och anger att de anser sig själva nöjda med arbetssituationen i nuläget. Resultatet 

visar att både kund och medarbetare har förslag på hur leveransen kan förbättras för att öka 

nöjdheten både för kund och medarbetare utöver de förbättringar som hittills har gjorts i 

leveransen. Kunden ger förslag både på vad företaget kan erbjuda men även vad de själva kan 

göra för att uppnå nöjdhet. Medarbetarna ger förslag på åtgärder som skulle förbättra deras 

vardags samt förbättringar som de anger skulle hjälpa dem att leverera en högre 

servicekvalitet. Studiens resultat har stöttats av teorier samt tidigare forskning om kund- och 

medarbetarnöjdhet samt förbättringsarbete, däribland Grönroos modell för tjänstekvalitet, 

Kano- kundmodell samt Gap-modellen. Studiens slutsatser är att kunders nöjdhet påverkas av 

sju olika faktorer där kunden värdesätter tillförlitlighet och pålitlighet högst av faktorerna 

medan faktorn omgivning är den minst viktiga för kunden för att känna nöjdhet. Studien visar 

även att medarbetares nöjdhet påverkas av fem olika faktorer vilka är: grundläggande 

rättigheter, kommunikation, uppskattning, sammanhållning samt utveckling. Studiens slutsats 

är även att servicekvaliteten har gap mellan kundens förväntningar och det erhållna 

erbjudandet där kundens och medarbetarnas konkreta förslag till förbättring kan hjälpa 

företaget att förbättra både kund- och medarbetarnöjdhet.  

 

 

Nyckelord: Förbättring, Kundnöjdhet, Medarbetarnöjdhet, Servicekvalitet, Serviceleverans, 

Tjänstekvalitet 
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1.0 Introduktion 

Introduktionskapitlet består av en inledning, problembeskrivning samt det syfte och 

frågeställningar som rapporten behandlar för att ge en inblick i studien och den organisationen 

studien är utförd på. Avslutningsvis presenteras även avgränsningarna för rapporten.   

 

1.1 Inledning 

Nöjda kunder är en avgörande faktor för hur väl ett företag kan prestera ekonomiskt 

(Kundkoll, 2019). Många företag har ett stort fokus på att skapa nöjda kunder genom att sätta 

kunden i centrum, men en annan avgörande faktor för företags framgång är medarbetarnas 

nöjdhet. Inom de flesta företag finns det ett starkt samband mellan nöjda medarbetare och 

nöjda kunder, vilket betyder att missnöjda medarbetare kan leda till missnöjda kunder och 

tvärtom. Medarbetares missnöjdhet tenderar att speglas av i den service de levererar till 

kunden, precis som medarbetarnas nöjdhet kan speglas av i leveransen.  

 

Studien har genomförts på ett Facility Management företag med fokus på affärsenheten för 

fastighet. Facility Management, förkortat FM, innebär att företaget bistår med den strategiska 

ledningen av resurser och tjänster som krävs för att en byggnad eller fastighet ska fungera 

effektivt. Affärsenheten fastighet arbetar med att sälja och leverera fastighetstjänster till andra 

företaget och verkar därför på en B2B marknad.  

 

Studien berör servicekvaliteten i en serviceleverans till en specifik kund som äger och 

förvaltar fastigheter för bland annat utbildning och vård. En förutsättning för 

kundtillfredsställelse och kundlojalitet anses ofta vara att kunden upplever en hög 

servicekvalitet (Cronin och Taylor, 1992). Inom det studerade FM-företaget används 

servicekvalitet som ett begrepp som sammanfattar kvaliteten på tjänsterna, hur väl företaget 

håller vad som lovas, hur informationen sköts gällande hur ärenden hanteras samt hur flexibla 

företaget är i leveransen gällande förändringar efter kundens önskemål. Företagets leveranser 

till kund går till på ett anpassat sätt efter det individuella avtalet, men genomförs i regel av 

företagets medarbetare i kundens egna lokaler. Varje år gör Facility Management företaget en 

undersökning på kundernas samt medarbetarnas nöjdhet. Att mäta nöjdheten är en viktig del 

då det skapar underlag till att ständigt kunna förbättra verksamheten och tjänsterna. 

Undersökningen av kundtillfredsställelse och medarbetarnöjdhet görs av en extern firma varje 

år och resultatet av undersökningarna redovisas anonymt för företaget när undersökningen är 

avslutad och sammanställd. Undersökningarna för medarbetarnas och kundernas nöjdhet 

genomförs parallellt i september månad och därefter har företaget etablerade rutiner och 

arbetssätt för förbättringsarbetet och återkopplingen till kund och medarbetare. Då 

undersökningen görs globalt varje år finns det statistik som visar svarsindex för varje specifik 

fråga både i Sverige samt globalt i företaget. Detta gör att företaget kan tolka resultatet genom 

att jämföra utvecklingen av nöjdhet från år till år, samt jämföra varje kontrakt med företagets 

svenska eller globala medel.  
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1.2 Problembeskrivning 

Ett missnöje har konstaterats hos såväl kund som medarbetare i den studerade leveransen 

utifrån företagets kund- och medarbetarundersökning år 2018. Kundundersökningen visade 

stort missnöje och störst behov av förbättring inom området Servicekvalitet för att öka kund- 

och medarbetarnöjdheten i leveransen. Anledningen att servicekvalitet klassades som ett 

avgörande område att förbättra i den studerade leveransen är då servicekvaliteten kan ses som 

ett grundbehov i en leverans till kund och är av stor vikt för kundens nöjdhet (Cronin och 

Taylor, 1992). I den senaste kundundersökningen från september 2018 visar resultatet, där 

kunden har svarat på fem frågor om hur de upplever servicekvalitén i leveransen, att det finns 

ett missnöje gällande just servicekvalitén. Frågorna omfattar hur kunden tolkar kvaliteten på 

tjänsterna, om kunden anser att företaget håller vad som utlovats samt om återkoppling är bra 

gällande hur ärenden hanteras. Kunden får även besvara hur väl de upplever att företaget 

hanterar förändringar, både gällande förändringar där önskemål kommer från kund men även 

förändringar i form av åtgärder när något blivit fel. Även medarbetarna som arbetar med 

leveransen uttrycker ett generellt missnöje i den medarbetarundersökning som genomfördes 

inom företaget 2018. Ledningen i företaget har en misstanke att det finns ett samband mellan 

de missnöjda kunderna och de missnöjda medarbetarna.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka huvudsakliga faktorer som ligger till grund 

för kunders och medarbetares nöjdhet i en serviceleverans samt vilka förändringar som kan 

göras för att förbättra kund- och medarbetarnöjdheten.    

 

För att nå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras i rapporten: 

1. Vilka huvudsakliga faktorer påverkar kunders nöjdhet? 

 

2. Vilka huvudsakliga faktorer påverkar medarbetares nöjdhet? 

 

3. Vilka förändringar kan göras för att förbättra kund- och medarbetarnöjdheten? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer enbart att rikta in sig på servicekvaliteten inom en utvald leverans mellan ett 

utvalt företag och deras kund på en B2B marknad. Studien avgränsas även till en begränsad 

tidsperiod och syftar till att ge en bild av nutiden. Då projektet kommer att lyfta känslig 

information om en missnöjd kund kommer företaget, dess medarbetare samt den undersökta 

kunden att anonymiseras i studien. 
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2.0 Teori 

Teorikapitlet omfattar den vetenskapliga bakgrund om begrepp och metoder som läsaren 

behöver ta del av för att förstå resultatets analys. Teorin består av teorier, modeller, metoder 

och tankesätt som kan stötta förståelsen och förbättringsarbetet inom kund- och 

medarbetarnöjdhet. Teorin avslutas med en genomgång av tidigare forskning inom området.  

 

2.1 Teoretisk bakgrund 

Teoretisk bakgrund berör kundnöjdhet, Grönroos modell för upplevd tjänstekvalitet, Gap-

modellen, Intern kundnöjdhet, Kano-kundmodell samt förbättringscykeln PDSA.  

 

2.1.1 Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet eller kundtillfredsställelse är det slutgiltiga måttet på kvalitet (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s. 319ff). Det finns olika variationer och definitioner av begreppet kundnöjdhet 

men enligt Bergman och Klefsjö (2012) är kundnöjdhet kopplad till kundens behov och 

förväntningar och hur väl dessa uppfylls. Kundens upplevelse av tjänsten kan även påverkas 

av andra faktorer, exempelvis företagets eller tjänstens rykte, kundens tidigare erfarenheter av 

företaget, vad som företaget utlovat eller vad priset på tjänsten är. Magnus Söderlund (1997, 

s. 33) skriver att kundnöjdhet är ett tillstånd som uppstår i kundens huvud. Söderlund (1997) 

menar att det är viktigt att notera att detta tillstånd som kallas kundnöjdhet inte är detsamma 

hos alla kunder, trots att de exponerats för samma erbjudande. Richard Oliver (1997, s. 13) 

hävdar att den breda definitionen av kundnöjdhet kan beskrivas som ett tillstånd som uppstår 

då en tjänst eller vara förser kunden med en känsla av nöjdhet, där nöjdheten kan variera från 

mycket till lite nöjd. Oavsett mycket eller lite nöjd så är definitionen nöjdhet uppnådd så 

länge kunden inte uttrycker sig som missnöjd. 

 

2.1.2 Grönroos modell för upplevd tjänstekvalitet 

Det finns flera sätt att förklara brister i kundtillfredsställelsen. För att ta reda på vad som 

påverkar att en kund upplever god kvalitet av en tjänst har Grönroos (2000, s. 81) tagit fram 

sju faktorer som har en direkt påverka på kundens slutgiltiga tillfredsställelse av den 

levererade tjänsten. Grönroos (2000) beskriver de sju faktorerna som ett resultat av tre 

dimensioner. De tre dimensionerna består av teknisk kvalitet, funktionell kvalitet samt image 

eller även kallat organisationsprofil. 

  

Teknisk kvalitetsdimension består av faktor nummer 1. Teknisk kvalitet omfattar vad som 

levereras till kunden. Funktionell kvalitetsdimension består av faktor nummer 2 till nummer 6 

och innefattar istället hur tjänsten levereras. Den sista dimensionen, image och 

organisationsprofil, omfattar faktor nummer 7. Image är den profil som företaget har i 

kundens ögon. Företagets image påverkar kundens förväntningar av den levererade tjänsten 

och kan därför beskrivas som ett filter till de två andra dimensionerna (Grönroos, 2002, s. 75), 

vilket visualiseras i figur 1 nedan.  
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Figur 1: Grönroos modell för upplevd tjänstekvalitet (Grönroos, 2002) visualiserad 

 

De sju faktorerna i Grönroos modell för upplevd tjänstekvalitet är följande:  

1: Professionalitet och kunskap 

2: Attityd och beteende 

3: Tillgänglighet och flexibilitet 

4: Tillförlitlighet och pålitlighet 

5: Hantering av misstag och problem 

6: Omgivning 

7: Rykte och trovärdighet  

Grönroos modell är baserad på Zeithamls modell för mätning av kvalitet vilken kallas 

SERVQUAL (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 334). Bergman och Klefsjö (2012) skriver att 

SERVQUALs dimension för pålitlighet är den viktigaste, medan omgivning är den minst 

viktiga aspekten att ta hänsyn till för att uppnå tjänstekvalitet.  

 

2.1.3 Gap-modellen 

En annan modell som kan användas för att förklara brister i kundtillfredsställelsen är Gap-

modellen (Bergman och Klefsjö, 2014, s. 343). Gap-modellen analyserar, till skillnad från 

Grönroos modell, gapet mellan kundernas förväntade servicekvalitet och den upplevda 

servicekvalitén. Modellen fokuserar alltså på vilka brister det finns i att tillfredsställa 

kundens basbehov och uttalade behov, det vill säga för att uppnå grundläggande nöjdhet. 

Gap-modellen består av fem möjliga gap mellan vad som är önskat och vad som är erbjudet 

eller tillgängligt, se illustration i figur 2.  
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Figur 2: Gap-modellen (Zeithaml och Bitnér 2006)  

 

Gap 1: Gapet mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa 

förväntningar (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 343f). Gap 1 uppstår när företaget inte förstår 

vad som är värdefullt för kunden, vad den önskar, har för behov och förväntar sig. Då tjänster 

är abstrakta är gap 1 vanligare i tjänsteföretag än i tillverkande organisationer. Tre vanliga 

anledningar till gap 1 är: 

• Bristande marknadsundersökning 

• Bristande kommunikation i företaget 

• För många ledningsnivåer i företaget 

 

Gap 2: Gapet mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och det utformade 

erbjudandet (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 344f). Gap 2 uppstår när ett företag missar 

kundens förväntningar i utformningen av tjänsten. Detta gap är stort i många företag och 

beror på att det är svårt att göra kundens röst hörd i hela utformningsprocessen. Vanliga 

anledningar till detta gap är: 

• Bristande insikt hos företagsledningen 

• Tron att “det inte lönar sig” 

• Bristfälligt utformad produktutvecklingsprocess 

• Bristfälliga målformuleringar 
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Gap 3: Gapet mellan det utformade och det utförda erbjudandet (Bergman och Klefsjö, 2012, 

s. 345). Gap 3 uppstår när det utformade erbjudandet som skulle kunna uppfylla eller 

överträffa kundens förväntningar inte lyckas levereras som planerat. Detta beror på att 

personalen som skall leverera tjänsten inte vill eller inte kan leverera erbjudandet. Några 

anledningar till detta gap kan vara:  

• Otydlig rollfördelning 

• Konflikt mellan olika roller 

• Bristande kompetens hos personalen 

• Bristande tekniska förutsättningar 

• Olämpliga ledningsprinciper 

• Bristande samarbete 

 

Gap 4: Gapet mellan det utförda erbjudandet och det som förseglats med kunden (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s. 345f). Gap 4 uppstår då företaget utlovat ett erbjudande som leveransen 

inte kan leva upp till. Det kan handla om att företaget marknadsför tjänsten på ett sätt som inte 

är realistiskt att genomföra alls eller marknadsför en nivå av kvalitét som inte samtlig 

personal i leveransen har förmågan att göra. Detta leder till att kundens förväntningar inte blir 

uppfyllda. Anledningar till detta gap kan vara följande: 

• Bristande kommunikation inom företaget 

• Benägenhet att lova för mycket 

 

Gap 5 är ett resultat av de tidigare fyra gapen: Gapet mellan kundens förväntningar och 

erhållna erbjudanden (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 346). Ju närmre kundnöjdhet företaget 

kommer desto mindre är gapet mellan kundens förväntning och det erhållna erbjudandet. Vid 

hög kvalitet och hög kundnöjdhet överträffar även erbjudandet kundens förväntningar och 

skapar ett positivt gap. Hur hög eller hur låg kvalitet som kunden upplever beror på deras 

förväntningar i sammanhanget.  

 

2.1.4 Intern kundnöjdhet 

En chef kan inte göra mycket ensam, utan är beroende av ett samspel med de interna 

kunderna, även kallat medarbetarna (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 370). Relationen mellan 

chef och medarbetare ska vara samverkande med en ömsesidig strävan efter ett gott resultat. 

Motiverade medarbetare är därför en grundförutsättning för en väl fungerande organisation. 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 371) beskriver att det finns ett samband mellan organisationer 

där medarbetarna får praktisera frihet under ansvar och nöjda medarbetare. I sambandet med 

nöjda medarbetare går det även att tyda att människor som trivs på jobbet tenderar att ha en 

lägre sjukfrånvaro, vilket i sin tur är lönsamt för företaget. Ett ledarskap som bygger på 

ömsesidigt förtroende, jämlikhet, gemensamma värderingar, personlig utveckling och 

kommunikation kan alltså inte bara kopplas till nöjda medarbetare, utan även till lägre 

sjukfrånvaro och bättre förutsättningar för en finansiell utveckling. 
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Det är vanligt att organisationer, oavsett storlek, genomför undersökningar över hur nöjda 

medarbetarna är (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 372). Undersökningarna syftar till att mäta 

den interna kundtillfredsställelsen och ligger ofta till grund för genomförandet av ett 

förbättringsarbete. Eva Månsson (2006) beskriver att mellan 70 och 80 procent av deltagare i 

en medarbetarundersökning tenderar att svara positivt i frågan om de är nöjda, trots att de 

utanför undersökningen uttrycker ett missnöje kring situationer på arbetsplatsen. Eva 

Månsson (2006) beskriver att det kan finnas ett flertal förklaringar till varför 

svarsfördelningen ser ut som den gör. Anledningar som nämns är att människor kan anpassa 

svaret efter hur de känner kring livet i övrigt, om personen är nöjd över sin livssituation, 

tenderar personen även att uttrycka nöjdhet i arbetssituation. Andra anledningar kan bland 

annat vara att besväret med att byta arbete väger tyngre än känslan av missnöjdhet på den 

nuvarande arbetsplatsen.   

 

2.1.5 Kano-kundmodell 

För att förbättra intern och extern kundnöjdhet är det värdefullt att analysera kundens behov. 

Kano-kundmodell är ett sätt att kategorisera kundens behov utifrån tre olika aspekter för att 

analysera kundens nöjdhetsgrad (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 320). Genom att tydliggöra 

kundens behov kan det bli tydligare för företaget att hitta sätt att tillgodose behoven för att 

höja nöjdheten. Kano-kundmodell görs genom att kundens behov delas in i delarna: basbehov, 

uttalade behov samt omedvetna behov, se figur 3 nedan.  

 

 
 

Figur 3: Illustration av Kano-kundmodell (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 322)  
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Basbehoven är de behov som anses som nödvändiga egenskaper (Bergman och Klefsjö, 2012, 

s. 320f). Basbehoven är de behov som är självklara för kunden att bli tillfredsställda. Det är 

behov som kunden inte ens skulle ange som viktiga för dem då kunden anser de som en 

självklarhet. Trots att basbehoven tas för givet är de grundläggande för att kunden skall ha 

möjlighet att uppleva nöjdhet. De uttalade behoven är istället de behov som kunden faktiskt 

uttalar att de vill ha och förväntar sig att få. Dessa behov är de som motsvarar det som kunden 

förväntar sig och upplever som viktigt för att de skall känna sig nöjda. De uttalade behoven är 

de behov som kunden lyfter om de blir tillfrågade vad de har för behov och det är även dessa 

behov som ofta diskuteras när man diskuterar kundbehov. Den sista nivån av behov i Kano-

kundmodell är de omedvetna behoven. Med omedvetna behov menas de behov som kunden 

inte uttalat men som kommer att höja kundens upplevelse av tjänsten. När basbehov, uttalade 

behov samt de omedvetna behoven blir tillgodosedda upplever kunden att de fått “det lilla 

extra” vilket för kunden upplevs som mycket god kvalitet. De omedvetna behoven eller 

outtalade behov kan ses som attraktiva egenskaper som höjer kundens upplevelse. Kano-

kundmodell syftar till att se kundens behov ur ett större perspektiv för att hitta 

konkurrensfördelar. Genom att ett företag finner de egenskaper i tjänsten som uppfyller 

kundens omedvetna behov kan de skapa sig en konkurrensfördel då de uttalade behoven är 

tillgängliga för alla företag genom att fråga sina kunder.  

 

2.1.6 Förbättringscykeln PDSA  

PDSA, förbättringscykeln, är en symbol för ständig förbättring Bergman och Klefsjö, 2012, s. 

46), se figur 4. Modellen är utvecklad av Edward Deming och förekommer med en del olika 

formuleringar. PDSA är en förkortning för den engelska beskrivningen av studiens fyra steg 

“Plan - Do - Study - Act” som på svenska kan översättas till exempelvis “Planera - Gör - 

Studera - Lär”. Modellens fyra steg kan följas, och upprepas konstant, för att arbeta med 

ständig förbättring oavsett liten eller stor process. Ett företag behöver arbeta med ständiga 

förbättringar för att uppnå de ständigt växande externa kundkraven.  

 

 
Figur 4: PDSA-cykeln visualiserad utifrån Edward Demings modell (Bergman och Klefsjö, 

2012, s. 228)  
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Stadiet “planera” inleds när ett problem upptäcks genom att ta reda på dess grundorsak 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 228ff). Stora problem kan behöva brytas ner i mindre problem 

för att ta reda på de olika problemens orsaker. I stadiet “planera” skall beslut baseras på fakta 

vilket kan göras genom att använda olika typer av förbättringsverktyg eller insamling av data i 

exempelvis intervjuer. Stadiet “planera” är viktigt då förändringar som görs skall vara 

kvalitativa och leda till en förbättring istället för att testa en förändring och sedan inse att det 

var fel sak att göra. Stadiet “Göra” kommer efter planeringen och innebär att förbättringen 

skall genomföras. Vid genomförandet av förbättringen bör en ansvarig arbetsgrupp utses trots 

att det även är av stor vikt att alla inblandade personer är medvetna om problemet och varför 

problemet behöver åtgärdas. Efter genomförandet av förbättringen inleds stadiet “studera” 

som går ut på att studera effekterna av den genomförda förbättringen och ta reda på om 

önskad effekt uppnåtts. För att ta reda på vad förbättringen fått för effekter kan mätningar 

eller studier behöva göras. När önskade effekter blivit uppnådda innefattar stadiet “studera” 

även arbete med att se till att förändringen består över tid. Det sista stadiet “lär” går ut på att 

lära av förändringen. Antingen görs förbättringscykeln om på samma process om 

förändringen ändå inte blivit bestående, alternativt om förändringen bidragit till en bestående 

förbättring kan förbättringen spridas vidare i verksamheten och användas på andra problem.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Vid skapande av studien har inte en liknande forskningsstudie utförd på samma företag 

funnits att utgå ifrån. En litteraturstudie visar även att studiens valda frågeställningar inte 

kombinerats i en och samma studie tidigare. Däremot har forskning gjorts på studiens valda 

område kund- och medarbetarnöjdhet samt förbättringsarbete med kund och 

medarbetarnöjdhet men i separata studier. Kristin Ericsson och Linda Wang (2008) har 

genomfört en studie som syftar till att ta reda på vilka faktorer som skapar kundnöjdhet och 

vilka faktorer som skapar kundlojalitet, deras korrelation samt om kunden och leverantören 

har samma bild av de olika delarnas relevans. I sin studie kommer Ericsson och Wang (2008) 

fram till att kunden rankar service och servicens kvalitet som den viktigaste delen för 

kundnöjdhet.  

 

Yusra Akbar (2016) har genomfört en studie som syftar till att undersöka vilka faktorer som 

de anställda på ett serviceföretag anser har störst inverkan på trivseln på deras arbetsplats och 

hur de definierar arbetsglädje. Akbar (2016) undersökte inte exakt samma frågeställning som 

den aktuella studien men visar ett resultat som även kan tolkas som medarbetarnas 

huvudsakliga faktorer för nöjdhet. Slutsatsen efter genomförd datainsamling i form av 

intervjuer var att en viktig faktor för medarbetarnas trivsel på företaget var en god 

kommunikation. Akbar (2016) skriver att en bristande kommunikation angavs leda till 

konflikter inom organisationen. Han drog också slutsatsen att de sociala relationerna inom 

hela organisationen var viktiga för medarbetarnas nöjdhet. Både kollegor och medarbetare 

emellan men även deras sociala relation med företagets kunder visade sig viktigt för 

medarbetarnas trivsel.  
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Emelie Törn och Sara Habte Selassie (2007) har genomfört en studie där frågeställningen 

“Vad bör företaget prioritera, bevara och förbättra för att få nöjda och lojala kunder?” 

besvaras. Likt den valda studien syftar Törns och Habte Selassies (2007) studie till att 

undersöka vilka förändringar som kan göras för att öka kundnöjdhet. Törn och Habte Selassie 

(2007) preciserar dock inte om studien endast är relevant för en extern kund eller om 

resultatet även kan tydas stämma på en intern kund, likt medarbetare, som den aktuella 

studien undersöker. Törn och Habte Selassie (2007) visar med sin studie att deras undersökta 

företag fungerar bäst i de delar där företaget lagt ner mest energi och resurser för att utveckla 

verksamheten. Studien mynnar också ut i att kunden blir nöjd när företaget möter kundens 

höga förväntningar och att författarna anser att företaget skulle gynnas av att utveckla fler 

delar av sin verksamhet för att öka företagets totala kundnöjdhet, trots att företaget själva 

funderar på om det skulle vara onödigt spenderade resurser.  
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3.0 Metod  

I detta kapitel redogörs för vilken metod som använts i genomförandet av studien. 

Inledningsvis presenteras hur studien designats samt datainsamlingsmetoden för rapportens 

frågeställningar från syftet. Vidare redogörs hur insamlad data analyserades innan 

metodkapitlet tydliggör studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt vilka etiska 

ställningstagande som tagits. Metodkapitlet avslutas med en metoddiskussion.  

 

3.1 Design av studien 

Studiens design var från början inte given. Enligt den förstudie som genomförts innan studien 

inleddes skulle studien endast undersöka servicekvaliteten i leveransen. Däremot hade det 

undersökta företaget en vilja att undersökningen skulle mynna ut i konkreta 

förbättringsförslag för servicekvalitén som skulle ge företaget ett underlag till fortsatt 

förbättringsarbete i den studerade serviceleveransen. Förslagen skulle omfatta personliga 

tankar och förslag från medarbetare kombinerat med förslag utifrån teori, vilket gjorde att en 

kvalitativ undersökning i form av intervjuer bestämdes att genomföras. Kvalitativ 

datainsamling tenderar att förknippas med småskalig forskning (Denscombe, 2017, s. 24) 

vilket fungerade bra för den valda datainsamlingen som skulle behöva göras på ett begränsat 

antal personer som arbetade med leveransen. I första hand valdes datainsamlingsmetoden 

semistrukturerad intervju då åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter ger bäst utdelning 

vid datainsamling genom intervju (Denscombe, 2017, s. 24). Valet av semistrukturerad 

intervju gjordes då den går ut på att öppna upp för den intervjuade att utveckla sina 

synpunkter för att ge en så ärlig bild av situationen som möjligt. Om intervjupersonerna ville 

medverka men hade tidsbrist erbjöds dem istället ett frågeformulär med samma typ av öppna 

frågor som ställdes under intervjuerna. Anledningen till att ett frågeformulär erbjöds var för 

att de få inblandade personernas åsikter ansågs för viktiga för studiens resultat för att 

exkludera dem på grund av en utebliven intervju.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Som tidigare nämnt valdes en kvalitativ datainsamlingsmetod för samtliga frågeställningar för 

studien. Datainsamlingen gjordes genom att genomföra semistrukturerade intervjuer, med ett 

undantag där intevjupersonen svarade genom ett frågeformulär, både från kundens och 

företagets sida av leveransen. Vid val av intervjupersoner fick studenterna hjälp av 

handledaren att kontakta ansvarig person för leveransen, både från företagets egna sida men 

även hos kunden. Studenterna höll varsitt inledande möte med dessa två personer där studiens 

syfte tydliggjordes och där de ansvariga fick tipsa om vilka personer från vardera sida som 

skulle kunna vara värdefulla att intervjua för att besvara de valda frågeställningarna. Åtta 

personer valdes att tillfrågas inklusive de två ansvariga personerna. Av dessa åtta var fem 

medarbetare från företagets sida och tre personer från kundsidan. De åtta personerna mailades 

och erbjöds olika datum och tider att genomföra intervjuerna. Samtliga mailade 

intervjupersoner hade en fastanställning där de arbetat heltid eller nästintill heltid med 

leveransen. Intervjuer med personer lägre i hierarkin och närmre den fysiska 

serviceleveransen schemalades först. Valet av intervjuordning grundades i att studenterna 

ville skapa sig en oberoende uppfattning av hur leveransen gick till, utan att få chefernas bild 

av det problem som tidigare funnits. De två kontaktpersonerna intervjuades sist och utöver 

dem intervjuades tre personer från företagets sida och en person från kundsidan. Totalt 

intervjuades sex personer, varav fyra från företaget och två från kunden. Endast en person 
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från kundsidan genomförde en semistrukturerad intervju varav den andra personen svarade på 

ett frågeformulär efter bästa förmåga. Alla fyra personer från kundsidan genomförde 

semistrukturerade intervjuer.  

     

Frågorna till de semistrukturerade intervjuerna utformades något olika för kund och 

medarbetare. Kundens frågor grundades i resultatet från företagets kundundersökning år 2018 

inom området servicekvalitet. Området servicekvalitet användes då servicekvalitén är 

grundläggande för kundens möjlighet till nöjdhet i leveransen. Siffrorna i 

kundundersökningen som företaget genomförde år 2018 visade även det största missnöjet från 

kunden sida fanns inom detta område. Intervjufrågorna till företagets medarbetare grundades 

istället i medarbetarundersökningen från år 2018 där medarbetarnas nöjdhet inte nådde 

företagets svenska medel av medarbetarnöjdhet. Resultatet från kund- och 

medarbetarundersökningarna analyserades i samspel med de framtagna frågeställningarna för 

att skapa intervjufrågor som i efterhand var lätta att lägga ihop för att besvara studiens 

frågeställningar. Frågorna utformades med hjälp av SPIN-metoden för att skapa 

förutsättningar till att ställa frågor i olika perspektiv i syfte att få en bredare vetskap om den 

intervjuades behov. SPIN är en förkortning som står för: situation, problem, implication och 

need (Ben Salem Dynehäll och Lärk Ståhlberg, 2014, s. 35f). Metoden bygger på att ställa 

frågor ur fyra olika perspektiv för att garantera en bredd i intervjusvaren. Situationsfrågor 

skall innefatta frågor om intervjupersonens vardagsliv eller levnadssituation. Problemfrågor 

syftar till att få fram om personen ser ett problem. Implikationsfrågor syftar till att undersöka 

om personen ser sin egen inblandning i problemet på något sätt och behovsfrågor (need) 

syftar till att undersöka vad intervjupersonen ser för lösning på problemet/problemen. 

Intervjuerna utfördes fysiskt och varje intervju varade i cirka en timme beroende på 

intervjupersonens inblandning och vilja att dela med sig av sina åsikter. 

 

3.3 Dataanalys 

Efter datainsamlingen av kvalitativ data genomförts sammanställde studenterna 

intervjuanteckningarna från kunden och företagets medarbetare separat för att ge underlag till 

de två första frågeställningarna. Anteckningarna förkortades genom att göra 

meningskoncentrering av längre utläggningar under intervjun för att ge en tydlig överblick av 

intervjupersonernas åsikter. Transkribering gjordes inte då studien skulle vara helt anonym 

och intervjupersonerna hade lovats att inte bli citerade för risk att kunna bli identifierade. 

Underlaget, i form av åsikter och tankar i kortfattad form, grupperades sedan för att kunna 

avgöra exakt vilka åsikter som uppkommit och hur många intervjupersoner som hade samma 

åsikt om någonting. Då intervjufrågorna blivit grupperade utifrån studiens frågeställningar 

behövdes inte någon ytterligare dataanalys innan resultatet kunde sammanställas och 

presenteras. 

 

3.4 Validitet 

Ett stort fokus har lagts på medarbetarnas och kundernas beskrivning av deras upplevelse för 

att skapa en trovärdig bild av den nuvarande situationen i leveransen. En sammanfattning av 

materialet från intervjuerna har genomförts med noggrannhet för att undvika risken att delar 

från intervjuerna skulle gå förlorad. Det sammanfattade materialet har legat som grund för en 

stor del av undersökningen. Resultatet av intervjuerna har analyserats tillsammans med, samt 

jämförts med, de genomförda kund- och medarbetarundersökningar från år 2018 för att skapa 

mer än en ögonblicksbild. För att bidra till en högre validitet hade ett högre antal intervjuer 

varit önskvärda. Både intervjuer med fler personer som arbetar inom företagets leverans såväl 
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som medarbetare från kundsidan hade kunnat ökat validiteten. Eftersom en majoritet av 

intervjuerna har genomförts med medarbetare från företaget hade fler intervjuer från kundens 

sida varit en prioritering för att öka validiteten. Faktumet att fler intervjuer genomförts på 

företaget än hos kunden kan tolkas som om bilden av företagets åsikter kommer fram mer 

trovärdigt i rapporten. Det företaget och kunden har sagt i intervjuerna stämmer dock väl 

överens med varandra vilket tyder på att underlaget från intervjuerna oavsett ger en god 

validitet för studien. Uppföljningsintervjuer med de personer som redan intervjuats hade 

också kunnat bidra till en högre validitet, om tiden hade tillåtit, då det skulle ge en än bredare 

grund att basera studien på.  

 

3.5 Reliabilitet 

Samtliga personer som deltagit i undersökningen har blivit informerade om att studien är 

frivillig. Samtliga deltagare gav självmant sitt samtycke att delta i forskningen och att data de 

bidragit med kommer att ligga till grund för forskning. I genomförandet av de muntliga 

intervjuerna låg stor vikt vid att behålla samma formulering av de skriftlig formulerade 

frågorna för alla intervjuer, detta för att undvika att formuleringen av frågan hade en påverkan 

på svaret. Ingen av studenterna hade innan studien någon direkt koppling till något av 

företagen vilket har underlättat i arbetet att göra en opartisk granskning.  

 

Intervjuerna genomfördes individuellt för att hålla dem oberoende av yttre påverkan från 

kollegors åsikter. Intervjuerna har även varit helt anonyma för att skapa en så stor möjlighet 

för den intervjuade att ge ett så ärligt svar som möjligt, vilket bidragit till en hög 

tillförlitlighet. Genom öppet formulerade och ställda frågor gavs intervjupersonerna en frihet 

att uttrycka det som de själva upplever som viktigast för dem. Eftersom undersökningen inte 

bygger på statistik och siffror har intervjupersonernas svar varit den främsta och mest 

avgörande faktorn för forskningen. 

 

3.6 Generaliserbarhet 

I undersökningen av de huvudsakliga faktorerna för kunder och medarbetarnas nöjdhet var 

svaret enhetligt för samtliga deltagare i studien, vilket kan tyda på en god generaliserbarhet. 

Studien är dock endast genomförd på en utvald leverans mellan två organisationer vilket 

minskar generaliserbarheten för forskningen. Förbättringsförslagen som är anpassade för att 

skapa en större nöjdhet hos kund och medarbetare är framtagna för de specifika problem som 

upplevdes inom leveransen. Studien är dock genomförd på ett noggrant sätt med metoder som 

även går att använda i andra organisationer.  

 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Eftersom studien innehåller information som kan verka känslig för företaget och kunden 

redovisas studien helt anonymt och varken företagets eller kundens namn nämns i rapporten. 

Den beskrivning av de båda företagen som har verkat relevant för studien har gjorts med stor 

försiktighet. Även i framtagandet av data har det varit av stor vikt att låta intervjupersonerna 

vara helt anonyma och det har tydliggjorts att det enbart är studenterna som kommer tillgå 

materialet. Granskningen av materialet har genomförts objektivt där kund och företag har 

spelat en lika viktig roll i studien. Ingen av studenterna har någon tidigare direkt anknytning 

till varken kund eller företag vilket har underlättat i arbetet att göra en opartisk granskning. 
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Vidare i forskning som involverar människor gäller fyra grundläggande krav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Codex, 

n.d.). 

 

Informationskravet innebär att de medverkande ska informeras om syftet med studien och 

deras medverkan (Codex, n.d.). Samtliga deltagare i studien har informerats om syftet både i 

ett inledande mail där information gällande studien och tidsbokning genomförts samt på plats 

där deltagarna även haft möjlighet att ställa kompletterande frågor gällande studien. Det har 

tydliggjorts för de medverkande att studien är helt frivillig och att de alltid kan vända sig till 

studenterna för frågor eller kompletterande tillägg även efter att en intervju har avslutats. Det 

är av stor vikt för studien att samtliga deltagare har en god förståelse för syftet med studien så 

de ger en så ärlig bild som möjligt av deras egen uppfattning.  

 

Samtyckeskravet innebär att samtliga medverkande i studien har rätt att själva bestämma över 

sin egen medverkan (Codex, n.d.). Information gällande att studien är helt frivillig har nått ut 

till samtliga deltagare. Att de medverkande valt att avsätta en tid för en intervju och därefter 

aktivt deltagit i muntliga intervjuer har av studenterna tolkats som om de samtycker till 

deltagandet i studien.  

 

Konfidentialitetskravet betyder att personuppgifter och annat material från deltagarna i 

studien ska behandlas konfidentiellt (Codex, n.d.). Material som insamlad data som rör 

specifika personer inom någon av organisationerna förvaras säkert där enbart studenterna har 

tillgång till insamlad data. I rapporten tydliggörs aldrig vem som har sagt vad i syfte att låta 

all insamlad data vara helt anonym och det som redovisas är istället en helhetsbild av vad som 

framkommit under insamlingen av data. Efter genomförd studie kommer personliga åsikter 

och dokumentation av intervjuer att raderas för att försäkra de medverkandes anonymitet. 

 

Nyttjandekravet innebär att medverkandes tillstånd krävs för att nyttja materialet samt att 

materialet enbart får användas för forskningens ändamål (Codex, n.d.). De medverkande i 

studien har valt att delta i studien efter att de blivit informerade om syftet med deras 

deltagande vilket tolkats som ett godkännande. Insamlad data användes enbart inom 

forskningen och kommer inte användas i annat syfte utan medgivande från deltagarna. 

Företaget har även ha fått möjlighet att göra ändringar och godkänna studiens rapportering 

innan publicering.  

 

3.8 Metoddiskussion 

De valda metoderna har lett studien fram till ett resultat som besvarat studiens frågeställningar 

på ett utförligt sätt vilket kan tydas som att valet av metod fungerat. Om samma studie gjorts 

igen kan en utökad datainsamling i form av fler intervjupersoner vara intressant att ta del av. 

Resultatet har dock visat en ganska samlad uppfattning av nuläget både från kund och 

medarbetarsidan vilket tyder på att resultatet kunnat bli exakt detsamma trots en undersökning 

där fler personer intervjuades. Genom att göra samma studie på ett annat företag skulle även 

generaliserbarheten bekräftas och studiens metod bli ytterligare validerad. Om valet av 

datainsamlingsmetod istället genomfördes skriftlig i form av ett frågeformulär kan däremot 
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resultatet blivit mer riktad utifrån de ställda frågornas utformning och åsikter utanför 

frågornas ram kan ha missats. Andra fördelar med muntliga intervjuer framför skriftliga är att 

sannolikheten för missförstånd minskas då kroppsspråk och mimik kan tydliggöra meningen 

bakom orden.  

 

Valet att skriva frågorna med hjälp av en välbeprövad mall visade sig framgångsrikt då de 

intervjufrågor som togs fram innan intervjuernas inledande inte hade behov av tillägg eller 

förändring till senare intervjuer. Studenterna uppfattade även att de fick en bred förståelse för 

leveransens problemområden genom att intervjua personer både från kundens och företagets 

sida. Rekommendationer till personer som vill utföra studie på samma forskningsområde är 

därför att ta chansen att intervjua från bägge parter även om studien endast skulle gå ut på att 

behandla kund- eller medarbetarnöjdheten. En bild från båda sidorna skapade en bredare 

kunskap om de verkliga behoven. Då insamlad data var begränsad upplevdes inte en avsaknad 

av ytterligare analysverktyg för att skapa ett adekvat resultat för studien. Däremot om studien 

skulle göras om i större omfattning och med mer insamlad data skulle troligen ett verktyg för 

hantering och sortering av data varit kvalitativt. Exempelvis kanske transkribering istället för 

kortare sammanställning av intervjuanteckningar hade varit värdefullt.  
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4.0 Resultat 

Kapitlet redogör för studiens resultat genom att besvara studiens tre frågeställningar. 

Resultatet har sammanställts till konkreta svar på studiens frågeställningar utifrån de 

genomförda intervjuerna med medarbetare från företagets och kundens sida. Kundens svar 

grundar svaret till frågeställning 1, företagets svar grundar svar till frågeställning 2, och 

förbättringsförslag från samtliga intervjuer grundar svaret till frågeställning 3. 

 

Frågeställning 1: Vilka huvudsakliga faktorer påverkar kunders nöjdhet? 

Den undersökta kunden har varit mycket missnöjd med servicekvalitén. Detta visar den 

genomförda kundundersökningen från 2018 där servicekvaliteten visade ett index på 21 

poäng i förhållande till Svenska index på 70, se figur 5. Index presenterar nöjdheten i procent 

för den enskilda leveransen, företagets svenska marknad samt för alla företagets leveranser 

globalt, där ett index på 100 skulle motsvara total nöjdhet. Det som kan utläsas är att 

servicekvaliteten i leveransen bedöms med ett index långt under företagets svenska samt 

globala medel för servicekvalitet.  

 

 
Figur 5: Resultatet av servicekvalitén från företagets kundundersökning 

 

Servicekvaliteten är ett område som kunden anser högt prioriterat för deras nöjdhet enligt 

kundundersökningen 2018. Kunden har svarat på fem frågor om hur de upplever 

servicekvalitén i leveransen. Frågorna omfattar hur kunden tolkar kvaliteten på tjänsterna, om 

kunden anser att företaget håller vad som utlovats samt om återkoppling är bra gällande hur 

ärenden hanteras. Kunden har även fått besvara hur väl de upplever att företaget hanterar 

förändringar, både gällande förändringar där önskemål kommer från kund men även 

förändringar i form av åtgärder när något blivit fel.  

 

Resultatet av studien visar att kunden ser en förbättring av leveransen över tid från 

samarbetets start men anger att de inte är nöjda med servicekvalitén i den rådande stunden. 

Kunden upplever att företaget inte levererar den servicekvalitet som kunden vill ha för att 

kalla sig nöjd. Alla medarbetare hos kunden känner inte samma grad av nöjdhet, vissa är mer 

nöjda och andra mindre. Det som de medarbetare hos kunden som är mer nöjda har 

gemensamt är att de upplever att de har ett bra samarbete med företaget där det finns en vilja 

att förbättra serviceleveransen. De som är mindre nöjda eller helt missnöjda anser att de 

saknar ett väl fungerande samarbete, att arbetet går för långsamt, att företaget saknar 

kompetens i serviceleveransen, att företaget utlovar saker som inte stämmer samt att företaget 

saknar den grundläggande förståelsen för kundens hyresgäster som är avgörande.  
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Det som kundens medarbetare samlat anger är de viktigaste faktorerna för dess nöjdhet med 

företagets serviceleverans är: 

1. Att serviceleveransen uppnår myndighetskrav och är säker. Det är viktigt för kunden 

att de kan lita på att företaget levererar service enligt regelverk och att hyresgästerna i 

inte utsätts för fara i deras fastigheter.  

2. Att företagets medarbetare är serviceinriktade. Kunden lägger stor vikt vid att 

företagets medarbetare är trevliga och tillmötesgående, inte bara mot kunden utan 

speciellt mot kundens hyresgäster då hyresgästernas upplevelser av serviceleveransen 

avspeglas på kundens verksamhet.  

3. Att företaget har kompetenta medarbetare. Kunden lägger stor vikt vid att företagets 

medarbetare skall kunna ta genomtänkta beslut och att slippa kontrollera hur arbetet 

genomförs. De vill även att deras hyresgäster skall finna stort förtroende hos 

företagets medarbetare.  

4. Att företaget har stor förståelse för kundens verksamhet, olika fastigheter och 

hyresgästers olika specifika behov. Kunden hyr ut fastigheter till en rad olika 

människor i olika stadier i livet. Det är viktigt för kunden att servicen som företaget 

levererar blir anpassad till de behov som är viktiga i det stadiet, och att de har en 

förståelse för att ett behov som för någon är ganska oviktigt kan vara ett avgörande 

behov för någon annan.  

  

Som nämnt upplever kunden en förbättring av serviceleveransen som helhet och även i 

servicekvaliteten, trots att de inte anser sig nöjda än. Anledningar till att kundens nöjdhet ökat 

är exempelvis de rekryteringar eller byte av medarbetare som företaget gjort i leveransen. 

Kunden upplever att deras röst blir hörd i fråga om vilka personer som arbetar i leveransen 

och att företaget gjort åtgärder om kunden saknat en typ av kompetens eller egenskap. I fråga 

om personalstyrka är de dock inte helt nöjda än då de gärna hade sett fler tekniker på plats att 

ta sig an ytterligare antal felanmälningar i kundens fastigheter. Detta skulle bidragit till 

kortare väntetider för kundens hyresgäster och skulle därmed öka hyresgästernas nöjdhet och 

kundens upplevelse av företagets servicekvalitet. 

 

Kunden anser att ett fungerande samarbete är avgörande för att deras medarbetare skall vilja 

arbeta med företaget och känna sig nöjda med deras serviceleverans. Ett gott samarbete 

innebär för kunden god och trevlig kommunikation och ett fungerande informationsflöde. För 

att detta skall fungera anser kunden att personkemin är viktig och bör underhållas i form av att 

lära känna varandra utanför arbetsplatsen och bygga djupare relationer. Kunden anser det 

även svårare att skapa en god personlig relation och en hög nöjdhetsgrad när de varit så 

missnöjda sedan början av leveransen. Kunden anger att de kanske varit mer nöjda med 

dagslägets leverans om leveransen varit sådan från början. Trots att kunden vill behålla 

företaget som serviceleverantör saknar de tillit till företaget och känner sig osäkra på om de 

kan lita på en fortsatt förbättring av serviceleveransen. Kunden tror att den negativa och 

kritiska inställning till företagets leverans som cirkulerar hos kundens medarbetare i nuläget 

behöver förändras för att det skall finnas en chans till nöjdhet i framtiden.  
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För att kunden skall vara nöjd anger de att de vill känna sig trygga i leveransen, vilket de inte 

gör i nuläget. I kundens kontrakt med andra serviceleverantörer anger de att det tagit lång tid 

att komma fram till ett fungerande arbetssätt, vilket det även gjort med det undersökta 

företaget. Kunden säger att ett fungerande informationsflöde är avgörande för att kunden skall 

kunna skapa förståelse och trygghet i leverantörens jobb, men också för att förstå vilka 

problemområden som finns och var kunden behöver stötta med information och önskemål för 

att få arbetet att flyta som önskat. Kunden anger att de vill ha ett samarbete, inte en avlägsen 

leverans som de inte är insatta i.  

 

Frågeställning 2: Vilka huvudsakliga faktorer påverkar medarbetares nöjdhet? 

I resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2018, där medarbetarna 

inom den valda leveransen haft möjlighet att betygsätta deras arbetssituation, visades ett 

genomgående sjunkande index från föregående år. Resultatet visade även ett index som i alla 

kategorier låg under det genomsnittliga nöjdhetsindexet inom Sverige, se Tabell 1.  

 

Tabell 1: En tabell som visar en jämförelse av nöjdhetsindex 

 
Index 

2018 

Index 

2017 

Sverige Index 

2018 

Motiverad medarbetarindex 57 66 73 

Ledarskapsindex 60 77 75 

Fokusområde - mitt arbete 57 59 74 

Fokusområde - samarbete 59 59 75 

Fokusområde - engagemang 53 65 76 

Fokusområde - säkerhet i 

arbetsmiljön 

66 73 81 

Fokusområde - förbättringar mot 

kund 

53 63 80 

Fokusområde - attraktiv 

arbetsgivare 

63 68 77 

Not: Jämförelsen visas både från tidigare år samt det svenska genomsnittet i Sverige, hämtad 

från företagets medarbetarundersökning för 2018.  
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I resultatet av undersökningen som genomfördes via intervjuer med medarbetare på företaget 

2019 visade ett resultat som tyder på att medarbetarna ser en förbättring i deras situation hos 

företaget. Kontraktet för den undersökta serviceleveransen skrevs år 2017 då företaget tog 

över leveransen från ett annat bolag. När uppdraget togs över blev det en fördröjning i 

överlämningen vilket resulterade i att företaget hamnade efter med de arbetsuppgifter som 

förväntades i leveransen. Leveransen mellan företaget och kunden är en stor och omfattande 

leverans och ett stort arbete är utfört för att komma ifatt på de delar som hamnade efter i 

uppstarten av kontraktet. Den stora arbetsbelastningen samt underbemanning i 

personalstyrkan vid uppstart ledde till att medarbetarna kände mycket stress i sitt dagliga 

arbete. En del omstrukturering gällande organiseringen av personal har genomförts från 2017 

till 2019, se Figur 6.   

 

 
Figur 6: Organisationsbild över förändringen från 2017 till 2019 
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I resultatet av intervjuerna gick det även att tyda att: 

• 4 av 4 nämner att de trivs bra på arbetet/företaget 

• 3 av 4 nämner att de uppskattar friheten under ansvar som ges i arbetet med 

möjligheten att kunna planera sin egen dag 

• 3 av 4 uttrycker vikten av uppföljning på det genomförda arbetet samt vikten av 

feedback, såväl positiv som konstruktiv 

• 3 av 4 saknar information från ledningen gällande bakgrunden till varför beslut tas 

• 3 av 4 nämner stress som en del av deras vardag i arbetet men 2 av dem beskriver att 

stressen har minskat markant sedan leveransstarten 2017 

• 2 av 4 nämner att de anser det vara motiverande att bidra till att göra kunden nöjd 

• 2 av 4 uttrycker glädje i att ha en möjlighet att påverka deras medarbetares situation på 

arbetsplatsen 

• 2 av 4 uttrycker att det administrativa arbetet tar en för stor del av deras arbetsdag 

vilket hindrar dem från att leverera där de själva anser att det behövs 

• 2 av 4 nämner att det är viktigt för dem med sammanhållning inom gruppen  

• 1 av 4 nämner att han drar sig för att möta missnöjda kunder 

 

Det går genom det resultatet att tyda att samtliga medverkande intervjupersoner trivs på sitt 

arbete. En klar majoritet lyfter frihet över sin egen arbetsdag som något som påverkar trivseln 

positivt. Möjligheten att påverka både för kunderna och medarbetarna ses som motiverande, 

precis som pressen från missnöjda kunder kan minska motivationen. Sammanhållningen inom 

gruppen och en god kontakt med sina kollegor är en viktig faktor för trivseln på arbetsplatsen 

enligt intervjusvaren. Kommunikation från ledningen i form av feedback såväl som 

information är en annan viktig del som studiens resultat visar avgörande för medarbetarnas 

trivsel på arbetsplatsen.  

 

Frågeställning 3: Vilka förbättringar kan göras för att förbättra kund- och 

medarbetarnöjdheten? 

För att förbättra kundnöjdheten ser kunden gärna att företaget överlevererar i nuläget för att 

bevisa för kunden att de är värda en fortsatt leverans. Detta då kunden upplever det svårare att 

bli nöjd då de varit missnöjda en längre tid och tappat förtroendet för företagets förmåga att 

leverera god servicekvalitet. Kunden uppger sig kunna förbättra bilden de har av företaget 

även på egen hand genom att fokusera på de positiva delar som görs och de olika 

förbättringarna som ökat nöjdheten. Kunden ser även en förbättringspotential av leveransens 

organisering i form av uppdelningen av ansvarsområden för de olika teknikerna från vardera 

företag. De tror att det kan leda till ett jämnt arbetsflöde och ett mer naturligt samarbete om 

både kund och företag har en liknande organisering av medarbetare och arbetsroller på 

vardera sida.  

 

För att öka kundnöjdheten ser kunden även en ökad finkänslighet hos företagets tekniker i 

fråga om prioriteringsordning för hjälp av uppstådda problem som önskvärd. Kunden 

förklarar att när deras hyresgäster upptäcker ett fel skickas det felanmälningar till företaget. 

Felanmälningarna prioriteras hos företaget innan arbetsordrar skickas ut till företagets 

tekniker på plats. De uppger att prioriteringen oftast blir rätt men att det finns gånger då en 
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annorlunda prioritering skulle vara att föredra utifrån hyresgästens unika behov. Denna typen 

av finkänslig prioritering är beroende av att företagets tekniker känner till hyresgästens behov 

och har en förståelse för när ett fel bör byta prioritering. Branschen innebär mycket akuta 

problem som någon måste ansvara för att lösa. Kunden önskar alltid en så snabb lösning som 

möjligt vilket leder till stress från deras håll när företaget inte har möjlighet att lösa 

problemen så fort som önskat. Att prioriteringen av felanmälningarna alltid blir korrekt är 

därför av stor vikt för kundens nöjdhet. Medarbetarna på FM-företaget lyfter även att de 

många gånger får klagomål från kunden vid förseningar av felåtgärder som de inte kan styra 

över, detta då förseningen är gjord av företagets eller kundens underleverantörer. De lyfter att 

det är viktigt att kunden alltid skall informeras om vad som händer i deras ärende. Om en 

reparation exempelvis dröjer på grund av väntan på en leverans eller om uppdraget lämnas 

över till annan underleverantör ska kunden veta om det. Om någonting är åtgärdat och färdigt 

ska kunden även meddelas om detta för att öka kundens förståelse för företagets 

arbetsprocess.  

 

Kunden anser att samarbetet i leveransen mellan företagets och kundens medarbetare är en 

viktig aspekt för att leveransen skall bli bra. För att förbättra denna relation tycker kunden att 

mer privata tillställningar bör ordnas där företag och kund får träffas och lära känna varandra 

utanför de vanliga arbetsrollerna. Kunden delger att de kommit närmare sina andra 

samarbetspartner på detta sätt och har där lyckats ändra samarbetet i leveranserna till det 

bättre. Händelseförloppet vid ett nytt samarbete är inte någonting nytt för kunden som 

beskriver att de känner igen händelseflödet från tidigare samarbeten med andra företag.  

 

Förutom att kunden önskar vissa förändringar för att öka kundnöjdheten har FM-företagets 

medarbetare förslag på vad de anser skulle förbättra leveransen och bidra till en mer nöjd 

kund. Vad många av medarbetarna lyfter som ett problem i leveransen är en bristande 

kunskap från företaget och kundens sida angående vad som ingår i kontraktet, det vill säga 

vad företaget skall leverera utan att debitera kunden extra. Kunden påpekar att de vill minska 

det administrativa arbetet där faktureringen av den debiterbara tiden är en stor del. Företaget 

vill ha betalt för tiden de lägger ut, men kunden vill att det som debiteras extra skall vara 

försvarbart, väl estimerad och skall levereras med en tydligt förklaring vad tiden blivit använd 

till. Medarbetarna önskar att kontraktet definieras och informeras till alla inblandade i 

leveransen. Både för att kunden skall få bättre förståelse för kontraktets innehåll, men även 

för att medarbetarna skall vara på det klara vad som ligger inom deras arbetsroll och hur de 

måste tänka för att underlätta kontrollen av debiterbar tid hos kunden. För att underlätta 

faktureringen har en diskussion tagits upp av företaget om ändring i faktureringssystemet för 

att minska detta problem, men medarbetarna uttrycker att det går att göra mer för att minska 

det administrativ arbetet i leveransen. Vid minskad administrativ tid frigörs mer tid att åtgärda 

inkomna felanmälningar och för ledare att stötta sina medarbetare på fältet. Exempelvis lyfte 

medarbetarna ett förslag på att kunden kan koncentrera felanmälningen till en 

person/kontor/ansvarig som felanmäler för att spara tid hos företagets tekniker och frigöra tid 

åt dem att hjälpa kunden.  
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Medarbetarna på FM-företaget lyfter även att de vill ha tydliggjort vad kunden anser 

värdeskapande för att skapa sig en gemensam bild av var i leveransen fokus skall ligga för att 

öka nöjdheten. Kunden uttrycker att de har ett stort fokus på säkerhet i sina fastigheter och 

skulle anse det värdefullt om företaget hade kontroll på alla saker som hade med 

säkerhetsåtgärder att göra. Säkerhet, exempelvis brandsäkerhet, ingår dock inte till fullo i 

kontraktet vilket tidigare skapat osämja mellan företaget och kunden. Företaget önskar betalt 

för det arbete de behöver lägga till leveransen för att säkerställa ett framgångsrikt 

säkerhetsarbete, vilket tagits upp i förhandlingar med kunden. Kunden har en önskan om att 

mer arbete skall göras i leveransen vilket öppnar upp möjligheten för företaget att anställa fler 

personer. Medarbetarna anger dock att de fortfarande saknas kompetens i leveransen, trots en 

betydligt förbättring av kompetens sedan leveransens start. Företaget säger dock att det är 

svårt att få tag på bra arbetskraft med den höga kompetens som krävs i leveransen för att öka 

kundnöjdheten utan att betala så höga löner att kontraktet går med röda siffror. Medarbetarna 

anser att företaget skulle ha mindre problem med att attrahera rätt arbetskraft till leveransen 

om de hade möjlighet att erbjuda viss typ av förmåner. Förmåner som föreslås är exempelvis: 

• Ledigt eller halvdag innan röda dagar “klämdagar” 

• Rikskuponger 

• Poolbilar/ förmånsbilar 

• Högre friskvårdsbidrag 

 

För att specifikt förbättra medarbetarnöjdheten oavsett kundens inblandning i problemet lyfter 

medarbetarna att informationen i ledet från högre chefer ner till fältarbetare är bristande. 

Exempelvis lyfter flera medarbetare att de mål eller förändringar som presenteras många 

gånger saknar information om sitt syfte. Medarbetarna lyfter att de inte har någonting emot 

förändringar eller nya mål så länge de förstår varför dem görs. Ett av flera exempel som lyfts 

är syftet med att arbetsplatserna inte skall vara individuella längre för de medarbetare som 

sitter i kontorslandskap. Medarbetarna önskar sig en kanal där information om syftet med 

förändringarna tydlig delges och där frågor kan ställas, möjligen i form av ett forum.  

 

Medarbetarna lyfter nästan genomgående att arbetet innefattar mycket ansvar och ett mycket 

högt tempo med många bollar i luften. När frågor inte blir besvarade på en nivå går frågan 

vidare till någon annan som får ta på sig arbetet som någon annan inte hann med att lösa. 

Medarbetarna lyfter att det skulle behövas fler ledare i leveransen både för att öka trivsel på 

företaget men även för att ge fältarbetarna alla möjligheter att leverera en god servicekvalitet. 

Även arbetsrollernas utformning ifrågasätts av medarbetarna som saknar personalansvar hos 

den ledare som arbetar närmast varje medarbetare. En uppdelning av personalansvaret skulle 

enligt medarbetarna gynna medarbetarnöjdheten samt avlasta ledningen. Även mailen lyfts 

som ett tidstjuv där flera medarbetare anger att de lägger mer tid än önskat på att svara på 

mailtrådar än att arbeta med leveransen och att hjälpa sina kollegor. Ett förbättringsförslag 

som lyfts för att minska tiden som spenderas på att läsa och besvara mail är att utveckla olika 

gruppforum med de personer som arbetar med samma saker och som behöver delge 

information. Mailen används i nuläget för att binda samman avdelningarna vilket 

medarbetarna tycker skulle kunna göras på ett smidigare sätt än att skicka mail.  
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5.0 Analys 

I detta kapitel analyseras studiens resultat utifrån framtagen teori. Analysen är uppdelad 

utifrån de tre frågeställningar som studien syftar till att besvara. Frågeställning 1 analyseras 

med hjälp av Grönroos modell för upplevd tjänstekvalitet. Fråga 2 är analyserad utifrån Kano-

kundmodell, där medarbetarnas basbehov, uttalade behov samt omedvetna behov analyserats. 

Fråga 3 är analyserad utifrån gap-modellen i PDSA-cykelns stadier “Lär” och “Planera”. 

Resultatet analyserar även utifrån tidigare forskning inom området och kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av kapitlet.  

 

5.1 Analys av resultat 

Frågeställning 1: Vilka huvudsakliga faktorer påverkar kunders nöjdhet?  

Grönroos (2000, s. 81) har tagit fram sju faktorer som han anger är avgörande för en kunds 

kvalitetsupplevelse. Han har delat in de sju faktorerna i tre övergripande dimensioner vilka är 

den tekniska kvalitetsdimensionen, den funktionella kvalitetsdimensionen samt varumärkets 

dimension. Teknisk kvalitetsdimensionen innefattar den första faktorn: 

1. Professionalitet och kunskap. Faktorn innebär att det krävs att kunden anser och förstår att 

företaget besitter den kunskap och kompetens som krävs för att lösa kundens problem.  

Redan vid första faktorn av Grönroos (2000, s. 81) teori om kundnöjdhet finns ett glapp 

mellan vad den undersökta kunden upplever och vad som krävs för att kunden enligt teorin 

skall vara nöjd. Kunden uppger i nuläget att de tvekar på att företaget besitter den kompetens 

som är nödvändig för att lösa kundens problem. De uppger att de upplever en ökad kompetens 

i leveransen men att de ändå inte är säkra på att arbetet som utförs lever upp till deras krav på 

kvalitet.  

 

Funktionell kvalitetdimension innefattar den andra till den sjätte faktorn (Grönroos, 2000, s. 

81). Faktor 2, Attityd och beteende, omfattar det engagemang, den välvilja och det intresse 

som visas mot kunden. Kring denna faktor har kunden i nuläget en splittrad bild då vissa 

medarbetare från kundsidan är nöjda med sitt samarbete och det engagemang de upplever från 

företagets sida. Andra upplever att företaget inte visar samma välvilja och genuina intresse för 

leveransens specifika behov. Kunden trycker hårt på att de anser att ett fungerande samarbete 

är viktigt för att deras arbete skall fungera och för att de skall uppleva nöjdhet i leveransen. 

Hur företagets bemöter kunden, deras attityd, vilja att ta av sin tid och att engagera sig i 

kundens bekymmer kan därför anses som viktigt för kundens ökade nöjdhet.  

 

Faktor 3 är: Tillgänglighet och flexibilitet (Grönroos, 2000, s. 81). Faktorn innefattar huruvida 

företaget exempelvis är tillgänglig i telefon och mail eller är snabba på plats när kunden 

behöver hjälp, samt är öppna för justeringar i arbetet vid behov. Enligt kundundersökningen 

år 2018 rankade kunden företagets flexibilitet och tillgänglighet vid fel som mycket lågt. 

Kunden nämner i intervju att företaget blivit bättre på dessa fronter men att det i nuläget 

saknas kapacitet att ta hand om problem som uppstår så pass snabbt som kunden skulle önskat 

åt sina hyresgäster. De säger även att informationsflödet är bristfälligt men inte att detta 

specifikt beror på att företagets medarbetare inte är tillgängliga när de efterfrågas.  
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Faktor 4 är: Tillförlitlighet och pålitlighet. Faktor 4 innebär att kunden värdesätter att arbeta 

med företag som går att lita på och som är trygga att samarbeta med. Detta är någonting som 

kunden enligt undersökningen anser mycket viktigt. Både då kunden anser att säkerheten i 

deras fastigheter har högsta prioritering men även då kunden tydligt uttrycker att de vill kunna 

lita på att företaget löser problemen som uppstår i fastigheterna utan att de skall behöva 

kontrollera att problemet blivit omhändertaget. Kunden vill ha tillit till företagets alla 

medarbetare och att de behandlar kundens hyresgäster på det sätt som de skulle behandlat sina 

egna kunder. De vill lita på att företaget alltid gör sitt bästa och vill kundens bästa.  

 

Faktor 5 är: Hantering av misstag och problem. Faktorn innefattar hur kundens upplevelse 

påverkas om, eller när, det uppstår misstag i leveransen av olika anledningar. Som nämnt 

tidigare visade kunden ett missnöje i kundundersökningen från 2018 där de angav att 

företaget inte reagerar snabbt eller snabbt vidtar åtgärder om någonting blivit fel. Studien 

visade att kunden ansåg att hanteringen av problem var en viktig aspekt för deras nöjdhet och 

att det i dagsläget fortfarande påverkade att de inte var helt nöjda. Vid fel eller misstag anger 

kunden att de anser kommunikation och information som den viktigaste aspekten. De anger 

också att problemen som uppstår hos hyresgästerna bör prioriteras utifrån hyresgästens behov 

av att få problemet löst, vilket de inte alltid anser fungerar i nuläget. Kunden nämner inte att 

hantering av misstag ingår i deras viktigaste aspekter för att uppnå nöjdhet. De nämner istället 

att de värdesätter att företaget ständigt vill förbättra leveransen, vilket kan tolkas som att de 

värdesätter att företaget vill göra förändringar för att minska de misstag som uppstår.  

 

Faktor 6: Omgivning. Faktor 6 innebär att kundens upplevelse av den fysiska omgivningen 

spelar roll, likaså andra aspekter av serviceleveransens miljö. Då företaget levererar service 

till kundens fastigheter påverkas inte kunden av ytliga faktorer som företagets val av 

kontorslokaler. Däremot påverkas kunden av företagets medarbetares position. Kunden anger 

att de fastigheter som ligger inom ett nära avstånd till företagets servicemedarbetare får hjälp 

på plats snabbare. Kunden uttrycker dock inte företagets positionering som en huvudfaktor till 

deras nöje eller missnöje. Bergman och Klefsjö (2014, s. 334) skriver att denna upplevelse 

inte är ovanlig då omgivningen anses som den minst viktiga av de sju faktorerna.  

 

Den sista dimensionen kan istället som en dimension ses som ett filter för uppfattningen av 

tjänstekvalitet som helhet (Grönroos, 2000, s. 64). Varumärkets dimension innefattar den 

sjunde och sista faktorn: 7. Rykte och trovärdighet. Detta innebär att en faktor för kundens 

nöjdhet är hur pålitligt företaget är, om dem har en god image, är prisvärda samt om de står 

för goda värderingar. Företagets image och varumärke anses vara den viktiga faktorn för 

tjänstekvalitet då den kan påverka kundens uppfattning av kvaliteten på den levererade 

tjänsten. Är kundens uppfattning om företaget positiv är det lättare för kunden att förbise 

mindre fel. Är kunden istället negativt inställd till företaget kan oväsentliga misstag uppfattas 

som stora och avgörande. Den undersökta kunden uttrycker själva att de varit negativt 

inställda till leveransens kvalitet från samarbetets start och att de inte är helt säkra på att de 

skulle varit missnöjda med leveransen som den ser ut idag om den skulle blivit levererad på 

detta sätt från början. De anger även att de är villiga att arbeta på sin inställning mot företaget 
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och dess leverans för att ha en möjlighet att uppleva nöjdhet i framtiden. Faktor 7 kan därför 

tolkas som den viktigaste aspekten även i den undersökta serviceleveransen.  

 

Frågeställning 2: Vilka huvudsakliga faktorer påverkar medarbetares nöjdhet? 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 370) beskriver att motiverade medarbetare är en 

grundförutsättning för en väl fungerande organisation. Medarbetare som trivs på sitt arbete 

tenderar att vara mer motiverade och känna ett större ansvar för att genomföra sitt arbete väl. 

Forskning visar även att nöjda medarbetare har en lägre sjukfrånvaro och ger goda 

förutsättningar för en finansiell utveckling för företaget (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 371). 

Resultatet från de intervjuer som genomförts i denna studie visar att samtliga intervjupersoner 

har en generell trivsel på sitt arbete inom företaget. Medarbetarna anser att deras trivsel på 

företaget har förbättrats markant efter det förbättringsarbete som har pågått sedan leveransens 

start år 2017, med exempelvis omorganiseringen, se figur 6. Eva Månsson (2006) beskriver 

dock att medarbetare tenderar att svara mer positivt gällande deras trivsel på arbetsplatsen i 

undersökningar än vad de uttrycker utanför undersökningen. Medarbetarna har givits 

förutsättningarna för att svara ärligt gällande deras trivsel i undersökningen men om de har 

förskönat sanningen är inget som undersökts i studien.  

 

Resultatet från studien visar att medarbetarna uttrycker att en för hög grad stress minskar 

deras trivsel på arbetsplatsen. Missnöjda kunder som ger ett motstridigt bemötande kan även 

de sänka den positiva känslan kring arbetet, medan känslan av att omvända den missnöjda 

kunden till en nöjd kund är en motiverande drivkraft för medarbetarna. En god 

sammanhållning inom arbetsgruppen och en väl fungerande kommunikation från ledningen är 

enligt resultatet avgörande faktorer för hur väl medarbetarna trivs på arbetsplatsen. Även 

känslan av frihet under ansvar uttrycks vara en viktig faktor för medarbetarnas nöjdhet.  

 

En modell som går ut på att just undersöka vilka behov som finns hos medarbetarna är Kano-

kundmodell (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 320). Kano-kundmodell går att använda för att 

förbättra både intern och extern kundnöjdhet, i det här fallet är det den interna kundnöjdheten 

som undersökts. Kano-kundmodell går ut på att medarbetarnas behov listas och kategoriseras 

efter områdena: basbehov, uttalade behov och omedvetna behov (Bergman och Klefsjö, 2012, 

s. 320). Basbehoven är de mest grundläggande behoven som medarbetarna har, men inte alltid 

är medvetna om, då de upplevs som så självklara att de nästan glöms bort. Uttalade behov är 

de behov som medarbetarna oftast själva nämner om de blir frågade. Omedvetna behov är de 

behoven som bidrar med det lilla extra som leder till den högsta graden av nöjdhet. Oftast är 

personer inte själva medvetna om dessa behov, därav namnet omedvetna behov, men det är 

dessa behov som leder till konkurrenskraft mot andra företag.  Genom att tydliggöra den 

interna kundens behov kan det bli tydligare för företaget att hitta sätt att tillgodose behoven 

för att höja nöjdheten. I tabell 2 visas medarbetarnas basbehov, uttalade behov samt 

omedvetna behov.  

 

 

 

 



 

 26 
 
 

Tabell 2: Kano-kundmodell för medarbetarnas behov 

Basbehov Uttalade behov Omedvetna behov 

- Lön 

- Anställningsavtal 

- Lika rättigheter 

- Lika 

förutsättningar  

- Förmåner  

- Återkoppling på utförda 

arbeten 

- Uppskattning från ledningen 

- Internutbildning 

- Lättåtkomlig information 

- Kompetenta kollegor 

- Sammanhållning inom 

arbetsgruppen 

- Frihet i arbetet  

- Personalaktiviteter 

- Vänner 

- Bonus 

- Utvecklande 

arbetsmiljö  

Not: I tabellen visas medarbetarnas basbehov, uttalade behov samt omedvetna behov. 

 

Basbehoven i detta fall är framtagna genom brainstorming av studenterna då de inte 

framkommit av resultatet från intervjuerna eftersom basbehov vanligtvis anses som för 

självklara för att omnämna. Resultatet visar inga tecken på att basbehoven inte blir uppfyllda. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 321) är de uttalade behoven de behov som uttalas i 

frågan kring vad som krävs för att göra en person nöjd. De uttalade behoven som redovisas i 

tabell 2 är de behov som nämnts i intervjuerna och redovisats i resultatet som viktiga faktorer 

för medarbetarnöjdheten på företaget. Det går av resultatet att tyda att företaget delvis 

uppfyller de uttalade behoven men att en förbättring kan krävas gällande en del av behoven. 

Det tydligaste mönstret som går att tyda ur resultatet från intervjuerna är att en förbättring kan 

krävas gällande kommunikationen mellan ledning och medarbetare. Ett ledarskap som bygger 

på ett ömsesidigt förtroende, jämlikhet, gemensamma värderingar, personlig utveckling och 

kommunikation kan kopplas till nöjda medarbetare (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 371).  

 

De omedvetna behoven som, redovisas i tabell 2, är precis som basbehoven framtagna genom 

brainstorming av studenterna eftersom omedvetna behov är behov som inte uttalats men som 

kommer att höja nöjdheten det lilla extra (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 321). Om de 

omedvetna behoven uppfylls eller inte har inte undersökts i studien men oavsett är de en 

viktig del för att se medarbetarnas nöjdhet genom ett större perspektiv. Första när 

basbehoven, de uttalade behoven samt de omedvetna behoven blir tillgodosedda kan den 

högsta graden av medarbetarnöjdhet upplevas (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 320). Att tyda 

av resultatet finns det en del förbättringar kvar att utföra innan medarbetarna inom företaget 

bör klassas som helt nöjda även om de i intervjuerna uttrycker att de trivs bra på sin  
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arbetsplats. Att tyda av analysen är de huvudsakliga faktorerna som påverkar medarbetarnas 

nöjdhet: 

• Grundläggande rättigheter 

• Kommunikation 

• Uppskattning 

• Sammanhållning 

• Utveckling 

 

Frågeställning 3: Vilka förändringar kan göras för att förbättra kund- och 

medarbetarnöjdheten? 

Studiens resultat visar att en rad förbättringar gjorts i leveransen för att förbättra 

servicekvaliteten. Den visar även att både kundens och företagets medarbetare är medvetna 

om fler förbättringar som kan göras. Resultatet visar att medarbetarna från bägge sidor har en 

god förståelse för att leveransen kan förbättras mer än den redan gjort, vilket studien även 

visar vara viktigt för att göra kunden nöjd samt för att ge företaget möjlighet att behålla 

kunden som sin kund i framtiden. Bergman och Klefsjö (2012, s. 46) skriver att kundens krav 

på kvalitet alltid kommer att öka. Det är när företaget inte längre ständigt förbättras som dess 

produkt inte längre kommer att uppfattas som bra. De menar att ständig förbättring är 

grundläggande för att inte bara göra kunden nöjd utan även att behålla en nöjd kund. En 

symbol för ständig förbättring är förbättringscykeln “Planera - Göra - Studera - Lär” som 

berör fyra steg som bör cirkulera för att ständigt förbättra kvaliteten på tjänsterna i företaget. 

Steget “Lär” i förbättringscykeln går ut på att lära vad man gör i dagsläget, vad som fungerar 

och vart förbättringar kan göras innan steget “Planera” inleds där förändringsarbetets 

genomförande planeras. Det är inte förrän i stadiet “Gör” som förbättringarna genomförs, då 

förbättringsarbetet ofta kostar företaget tid och pengar och bör därför vara väl genomtänkt.  

 

För att “Lära” vart förbättringar gjorts och var förbättringar fortsatt behöver göras i 

serviceleveransen kan Gap-modellen användas. Gap-modellen är en modell som analyserar  

gapet mellan kundernas förväntade servicekvalitet och den upplevda servicekvaliteten 

(Bergman och Klefsjö, 2014, s. 343).  Genom att analysera vilka gap som bör tillfredsställas 

för att uppnå hög servicekvalitet blir det sedan lättare att se vilka förbättringar som är mest 

prioriterade att genomföra. Gap-modellen består av fem möjliga gap mellan vad som i nuläget 

är önskat och vad som är erbjudet eller tillgängligt.  

 

Gap 1 som definieras som gapet mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om 

dessa förväntningar, finns i leveransen då både kund och företagets medarbetare anger att det 

uppstår förvirring kring vad som ingår i serviceleveransens kontrakt. Kunden uttrycker att de 

blir besvikna på att leveransen inte innehåller alla de delar de skulle önska, att exempelvis 

deras hyresgäster inte får hjälp så snabbt som de önskar, att de saknar viss återkoppling och 

önskar en högre servicekvalitet än vad som levereras. Företaget påstår istället att kunden inte 

är insatt i vad exakt som ingår i kontraktet och att en del saker som kunden förväntar sig inte 

är inom deras arbetsuppgifter. Gap 1 kan då tolkas ha uppstått redan vid kontraktets 

utformning då företaget haft en bild av vad kunden förväntat sig av leveransen, men som visat 

sig vara felaktig.  
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Bergman och Klefsjö (2012, s. 343f) skriver att tre vanliga anledningar till gap 1 är: 

• Bristande marknadsundersökning 

• Bristande kommunikation i företaget 

• För många ledningsnivåer i företaget 

Om det är företagets marknadsundersökning som varit bristande innan kontraktets utformning 

eller om det varit kommunikationen som varit bristande framgår inte av studien. Däremot är 

dessa alternativ möjliga för att förklara anledningen till gapet. Studiens resultat visar att 

kundens och företagets medarbetares är eniga om att informationen är en viktig del av 

leveransen för att uppnå både kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet och är någonting som kan 

förbättras för att förbättra samarbetet mellan parterna. Informationen kan hjälpa företaget att 

förstå vad kunden förväntar sig och har för behov och ge dem möjlighet att minska gapet 

mellan deras egen uppfattning om kundens förväntningar och de riktiga förväntningarna. 

Resultatet visar att informationen internt hos företaget även har en viktig del för 

medarbetarnas nöjdhet i sitt arbetet och att de anser att informationsflödet kan förbättras. Då 

bristande kommunikation i företaget är en vanlig anledning till gap 1 kan studiens resultat 

med förslag om förbättrad intern kommunikation anses mycket relevant för både en nöjdare 

medarbetare och kund. När företaget tagit del av den lärdomen, att förbättrad information och 

kommunikation kan öka kvaliteten i leveransen och bidra till en nöjd kund, övergår 

förbättringscykeln till steget “Planera” där företaget bestämmer hur och när förbättringen kan 

göras utifrån det resultat som studien synliggjort.  

 

Gap 2, det vill säga gapet mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och det 

utformade erbjudandet, finns i den bemärkelse att företaget utformat och levererar den tjänst 

de anser relevant för kundens behov trots vetskapen att leveransen inte gör kunden nöjd. Gap 

2 uppstår när ett företag missar kundens förväntningar i utformningen av tjänsten (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s. 344f). Utifrån studiens resultat kan analysen göra att företaget delvis 

bortsett från kundens förväntning till en början i tro om att kundens behov blivit riktigt 

definierat och att detta skulle vara nog för att leverera god kvalitet. Studiens resultat visar på 

att kunden är medvetna om att det är svårt att vid ett första samarbete förstå deras 

förväntningar och att de anser att de själva också har en skyldighet att försöka förklara sina 

förväntningar till företaget. Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att gap 2 är stort i många 

företag och beror på att det är svårt att göra kundens röst hörd i hela tjänstens 

utformningsprocess. En vanlig anledning till gap 2 är tron att “det inte lönar sig” att leverera 

utefter kunden förväntning. Studiens resultat visar att företaget anser sig i nuläget behöva 

överprestera för att tillgodose kundens förväntningar och få kunden att känna sig nöjd vilket 

de inte är säkra på kommer löna sig. Kunden anger även att de i nuläget förväntar sig en 

överprestation av företaget för att visa att företaget är villiga att tillgodose deras 

förväntningar. De lyfter även konkreta förbättringsförslag som teambuilding eller ändrad 

organisering av medarbetare. Företagets medarbetare anger sig att i hög grad ha känt av de 

höga förväntningarna från kunden vilket lett till en stressad arbetssituation och i sin tur till 

minskad medarbetarnöjdhet. Medarbetarna anger att de anser att en hög kompetens på 

leveransens medarbetare är viktig för att servicekvaliteten skall uppfattas hög av kunden. 
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Medarbetarna har konkreta förslag på vad företaget kan göra för att locka fortsatt kompetent 

personal till leveransen och fortsätta att minska gap 2.  

 

Gap 3 som är gapet mellan det utformade och det utförda erbjudandet kan anses ha genomgått 

den största minskningen under leveransens gång. Resultatet visar på ett positivt gap mellan 

det utformade erbjudandet och det utförda erbjudandet, i alla fall i företagets eget perspektiv, 

då företagets medarbetare anger sig ha en positiv kurva gällande antal uppdrag som företagets 

medarbetare utför som inte ingår i kundens förbetalda avtal. Om kunden ändå inte är nöjd 

trots företagets arbete utanför avtalets ramar kan kanske avtalets utformning ifrågasättas. 

Kunden anger istället att det i vissa fall är ett positivt gap och att lösningar som inte 

efterfrågats än redan lösts. Däremot anser kunden förbättringsmöjlighet i företagets 

genomförande av de aktiviteter som utförs inom avtalets gränser. Studiens resultat visar att 

kunden önskar höja företagets servicekvalitet på de aktiviteter som utförs inom avtalets 

gränser. Konkreta förslag som kunden lyfter är exempelvis ytterligare finkänslighet av 

prioriteringsnivå vid felanmälningar från kundens hyresgäster. Resultatet visar att företagets 

medarbetare upplever stor frihet i sitt arbete vilket uttrycks som mycket positivt och anger att 

de själva har utrymme att bestämma över i vilken ordning som exempelvis felanmälningar 

skall hanteras och av vilken person. Företaget driver även i vissa fall tävlingsmoment i antal 

åtgärdade felanmälningar utöver kundens utformade avtal. Att företagets medarbetare blir 

informerade om kundens förväntningar på utförandet av leveransen kan tolkas som mycket 

viktigt för servicekvaliteten då fokus annars kan bli mer på de interna tävlingsmomenten 

snarare än kundens behov. Det kan också tolkas som mycket viktigt att frigöra mer tid från 

administrativa sysslor, som resultatet lyfter, för att öka möjligheterna för ledare att stötta sina 

medarbetare i att hålla en god kvalitet i serviceleveransen och att hålla rätt fokus.  

 

Gap 4, som uppstår då företaget utlovat ett erbjudande som leveransen inte kan leva upp till, 

kan har uppstått i leveransen på grund av okunskap. Företaget anger att serviceleveansen till 

kunden är nyutformad och är ingenting som företaget har erfarenhet utav sedan tidigare. 

Bergman och Klefsjö (2012) skriver att anledningar till gap 4 kan vara bristande 

kommunikation inom företaget eller benägenhet att lova för mycket, vilka inte stämmer in på 

den bild som resultatet av studien visar. Företaget har inte marknadsfört tjänsten på ett 

felaktigt sätt till kunden men har däremot utlovat ett erbjudande som inte går att leva upp till 

för de som arbetar med leveransen. Studiens resultat tydliggör att leveransen går med röda 

siffror vilket tyder på att företaget inte kan leva upp till erbjudandet men även att förändringar 

behöver göras för att flera medarbetare i leveransen skall få en mindre stressig arbetssituation. 

Erbjudandet har utlovat en servicekvalitet som företagets medarbetare beskriver kräver god 

kompetens hos leveransens samtliga medarbetare. Som nämnt tidigare är detta dyrt för 

företaget men kan enligt studiens resultat möjligen kompenseras på annat sätt än med höjda 

löner. Studien visar även att medarbetarna ifrågasätter rollernas utformning i leveransen och 

anger att exempelvis personalansvaret kan delas på fler ledare inom leveransen för att ge mer 

återkoppling, se medarbetarnas behov och erbjuda utvecklingsmöjligheter till medarbetare i 

behov av det i syfte att öka kompetensen i leveransen.  

 



 

 30 
 
 

Gap 5, vilket är gapet mellan kundens förväntningar och erhållna erbjudande, är ett resultat av 

de tidigare fyra gapen. Gapet finns i leveransen men har minskat över tid, vilket både 

företaget och kunden lagt märket till. Gapets förändring har en positiv trend som behöver 

fortsätta, vilket kan göras genom att företaget inleder stadiet “Planera” utifrån den vetskapen 

de besitter utifrån studiens nuläge. Ju närmre kundnöjdhet företaget kommer desto mindre är 

gapet mellan kundens förväntning och det erhållna erbjudandet. Hur hög eller hur låg kvalitet 

som kunden upplever beror på deras förväntningar i sammanhanget, vilka resultatet i nuläget 

visar är mycket låga. Det som företaget uttrycker som att “överprestera” för att uppnå 

kundnöjdhet kan därför visa sig att vara en fungerande leverans som fyller de gap som i 

nuläget finns. Genom att genomföra stadiet “Göra” i PDSA-cykeln och fylla gapen utifrån 

kunskapen om nuläget och de behov som finns i leveransen är företaget ett steg i rätt riktning 

att förbättra kund- och medarbetarnöjdhet samt att behålla den redan uppfyllda nivån av 

nöjdhet.  

 

5.2 Analys utifrån tidigare forskning 

Då en exakt likadan studie inte genomförts på samma eller ett annat företag tidigare är det 

svårt att avgöra om studiens resultat tagit fram ett resultat som är trovärdigt utifrån jämförelse 

med tidigare studier. Däremot har forskning gjorts på studiens olika delar separat av olika 

personer där både vad som gör en kund nöjd och vad som gör en medarbetare nöjd har 

berörts. Ericsson och Wangs (2007) studie visar att företags viktigaste område för 

kundnöjdheten är servicekvaliteten. Då studien utgått från att den studerade kunden har 

servicekvalitet som grundläggande behov för sin nöjdhet kan den tidigare studien anses som 

ett stöd för att den genomförda studiens gjort på rätt område för att uppnå kundnöjdhet. 

Ericsson och Wang (2007) gjorde sin studie i konferensbranschen, vilket är ett annan bransch 

än den utförda studien. Båda branscherna syftar dock till att leverera tjänster och kan därför 

anses valid att styrka den genomförda studiens resultat.  

 

Resultat framtaget i en studie av Yusra Akbar (2016) visar att god kommunikation inom 

företaget är avgörande för medarbetarnas trivsel. Akbar (2016) drar i sin studie även 

slutsatsen att de sociala relationerna inom hela organisationen är viktiga för medarbetarnas 

nöjdhet. Både den sociala relationen kollegor och medarbetare emellan anses viktig men även 

deras sociala relation mellan medarbetarna och företagets kunder visade sig viktigt för 

medarbetarnas trivsel. Den valda studien har gjorts grundat på begreppet nöjdhet som kan 

anses nära besläktat med begreppet trivsel vid studie av medarbetarens behov på 

arbetsplatsen. I en jämförelse mellan den aktuella studien och den tidigare studien skriven av 

Akbar (2016) framkommer det att kommunikation och sammanhållning är två av de absolut 

viktigaste faktorerna för medarbetarnas nöjdhet på arbetsplatsen. Något som även 

framkommer i den aktuella studien som inte lyfts lika tydligt i tidigare studie är att de 

grundläggande rättigheterna anses som ett basbehov som är avgörande för att medarbetarna 

ska känna sig nöjda. Även behovet av uppskattning och utveckling är två faktorer som lyfts i 

den aktuella studien som avgörande faktorer. Även om resultatet delvis skiljer sig åt gällande 

en del av faktorerna går det inte att finna något från tidigare studier som motsäger det resultat 

som framkommit i den aktuella studien.   
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Resultatet av Emelie Törn och Sara Habte Selassie (2007) studie av bland annat 

frågeställningen “Vad bör företaget prioritera, bevara och förbättra för att få nöjda och lojala 

kunder?” visade med sin studie att deras undersökta företag fungerar bäst i de delar där 

företaget lagt ner mest energi och resurser för att utveckla verksamheten. Studien mynnar 

också ut i att kunden blir nöjd när företaget möter kundens höga förväntningar och att 

författarna anser att företaget skulle gynnas av att utveckla fler delar av sin verksamhet för att 

öka företagets totala kundnöjdhet, trots att företaget själva funderar på om det skulle vara 

onödigt spenderade resurser. Det kan dras vissa parallell mellan den tidigare forskningen och 

den genomförda studiens resultat som också visade en tydlig koppling mellan att uppfylla 

kundens förväntningar och kundnöjdhet. Även den undersökta företaget tvekar på om ett 

förbättringsarbete är lönsamt och likadant som i tidigare forskning analyseras varför det är 

lönsamt att våga göra ständigt förbättringsarbete i hela verksamheten. Den tidigare 

forskningen verkar därför som en god grund till studiens val av slutsatser.  

 

5.3 Sammanfattning av analys 

Frågeställning 1 analyserar i kapitlet utifrån Grönroos modell för tjänstekvalitet som mynnar 

ut i att kundens nöjdhet blir påverkad av sju faktorer, vilka är: 

1: Professionalitet och kunskap 

2: Attityd och beteende 

3: Tillgänglighet och flexibilitet 

4: Tillförlitlighet och pålitlighet 

5: Hantering av misstag och problem 

6: Omgivning 

7: Rykte och trovärdighet  

I analysen framkommer att kunden värdesätter tillförlitlighet och pålitlighet högst av 

faktorerna medan faktorn omgivning är den minst viktiga för kunden för att känna nöjdhet.  

 

Frågeställning 2 analyserar vad som är medarbetarnas huvudsakliga faktorer för nöjdhet där 

analysen visar att medarbetarnas nöjdhet huvudsakligen påverkas av följande fem faktorer:  

1. Grundläggande rättigheter 

2. Kommunikation 

3. Uppskattning 

4. Sammanhållning 

5. Utveckling 

Frågeställning 2 analyseras även utifrån Kano-kundmodell där medarbetarnas behov för 

nöjdhet analyseras och synliggörs i en tabell.  

 

  



 

 32 
 
 

Analysen visar att följande förbättringsförslag är några av de förslag från resultatet som visat 

sig kvalitativa för att förbättra kund- och medarbetarnöjdheten och besvara frågeställning 3:  

• Förbättra informationsflödet både internt och mellan företaget och kunden.  

• Genomföra teambuilding med kunden. 

• Fokusera på kundens förväntning snarare än behov. 

• Öka finkänslighet av prioriteringsnivå vid felanmälningar från kundens hyresgäster.  

• Förbättra information till medarbetarna om kundens förväntningar.  

• Frigöra mer tid hos ledarna i leveransen genom att fördela det administrativa arbetet.  

• Öka kompetensen i leveransen exempelvis genom att fördela personalansvaret på fler 

ledare inom leveransen i syfte att kunna ge mer återkoppling, se medarbetarnas behov 

och erbjuda utvecklingsmöjligheter till medarbetare.  

Resultatet för frågeställning 3 har analyserats med hjälp av Gap-modellens fem gap samt 

mynnar i ett förslag för att uppnå förbättringen, men även för att den förbättring som gjorts 

skall bli konstant tillämpas verktyg för ständig förbättring.  
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6.0 Diskussion 

I diskussionen sätts olika argument, orsaker, synpunkter och andra faktorer för det 

analyserade resultatet mot varandra för att möjliggöra för ställningstaganden och bedömning. 

Frågor besvaras gällande vad som undersökts, vilket resultat studien bidragit till, hur resultatet 

korrelerar med tidigare studier och andra teorier samt vilka teoretiska och praktiska problem 

som har lösts. 

 

6.1 Reflektion 

Det som har undersökts i den aktuella studien är vilka huvudsakliga faktorer som ligger till 

grund för det kunders och medarbetares nöjdhet i det valda företagets serviceleverans. Studien 

har analyserat om de framtagna förbättringsförslagen är kvalitativa i företagets arbete med 

kunders och medarbetares nöjdhet för att sist presentera vilka konkreta förslag från resultatet 

som kan hjälpa till att öka nöjdheten. Studien har därför förhoppningsvis gett företaget en 

tydligare bild om vad kunden och medarbetarna anser vara de viktigaste aspekterna för sin 

nöjdhet. Studien har förhoppningsvis också gett företaget tydliga förslag på var i leveransen 

förbättringar kan göras, samt varför och hur, för att skapa ökad nöjdhet hos kund och 

medarbetare. Studien har inte löst några problem utan presenterar istället förslag på lösningar 

som kan vara kvalitativa för företaget. De föreslagna förbättringsförslagen är inte beprövade 

och utlovar inte med sin verkan en helt uppnådd nöjdhet i leveransen. Däremot visar studien 

var förbättringar behöver göras, och att nöjdheten med hög sannolikhet kommer gynnas av 

förändringar inom just dessa områden. Om de konkreta förslagen som tagits fram av kund och 

medarbetare under intervjuerna är de förbättringar som behövs kommer vara osäkert tills 

företaget prövat att göra dessa förändringar.  

 

Studiens frågeställningar utformades på ett sätt så att de inte enbart besvarade vad som var 

viktigt för det undersökta företaget eller kunden utan vad som anses viktigt i 

serviceleveransen. Genom att fokusera på servicekvaliteten och företagets leverans har 

studien utöver vad den bidragit med till företaget även ett värde för akademin. Den sista 

frågeställningen har även bidragit till akademin genom att lyfta fram nya förslag på hur ett 

företag som levererar tjänster kan täcka gap och förbättra både kund- och medarbetarnöjdhet. 

Studiens akademiska bidrag är därför en samlad bild av vad som är viktigt för att en kund 

skall känna nöjdhet, vad som är viktigt för att en medarbetare skall känna sig nöjd på sin 

arbetsplats, samt konkreta förslag på var och hur förbättringar kan göras i en serviceleverans 

för att förbättra nöjdheten. Studien har varit en balansgång mellan att producera ett resultat 

som gynnar kunden så mycket som möjligt och att skapa en studie som med sin helhet bidrar 

så mycket som möjligt till akademin. Syftet och frågeställningarna blev en kompromiss av 

bägge delar. Avgränsningar har behövts i studien då de valda frågeställningarna blev 

omfattande när de skulle ställas på ett öppet sätt. Avgränsningar gör studiens 

generaliserbarhet lägre men studenterna anser att studien ändå fått ett bredare omfång genom 

att gå tillväga på detta sätt, än att avgränsa frågorna.  

 

Vid studiens genomförande har det framgått för studenterna att det finns ett intresse både från 

kund och medarbetare att förbättra leveransen och hitta ett sätt där alla kan känna sig nöjda 

med sin arbetssituation. Både kund och medarbetare har tagit fram förslag av vad studenterna 
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anser varierad kvalitet som presenterats i resultat, men som studenterna anser att företaget 

behöver skapa sig en egen bild av. Kanske är det en förbättring som för en utomstående känns 

irrelevant som för dem i leveransen känns som den mest självklara, eller en förbättring som 

för studenterna kommer lösa en litet problem som egentligen är sammanlänkad med en rad 

andra problem. Att exempelvis uppnå högre kvalitet i leveransen genom att byta ut delar av 

personalstyrkan, som är ett exempel på förslag som framkommit i undersökningen, är ett 

förslag som enligt studenterna inte anses vara den rätta vägen att gå. Istället tror studenterna 

på att intern utbildning och ett tätare samarbete dels mellan medarbetarna men även chef och 

medarbetare emellan är viktigare för att uppnå högre servicekvalitet. Studenterna anser att ett 

arbetssätt som tillgodoser kundens förväntningar kan uppnås genom att hjälpa medarbetarna 

att förändra synen på leveransen snarare än att byta ut personer inom leveransen.  

 

I sökandet av tidigare studier utgick studenterna från rapportens frågeställningar var för sig. 

Resultatet av sökandet varierade en del, då studenterna inte hittade någon tidigare studie 

som berörde samma typ av frågeställningar som den aktuella studien. Trots isärplockade 

frågeställningar anser studenterna att det underlag av tidigare forskning inom området som 

togs fram stämmer väl överens med studiens syfte. Dessutom stämmer det resultat som 

framkommit av analysen väl ihop med resultatet från tidigare studier på området. Då resultatet 

av jämförelsen mellan tidigare studier och den aktuella studien visar att studierna, trots olika 

utformning kommit fram till samma typ av slutsatser kan slutsatsen dras att tidigare studier 

inte kan användas för att motsäga studiens resultat. Studenterna är eniga om att det slutgiltiga 

resultatet med största sannolikhet hade sett ungefär likadant ut även om andra modeller och 

teorier hade används för analysen. Samtliga slutsatser som har dragits har stöttats av ett flertal 

källor och ingen tidigare studie har visat resultat som motsäger det presenterade resultatet.  
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7.0 Slutsatser  

Kapitlet kommer presentera slutsatser av svaren på studiens tre frågeställningar som 

presenterats utifrån det framtagna resultatet och utifrån analys med olika teori och modeller.  

 

7.1 Slutsatser  

Frågeställning 1: Vilka huvudsakliga faktorer påverkar kunders nöjdhet? 

Studien visar att Grönroos (2000) teori om vad som grundar kunders nöjdhet stämmer väl 

överens med det resultat som studien visar. Detta är att Grönroos (2000) sju faktorer, vilka är 

punktade nedan, är avgörande att uppfylla för att kunden skall uppleva tjänstekvalitet. 

1: Professionalitet och kunskap 

2: Attityd och beteende 

3: Tillgänglighet och flexibilitet 

4: Tillförlitlighet och pålitlighet 

5: Hantering av misstag och problem 

6: Omgivning 

7: Rykte och trovärdighet  

Studien visar att kunden värdesätter tillförlitlighet och pålitlighet högst av faktorerna medan 

faktorn omgivning är den minst viktiga för kunden för att känna nöjdhet.  

 

Frågeställning 2: Vilka huvudsakliga faktorer påverkar medarbetares nöjdhet? 

Kano-kundmodell har använts för att undersöka och analysera vilka basbehov, uttalade behov 

samt omedvetna behov de interna kunderna har. I resultatet av den analys som genomförts 

utifrån Kano-kundmodell framkommer att de huvudsakliga faktorerna som påverkar 

medarbetarnas nöjdhet är: 

• Grundläggande rättigheter 

• Kommunikation 

• Uppskattning 

• Sammanhållning 

• Utveckling 

I en jämförelse med en tidigare studie genomförd av Akbar (2016) bekräftas resultatet att 

kommunikation och en god sammanhållning på arbetsplatsen är två avgörande faktorer för 

medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen.   

 

Frågeställning 3: Vilka förändringar kan göras för att förbättra kund- och 

medarbetarnöjdheten? 

Studien resulterade i många konkreta förslag på förändringar som kund och medarbetare 

själva anger skulle verka värdeskapande för deras upplevda nöjdhet. Studien visar att 

förbättringar behöver göras för att fylla flera olika gap mellan kundens förväntningar och den 

levererade tjänsten. För att fylla gap 1 i Gap-modellen kan företaget exempelvis förbättra 

informationsflödet både internt och mellan företaget och kunden. För att fylla gap 2 i Gap-

modellen kan företaget genomföra teambuilding med kunden, öka kompetensen i leveransen 

samt fokusera på kundens förväntning snarare än behov. För att fylla gap 3 kan företaget höja 

servicekvaliteten på de aktiviteter som utförs inom avtalets gränser. Exempelvis öka 

finkänslighet av prioriteringsnivå vid felanmälningar från kundens hyresgäster, förbättra 
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information till medarbetarna om kundens förväntningar samt att frigöra mer tid hos ledarna i 

leveransen genom att fördela det administrativa arbetet. Att fylla gap 4, som inte är ett så stort 

gap i nuläget, kan göras genom att exempelvis öka leveransens kompetens genom att fördela 

personalansvaret på fler ledare inom leveransen i syfte att kunna ge mer återkoppling, se 

medarbetarnas behov och erbjuda utvecklingsmöjligheter till medarbetare. För att uppnå 

förbättringen, men även för att den förbättring som gjorts skall bli konstant, kan företaget 

arbeta utifrån PDSA-cykeln för ständig förbättring. 

 

7.2 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning  

Avslutningsvis bör nämnas att företaget är villiga att förändra leveransen för att tillgodose 

kundens önskemål, även kunden är beredda att arbeta aktivt på sin inställning mot företagets 

leverans. Att både kund och företag är villiga att arbeta för ett bättre samarbete kan ses som 

den viktigaste delen för att faktiskt kunna genomföra ett framgångsrikt förbättringsarbete. 

Innan förbättringsarbetet inleds kan det även vara värdefullt för företaget att se över vilka 

förändringar som genomförts hittills i leveransen både för kund och medarbetare. Intressant 

fortsatt forskning är att utifrån den bilden igen undersöka nöjdheten när nya förbättringar har 

gjorts, jämföra och se vilka förändringar som faktiskt gjort skillnad för nöjdheten i 

leveransen.  

 

Intressant att undersöka är även om alla förbättringar både ökade kund och 

medarbetarnöjdheten, eller bara en av dem. På så sätt skulle det eventuellt gå att kartlägga en 

tydligare korrelation mellan kund- och medarbetarnöjdheten. Det som visar sig i studien är att 

kund och medarbetare många gånger anger samma förslag på förbättring, exempelvis 

förbättrat informationsflöde. Kanske är det så att förbättring av ett internt informationsflöde 

hos företaget även kan underlätta informationen i leveransen till kunden och därför indirekt 

lösa bägge parters önskan. Då det inte framkommer om förbättringsförslagen som kunden vill 

ha skulle göra medarbetarna mindre nöjda eller visa versa är det svårt att avgöra om 

genomförande av samtliga förbättringar skulle öka den totala nöjdheten. Däremot kan de 

många förbättringsförslagen där kund och medarbetare är ense om att en förändring behövs 

upplevas mer pålitliga att genomföra för att garantera en totalt ökad nöjdhet.  

 

Nya frågor som vore intressanta att studera utifrån studiens resultat är exempelvis hur 

ekonomin i leveransen påverkas av förändringsarbetet och hur en ökad kund- och 

medarbetarnöjdhet kan bidra till ökad lönsamhet för företaget. Genom att visa företag den 

ekonomiska fördelen av inte bara nöjda kunder men nöjda medarbetare kanske en studie av 

den formen kan bidra till förbättrade villkor för anställda. Exempelvis visar studien att 

medarbetarna i viss mån önskar sig poolbilar, vilket är ett relativt litet behov i leveransens 

helhet. Trots det är det viktigt för att en medarbetare skall känna sig helt nöjd med sin 

arbetsgivare och kan med säkra källor påstå att medarbetarnöjdhet leder till ökad lönsamhet 

vara en värd investering för företaget.  

 

Förslag till fortsatt forskning är att välja ett av områdena kund eller medarbetarnöjdhet och 

istället göra undersökningen på två olika företag parallellt. Detta för att undersöka om samma 

huvudsakliga faktorer grundar nöjdheten oavsett företag samt om samma tillvägagångssätt 
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kan användas för att göra förbättringar i bägge verksamheter. Att välja företag som är 

verksamma i olika branscher kan skapa ett ytterligare pålitligare resultat.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor vid semistrukturerad intervju med kunden 

 

Fråga 1: Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Fråga 2: Hur upplever du “företagets” servicekvalitet? 

Fråga 3: Vilka delar i leveransen anser du vara de viktigaste för er nöjdhet? 

Fråga 4: Hur tycker du att samarbetet med företaget fungerar? 

Fråga 5: Tror du att “företaget” är nöjda med samarbetet? 

Fråga 6: Vad skulle behöva ändras för att göra dig och ditt företag helt nöjda med leveransen? 

Fråga 7: Hur har din nöjdhet förändrats över tid? 

Fråga 8: Upplever du att stress påverkar arbetet och din nöjdhet? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor vid semistrukturerad intervju med företagets 

medarbetare  

 

Fråga 1: Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

• Vad har du för arbetsuppgifter?  

Fråga 2: Hur trivs du på din arbetsplats och med dina arbetsuppgifter? 

Fråga 3: Hur påverkar du situationen på din arbetsplats i dagsläget?  

Fråga 4: Hur tror du kunden ser på leveransen i dagsläget?   

Fråga 5: Hur tror du att du påverkar kundens nöjdhet med leveransen?  

Fråga 6: Hur påverkar kundens nöjdhet dig? 

Fråga 7: Vad skulle behöva ändras för att göra dig helt nöjd med din arbetssituation? 

Fråga 8. Vad skulle behöva ändras för göra kunden helt nöjd?  
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