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SAMMANFATTNING 
 
Magisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 
Ekonomistyrning, FED 332, Våren 2006 
 
Handledare och examinator: Torbjörn Bredenlöw 
Titel: Bluegarden PA-konsult – Ett kvalitetsverktyg för mätning och uppföljning av 
kundtillfredsställelse  
Författare: Elina Claeson och Alexandra Ribenyi 
 
Bakgrund: Efter andra världskriget rådde det en produktionsinriktad syn i samhället. I slutet 
av 1960-talet började Sverige få välutbildade och unga människor som förstod sig på 
produktion, datorisering och konkurrensfaktorer. Detta gjorde att många företag började tänka 
på annat än att bara producera. I dagsläget behöver företag skapa kundvärde och integrera 
kunden i sin process för att bli framgångsrikt. Långsiktiga relationer är värdefulla tillgångar, 
därför bör företag inse betydelsen av att behålla sina existerande kunder. Företag måste då 
visa att de är bättre än konkurrenterna på att förstå kundens behov och önskemål. Missnöje 
med service är en av de vanligaste anledningarna till att en relation förstörs.  
 
Kvalitet är ett av de mest kraftfulla medlen för kundtillfredsställelse. Tjänstekvalitet kan 
förklaras utifrån fem dimensioner; påtaglighet, pålitlighet, anpassningsförmåga, 
tillförlitlighet och empati.  
 
Syftet med denna uppsats: är att på uppdrag av Bluegarden PA-konsult utforma ett 
kvalitetsverktyg för mätning och uppföljning av kundtillfredsställelsen, samt att tillämpa det 
på deras kunder.  
 
Metod: För att lösa det praktiska problemet, har uppsatsen delats in i olika faser som består 
av; teorier runt kundtillfredsställelse, företagets arbete gentemot sina kunder, framtagande av 
prototyper, test av prototyper samt rekommendationer till arbetet mot ökad 
kundtillfredsställelse. Den insamlade teorin och empirin har legat till grund för framtagandet 
av ett kvalitetsverktyg. Denna består av en enkät, vilken ska hjälpa till att undersöka 
Bluegarden PA-konsults kundtillfredsställelse. För att samla in empirisk fakta har vi intervjuat 
företagets ”support and delivery manager”, samt tre av deras kunder.   
 
Rekommendationer: De rekommendationer som vi vill framföra till Bluegarden PA-konsult 
är att de ska använda sig av enkäten en gång per år. Det är ”support - delivery” – avdelningen 
som ska ansvara för allt arbete kring enkäten som exempelvis distribuering, uppdatering, 
sammanställning och uppföljning. Avdelningen ska även se till att övriga på företaget får ta 
del av informationen. Vi har kommit fram till att det inte finns några anmärkningsvärda 
svagheter hos Bluegarden PA-konsult. Det som framkommit är att hemsidan borde förbättras 
för att underlätta informationssökningen. En annan rekommendation är att ge de kunder som 
deltar på utbildningar, konferenser och seminarier någon form av dokumentation. Bluegarden 
PA-konsult bör sätta högre mål för kundtillfredsställelsen än vad de har gjort till 
kvalitetsverktyget. Ju nöjdare kunder de har desto bättre är det för företaget, eftersom det 
medför ett gott rykte och bra ”word of mouth”, som i sin tur kan leda till flera nya kunder. Det 
är framförallt viktigt för tjänsteföretag att ha en bra relation, hög kompetens, engagemang och 
att medarbetarna är villiga att hjälpa till. I slutändan är det trots allt kunderna som avgör 
Bluegarden PA-konsults lönsamhet.
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1. INLEDNING 
 

etta inledande kapitel innehåller uppsatsens bakgrund, 
problematisering som mynnar ut i ett syfte, redogörelse om 

uppsatsens praktiska relevans, företagsbeskrivning samt uppsatsens 
fortsatta disposition.  

 D
 

1.1 Bakgrund 

Efter andra världskriget rådde det enligt Wattin (1995) en produktionsinriktad syn i samhället. 

Industrin hade ett gott rykte om sig att hålla en hög kvalitet och leverera i tid. I slutet av 1960-

talet började Sverige få välutbildade och unga människor som förstod sig på produktion, 

datorisering och konkurrensfaktorer. Detta gjorde att många företag började tänka på annat än 

att bara producera, vilket medförde att de blev marknadsorienterade, satte kunden i fokus och 

satsade på att ge en hög service. Wattin definierar betydelsen av kunder enligt följande: 

 

”Kunden är vår möjlighet. Vi är kundens väg till ett bättre resultat. Utan kunden 

som vill köpa vår kompetens till acceptabla priser, kan vi stänga igen vårt 

företag. Våra kunders uppfattning om oss styr och ska styra hela vårt företag.” 

(sid. 109) 

Prahalad m fl (2004) anser att ett företag måste skapa kundvärde och integrera kunden i sin 

process för att bli framgångsrikt. Mascarenhas m fl (2004) menar att kunderna då kan 

framföra idéer om exempelvis design och framtagande av produkter och tjänster, vilket kan 

förbättra kvaliteten. I de fall något ska vara utformat efter den enskilda kundens 

specifikationer är involverandet en förutsättning. Om kunden är integrerad i processen anser 

Parasuraman (2002) att kundvärdet ökar, då kunden kan framföra vad den vill ha och 

uppskattar. Kunden ska numera ses som en deltagare och medproducent och inte som en 

konsument.  

Enligt Johansson (2000) har många företag fått ändra sin verksamhet för att överleva 

konkurrensen om kunderna. Kunden blir bara mer krävande, vilket gör att det blir av allt 

större betydelse att utveckla kundrelationer. Långsiktiga relationer är värdefulla tillgångar 

menar Grönroos (2000), därför bör företag inse betydelsen av att behålla sina existerande 

kunder. Företag måste då visa att de är bättre än konkurrenterna på att förstå kundens behov 

och önskemål. Detta är särskilt viktigt för företag som befinner sig på en konkurrensutsatt och 
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mättad marknad. Bolander m fl (1994) skriver att missnöje med servicen är en av de 

vanligaste anledningarna till att en relation förstörs. En kund kan dock se service utifrån en 

annan aspekt än vad andra kan göra. Det är därför viktigt att hålla det som lovats, då 

kundservice ofta är jämförbart med kundtillfredsställelse. En produkt eller tjänst som inte är 

tillgänglig för kunden när den har behov av den kan inte betraktas som tillfredsställande. 

(Wrennall, 2000)  

Enligt Edvardsson m fl (1992) är kvalitet ett av de mest kraftfulla medlen för 

kundtillfredsställelse, konkurrenskraft och därmed ökad lönsamhet. Om företag har rätt 

kvalitet kommer kund, personal och ledning att vara tillfredsställda. Gustavsson m fl (1997) 

anser att en hög kvalitet upplevs om tjänsten motsvarar kundens förväntningar. Parasuraman 

m fl (1990) nämner att tjänstekvalitet kan förklaras utifrån fem dimensioner; påtaglighet, 

pålitlighet, anpassningsförmåga, tillförlitlighet och empati.  

1.2 Problematisering   

Företag måste enligt Sternhufvud (1998) ha en uppfattning om kundens behov och 

förväntningar. Ofta lägger företag för lite tid på att få kännedom om detta. Om kunden inte 

uppskattar ett företags kvalitetsjobb är risken stor att de går till konkurrenter istället. 

(Edvardsson m fl, 2004) Det är därför viktigt att hålla en hög kvalitet, eftersom det är först när 

kvaliteten når upp till kundens förväntningar som den blir nöjd. Ett tjänsteföretag måste kunna 

transformera sin kunskap för att få ett attraktivt tjänsteutbud som kunden efterfrågar. Ett 

konsultföretag konkurrerar enligt Dunford (2000) främst med sin kunskap och skapar genom 

den konkurrensfördelar. Även Parasuraman (2002) poängterar att detta är viktigt i 

tjänsteföretag, eftersom det medför att de får lojala kunder som i slutändan kan förbättra 

lönsamheten.  

 

Enligt Tucker (1994) kan kundtillfredsställelse mätas på flera sätt. Ett sätt är genom att se 

betydelsen, belåtenheten eller nyttan av en tjänst. Företags sätt att ge service är viktig, oavsett 

om den ges genom att de träffar kunden eller bara genom marknadsföring. Detta påverkar vad 

och hur kundtillfredsställelsen ska mätas. Nachum (1999) menar att det finns ett begränsat 

antal med mått för tjänsteföretag, eftersom att kunskap är den huvudsakliga resursen och den 

kan variera mellan de anställda. Inblandningen av skräddarsydda produkter medför även att 

tjänstekvaliteten kan variera, vilket därmed försvårar mätbarheten. Ett sätt att skapa mätbarhet 

och synliga resultat är enligt Paulsson m fl (2000) genom att utveckla nyckeltal. Nyckeltal kan 
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initiera och mäta effekter av kontinuerliga förbättringar, både internt och externt. Tucker 

(1994) framhåller att mätningar är till för att hjälpa företag att få fram deras styrkor och 

svagheter.  

 

Företag kan enligt Edvardsson m fl (1996) kontrollera kvaliteten genom att använda sig av en 

kvalitetskarta, där kvalitetsfaktorer sammanställs för olika delar av verksamheten. För företag 

som vill kartlägga kundtillfredsställelse är enkäter enligt Edvardsson m fl (1992) en bra 

metod. Edvardsson m fl (1998) menar dock att det finns både för- och nackdelar med enkäter. 

Fördelarna är att de når många respondenter som kan vara anonyma, frågorna kan vara 

standardiserade samt att det är en relativt billigt metod. Nackdelarna är svårigheten med att 

ställa invecklade frågor och att det inte går att göra justeringar i efterhand. För att företag ska 

ha möjlighet att utföra förbättringsarbete med kundtillfredsställelsen måste de följa upp och 

utvärdera den. Genom att göra detta ser de var problemen finns och kan då försöka åtgärda 

dessa. (Wallström m fl, 1994) Enligt Anthony m fl (2004) behöver företag organiseras för att 

kunna arbeta med kundtillfredsställelse på ett bra sätt. Medarbetarna behöver då ha specifika 

roller och olika divisioner av ansvar.  

 

Uppdragsgivaren, Bluegarden PA-konsult, har nyligen varit med om ett ägarbyte och en 

omorganisering. De nya ägarna kräver att företaget måste lägga större fokus på de befintliga 

kunderna. I dagsläget genomför företaget ingen regelbunden kundundersökning, vilket medför 

att de inte har någon dokumenterad bild av kundtillfredsställelsen. Bluegarden PA-konsult vill 

därför ha hjälp med att utforma ett kvalitetsverktyg, som de kan använda till mätning, 

uppföljning och utvärdering av kundernas åsikter. Ett kvalitetsverktyg ger dem möjlighet att 

undersöka, dokumentera och följa upp kundtillfredsställelsen med hjälp av enkäter. Utifrån 

resultatet från undersökningen kan företaget sedan genomföra förbättringsarbete. Företaget 

vill att vi ska komma med möjliga förslag till hur enkäten ska se ut, distribueras, följas upp, 

samt hur de skulle kunna ge kunderna ”feedback”. Bluegarden PA-konsult vill även att vi ska 

tillämpa den reviderade prototypen på deras kunder och på så sätt kartlägga vad de tycker om 

företagets kundtillfredsställelsearbete. I samband med detta ska vi undersöka hur de kan 

arbeta mot en högre kundtillfredsställelse. (Peterson, 2006-02-24) Enligt Edvardsson m fl 

(1992) är det viktigt att företag besvarar följande frågor innan de genomför en 

kvalitetsmätning; varför ska vi mäta kvalitet? Vad ska vi mäta? Hur ska vi mäta? När ska vi 

mäta? Vem ska mäta kvaliteten och hur ska vi använda mätresultatet?  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utforma ett kvalitetsverktyg för mätning och uppföljning av 

kundtillfredsställelsen på Bluegarden PA-konsult, samt att tillämpa det på deras kunder.  

1.4 Praktisk relevans 

Uppsatsens praktiska relevans är att Bluegarden PA-konsult får ta del av kvalitetsverktyget 

och det mätresultat som studien givit. Vidare ges praktiska förbättringsförslag och ett verktyg 

som de kan använda för framtida mätningar, uppföljningar och utvärderingar av 

kundtillfredsställelsen.  

1.5 Företagsbeskrivning 
 
 
 
 
 
 

 

 

FAKTARUTA 
Huvudkontor:  Stockholm  
Andra kontor:  Växjö, Göteborg, Malmö, Falun och Sundsvall 
Omsättning:  130 MSEK 
Startade:  1979 
Antal anställda: 130 
Organisation:  Dotterbolag till Bluegarden AS, som i sin tur ägs av Ratos AB 
Kundsegment:  Från 100 anställda och uppåt 
Exempel på kunder: IKEA, Stora Enso, ABB, SEB, SVR, och Jönköpings kommun  

Figur 1, Faktaruta  

 

Förra året, 2005, blev det svenskägda företaget Atos Origin PA-konsult uppköpta av norska 

Bluegarden AS. De blev då ett helägt dotterbolag till en ledande specialist på HRM-support i 

Norden. Bluegarden AS ägs i sin tur av Ratos AB, vilket är ett börsnoterat svenskt företag. 

Företaget fick namnet Bluegarden PA-konsult i början av 2006 och i samband med detta 

genomförde de även en omorganisering.  

 

Bluegarden PA-konsult är ett konsultföretag och en marknadsledande systemleverantör inom 

området ”human resource”. De utvecklar, underhåller, installerar, marknadsför och ger 

kundservice runt deras produkter HR-plus, HR-plus maps och PA-systemet. Produkterna 

består av digitala tjänster inom lön, personal, resursplanering, rekrytering och utbildning. 

Företaget erbjuder standardprodukter som de anpassar för att motsvara kundens behov och 

önskemål. De erbjuder dessutom ett komplett utbud av utbildningar, seminarier och 

konferenser. Bluegarden PA-konsults kunder består av fler än 400 företag i Sverige och deras 

primära marknad är den statliga sektorn, större privata bolag, landsting och kommuner. 
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Koncernen Bluegarden har en stor marknadsandel inom löne- och personalsystem, då mer än 

en miljon löntagare i Skandinavien får sin lön genom deras lösningar. (www.bluegarden.se)  

 

Tillsammans med övriga koncernen har Bluegarden PA-konsult en vision, vilken lyder:  

 

”Bluegarden ska med sin specialkompetens vara Skandinaviens 

ledande leverantör av digitala tjänster inom hela värdekedjan av 

Human Resources Management.”  

 
Enligt Peterson (2006-02-24) har Bluegarden PA-konsult under flera år bedrivit ett aktivt 

kvalitetsarbete, då de eftersträvar att kunden alltid ska få rätt produkt och tjänst vid rätt tid. 

Alla processer har setts över och dokumenterats, vilket 2004 resulterade i ISO-certifieringen 

9001. Företaget har även ett miljötänkande som har gett dem miljöcertifieringen ISO 14001.  

1.6 Uppsatsens disposition 

Denna figur ska ge en övergripande bild över uppsatsens innehåll: 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Figur 2, Uppsatsens disposition
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2. METOD 
 

etta kapitel beskriver val av ämne, behandlar tillvägagångssättet 
vid materialinsamling av såväl teori som empiri och förfarandet 

vid prototyping. Vidare redogörs för uppsatsens sanningskriterier. 
 D

 

2.1 Val av ämne 

Den första kontakten med Bluegarden PA-konsult fick vi under föregående kurs, då vi skrev 

2.2 Materialinsamling och prototyping 

För att kunna utveckla ett kvalitetsverktyg sökte vi information i litteratur och artiklar om vad 

Utifrån vad teorin ansåg var viktigt att tänka på vid framtagandet av ett kvalitetsverktyg, 

ett arbete som behandlade kundperspektivet ur det balanserade styrkortet. Vi märkte då att 

företaget inte var bra på att ta tillvara på sina befintliga kunder. Detta fann vi intressant och 

frågade därför om de ville ställa upp till uppsatsen. Tillsammans kom vi fram till att utarbeta 

ett kvalitetsverktyg för att fastställa hur tillfredsställda kunderna är med sin leverantör. 

Dessutom ville företaget ha hjälp med att kartlägga vad de ska arbeta med för att öka 

kundtillfredsställelsen. Därför ville de att vi skulle studera vad teorin förespråkar är viktigt för 

att ha tillfredsställda kunder och utifrån det komma med rekommendationer till deras framtida 

arbete gentemot kunderna. Bluegarden PA-konsults nya ägare vill dessutom att de framöver 

ska lägga större vikt vid de befintliga kunderna, därför låg vår förfrågan rätt i tiden. Företaget 

hade redan haft funderingar på att genomföra någon form av enkätundersökning bland sina 

kunder.  

företag bör tänka på för att arbeta med och följa upp kundtillfredsställelse. De databaser som 

vi använde var ifrån Växjö universitets sökkataloger Elin och Emerald. Några av de valda 

sökorden var bland annat; kundtillfredsställelse, enkät, ”consult firm”, ”custome value” och 

”quality measurement”. Vidare har information om Bluegarden PA-konsult hämtats genom 

intervjuer och deras hemsida. För att utveckla kvalitetsverktyget ansåg vi att det vore lämpligt 

att träffa Bluegarden PA-konsults befintliga kunder, för att lyssna på deras uppfattning och 

erfarenhet av sin leverantör. Vid val av kundföretag var utgångspunkten det geografiska läget 

och därför blev det företag i Växjö. 

Bluegarden PA-konsults önskemål, genomförda testenkäter och intervjuer, sammanställde vi 

sedan olika prototyper. Denna metod står för lärande genom successiva förbättringar. Genom 
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att ta fram en prototyp fås en uppfattning om hur informationssystemet så småningom ska se 

ut och fungera. Prototyping är en metod som stödjer fortsatt modellutveckling, vilket 

underlättar om det kommer att ske förändringar i framtiden. (Larsson, 2004) Bredenlöw 

(2003) förklarar prototyping följande; utifrån projekt kan företag utforma prototyper som 

leder fram till ett önskat resultat. Företag måste se till sin vision och utifrån den ta fram 

modeller, regler och anvisningar. Projekten kan följas av flera efterkommande och på så sätt 

bildas det ett led som i slutändan ska lösa ett problem.  

Larsson (2004) förklarar att en prototyp växer fram genom successiva förbättringar och tillägg 

av data. Processen består av fyra steg; identifiera användarens informationsbehov, utveckla 

den första prototypen, använda prototypen och göra förbättringar samt att revidera och förädla 

den. Prototypen förädlas i flera varv till användaren är nöjd, då görs ett val mellan att använda 

eller att vidareutveckla den. Prototyping anses ha sex fördelar vilka är; förmåga att testa idéer 

till en låg kostnad, låg utvecklingskostnad när förutsättningarna ändras, förmåga att sätta ett 

fungerande system i användarnas händer snabbt, effektiv uppdelning av arbetet mellan 

utvecklare och användare, reducerar utvecklingstiden till ett färdigt system samt effektiv 

användning av den trånga mänskliga faktorn. En nackdel med prototyping är att är det svårt 

att hantera ofta förekommande förändringar.  

 

 

 

 
 
 
Figur 3, Tillvägagångssättet vid prototyping 
 

För att vidareutveckla prototyperna använde vi oss av kompletterande teorier och empiri, både 

från Bluegarden PA-konsult och deras kunder. Slutligen testade vi den reviderade prototypen 

på 100 slumpmässigt utvalda kunder som använder sig av produkterna HR-plus och PA-

systemet. Antalet kunder valde vi på grund av tidsbrist och att det motsvarar en fjärdedel av 

företagets kunder, vilket vi ansåg vara tillräckligt för att dra en slutsats. 
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2.3 Sanningskriterier  

I uppsatsen har vi löst ett praktiskt problem åt Bluegarden PA-konsult. För att resultatet ska 

bli trovärdigt och för att överhuvudtaget ha möjlighet att utveckla ett kvalitetsverktyg har vi 

använt oss av lämpliga teorier för ämnet. Vi har dessutom genomfört intervjuer med personer 

på Bluegarden PA-konsult, samt intervjuer med tre av deras kunder för att testa 

kvalitetsverktygets relevans. 

 

Enligt Yin (2003) är det viktigt att en studie utförs på ett sätt så att den kan upprepas med 

samma resultat igen. I och med att vi har använt oss av metoden prototyping har vi 

dokumenterat arbetet och tagit fram nya underlag under uppsatsens gång, vilket underlättar 

om studien ska genomföras på nytt. Enligt författaren är det dessutom viktigt att studien har 

en hög validitet, det vill säga att den verkligen mäter det som den avser att mäta. En studie 

blir trovärdig om det förekommer få mätfel och uppfattningar som saknar underlag.  

 

Då vi har testat och diskuterat enkäten med Bluegarden PA-konsults kunder har eventuella 

missförstånd som kan ha uppstått vid utformningen och om dess innehåll eliminerats. I 

samband med detta fick vi kännedom om de valda kvalitetsfaktorerna berörde det som 

kunderna prioriterade, vilket även resulterade i att vi fick vetskap om enkätens validitet. 

Under intervjuerna har vi båda deltagit och skrivit ner allt som sagts för att inte missa någon 

viktig information. Intervjupersonerna har även läst sammanställningen för att se så inga 

missuppfattningar har uppstått. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

detta kapitel presenteras relevanta teorier för ämnet som 
ekonomistyrning mot nöjda kunder, kundtillfredsställelse, 

kvalitetsverktyg, kvalitetsfaktorer, uppföljning och utvärdering samt 
organisering av projekt.  

 I
 

3.1 Ekonomistyrning mot nöjda kunder 

Lindvall (2001) anser att kundfokus är en betydelsefull del inom ekonomistyrningen, då den 

hanterar mjuka aspekter av verksamheten. Företag eftersträvar att skapa en relation till 

kunden, vilket ger möjlighet till ett långsiktigt arbete tillsammans. Enligt Kaplan m fl (1999) 

måste ekonomistyrningen därför ta hänsyn till både interna och externa faktorer som är 

relaterade till kunden. 

 

Johansson (2000) menar att många företag har fått lägga om sin verksamhet för att överleva 

konkurrensen om kunderna, vilka numera kräver stor fokus, mer makt och ökade möjligheter. 

Kundens krav gör att det blir av allt större betydelse att utveckla relationer. Enligt Gustavsson 

m fl (1997) blir det därför viktigt att se hela kundens process. Ofta är kunden inblandad i 

processen, eftersom den kräver att få vara med att definiera och skapa värdet (Prahalad m fl, 

2004). Involverade kunder kan enligt Mascarenhas m fl (2004) även ge ”feedback”, vilket kan 

förbättra kvaliteten på en produkt eller tjänst. Befintliga kunder kan dessutom komma med 

idéer och bidra till ett kontinuerligt intäktsflöde. Grönroos (2000) menar att:  

 

” Getting a new customer cost five to six times more then it costs on top of normal 

service operations to keep an existing satisfied customer” (sid. 130) 

För att tjänsteföretag ska lyckas är det enligt Kaplan m fl (1999) avgörande om de kan styra 

immateriella resurser utifrån styrtal som exempelvis kundtillfredsställelse. Det är viktigt för 

företag att mäta detta, eftersom att det annars finns risk att konkurrenterna erbjuder en produkt 

eller tjänst som bättre tar hänsyn till kundens önskemål. Ett sätt att mäta kundtillfredsställelse 

är enligt Wallström m fl (1994) genom enkäter, intervjuer eller en kundpanel som indirekt ger 

en uppfattning om kunden är nöjd eller inte. Wrennall (2000) poängterar att tjänsteföretag 

måste ge kunden den service som den förväntar sig. Bra service är en förutsättning för att 

tjänsteföretag ska ha möjlighet att nå en högre lönsamhet.  



 
~ Teoretisk referensram ~ 

 

15  

3.2 Kundtillfredsställelse  

För att en verksamhet ska kunna arbeta långsiktigt ska den enligt Wallström m fl (1994) 

fokusera på att ha nöjda kunder. Företag ska respektera och lyssna på kunden om tjänsten, 

vilken ska överträffa förväntningar och skapa en relation mellan parterna. Paulsson m fl 

(2000) anser att det är viktigt att tillfredsställa den enskilde kundens behov och önskemål om 

individuellt anpassade varor, tjänster och kringservice.  

Konsultföretag jobbar enligt Armbruester m fl (2004) med hjälp av tre mekanismer för att 

uppnå kundtillfredsställelse; personlig tillit mellan konsult och kund, rykte och ”word of 

mouth”. Svårigheten för konsultföretag är att tjänsten bygger på att tillfredsställa kunden och 

inte bara på att producera en bra produkt. Detta medför att det blir viktigt att bygga upp en 

relation och personlig tillit mellan konsult och kund. Ryktet som ett konsultföretag har 

uppkommer oftast av tidigare utförda tjänster, vilket kan förklaras av att 80 procent av 

kunderna är redan befintliga. Det är därför viktigt att kunderna behandlas på bästa möjliga 

sätt, då konsulttjänsten är av störst betydelse. ”Word of mouth” - effekten kommer fram 

genom media och pålitligt samarbete mellan konsult och kund. Det är då viktigt att kvaliteten 

på tjänsten är bra, eftersom det är den som skapar kundtillfredsställelse. Dunford (2000) 

menar att mycket av tjänsteföretags kärnkompetens erhålls av enskilda individer, vilket gör 

medarbetarna extra betydelsefulla.  

Wallström m fl (1994) anser att kunden kan bli missnöjd fast den får sin tjänst i tid och till rätt 

pris. Detta kan bero på kulturella skillnader, kunskapen om vad de har köpt, hur tjänsten ska 

användas eller olika tidsperspektiv, det vill säga att tjänstens fördel först märks efter en längre 

period. Även skillnader som att kunder har olika erfarenheter och uppfattningar kan leda till 

olika grad av tillfredsställelse. Gustavsson m fl (1997) menar att kundtillfredsställelse först 

uppnås då tjänstekvaliteten motsvarar kundens förväntningar. Kunden utgör en del av 

verksamheten och får då en avgörande roll vid bestämningen av den nytta som en tjänst 

skapar. Enligt Edvardsson m fl (1996) beskrivs kvalitet som: 

 

”Kvalitet hos en tjänst är att tjänsten skall motsvara kundens förväntningar och 

tillgodose deras behov och krav” (sid. 16) 
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Bolander m fl (1994) menar att kvalitet kan ses ur olika vinklar. Ur kundens är den lika 

med skillnaden mellan den service som erbjuds och den förväntade. Om servicen 

motsvarar eller överträffar kundens förväntningar upplevs den som bra. Edvardsson m fl 

(2004) illustrerar resonemanget i bilden nedan.  

 

 

 
 
Traditionell marknadsföring jämte 
extern påverkan 
 

 

 

 

 

 

Teknisk kvalitet 
Tekniska lösningar 
Maskiner 
ADB-system 
Sakkunskap 

Funktionell kvalitet 
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Profil 

Förväntad 
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Upplevd 
tjänst 

Upplevd kvalitet

Figur 4, Modell över kundupplevd kvalitet, Edvardsson (2004) sid. 99 

 

Modellens utgångspunkt är att sätta kunden i centrum, eftersom deras bedömningar ska ligga 

till grund för kvalitetssträvandet. Den tekniska kvaliteten är resultatorienterad och är beroende 

av vad kunden får, till exempel personalens sakkunskap. Funktionell kvalitet är däremot 

processrelaterad och är beroende av hur kunden får tjänsten, exempelvis personalens 

bemötande. De flesta kvalitetsfaktorer kan kopplas till den funktionella kvaliteten. 

(Edvardsson m fl, 2004) Det är även viktigt att företag säkerställer sin tjänstekvalitet enligt 

Edvardsson m fl (1998), vilket de ska göra för att få vetskap om vad kunden vill ha och vad 

den förväntar sig. Därefter ska företag sätta upp mål för hur behoven ska uppfyllas, mäta om 

dessa uppfylls och avslutningsvis ska de brister som har uppstått i kvaliteten rättas till.  

 

Edvardsson m fl (1998) menar att företag måste ta hänsyn till tre faser; kvalitetssäkring, 

kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll för att förbättra kvaliteten. För att kvalitetssäkra måste 

företag anpassa sina produkter och tjänster till den nivå som kunden önskar få, till exempel att 

båda parterna har samma syn på hur tjänsten ska produceras och att medarbetarna har rätt 

kompetens. Kvalitetsstyrning avser tjänsteproduktionen, där exempelvis checklistor används. 

Den sista fasen, kvalitetskontroll, ska följa upp till exempel vad kunden tyckte om tjänsten. 
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3.3 Kvalitetsverktyg 

Kvalitet är enligt Tucker (1994) mätbara egenskaper som baseras på kundens uppfattningar. 

Ett sätt att mäta kvalitet är genom att se betydelsen, belåtenheten eller nyttan av en tjänst. 

Även företags sätt att ge service är viktig, oavsett om den ges genom att de träffar kunden 

eller bara genom marknadsföring. Genom att mäta kvalitet kan företag få fram vilka styrkor 

och svagheter de har med kundtillfredsställelsen. Paulsson m fl (2000) anger att mätbarhet 

och synliga resultat kan skapas genom att utveckla nyckeltal, som på ett entydigt sätt 

beskriver vad som händer i flödet. Nyckeltal kan initiera och mäta effekter av kontinuerliga 

förbättringar, både internt och externt.  

 

I ett tjänsteföretag är det enligt Edvardsson m fl (1992) ofta relationen mellan människor som 

väger tyngst när kvaliteten ska värderas. Mätningen måste grunda sig på väsentliga 

kvalitetsfaktorer för att hålla en hög kvalitet. Det kräver uppsatta mål som ska användas för 

att göra jämförelser och för att mätningen ska ha effekt på hela organisationen. Målen måste 

vara lätta att mäta och vara rimliga att uppnå. För att målen ska användas på ett bra sätt måste 

de vara; entydiga, relevanta, mätbara, kommunicerbara, realistiska och utmanande samt 

allmänt accepterade. Innan ett företag genomför en kvalitetsmätning ska de besvara frågor om 

varför, vad, hur, när, vem som ska mäta kvalitet samt hur de ska använda mätresultaten. 

 

3.3.1 Kvalitetsfaktorer 

En tjänst består enligt Gustavsson m fl (1997) av deltjänster och kunden bedömer därefter 

dess helhet, det vill säga tjänstens värde, kvalitet och attraktivitet. Edvardsson m fl (1992) 

anser att företag behöver ett antal kvalitetsfaktorer för att veta vad de ska prioritera. Kundens 

uppfattning av kvalitet i ett tjänsteföretag påverkas av personalens kunskap och kompetens, i 

kombination med engagemang och viljan att betjäna kunden. I konsultföretag är det relationen 

mellan konsult och kund som är betydelsefull, då den ofta bygger på tidigare samarbete. 

Positivt samarbete skapar en bättre bild inför framtiden och medför även tillit. (Armbruester 

m fl, 2004) 

 

Enligt Parasuraman m fl (1990) och Gustavsson m fl (1997) utvärderar kunder tjänstekvalitet 

genom att jämföra tjänster hos företag. Ett framhållningssätt att mäta tjänstekvalitet är genom 

att uppskatta skillnaden mellan separata mått av kundens förväntningar och uppfattningar. 

Författarna har utifrån detta kommit fram till fem faktorer; Påtaglighet, innefattar de 
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företeelser som kan uppfattas med våra sinnen, till exempel utrustning, 

kommunikationsmaterial och personal. Personalens klädsel och utseende anses vara viktigt i 

kundens kvalitetsupplevelse. Pålitlighet, syftar till att tjänsten ska vara utförd som den blivit 

utlovad, vilket Gustavsson m fl (1997) anser är den viktigaste faktorn. Anpassningsförmåga, 

innebär förmågan att anpassa sig gentemot sina kunder. Tillförlitlighet, går ut på att kunden 

ska känna att personalen har kunskap, godhet och är trovärdig. Empati, avser 

tjänsteleverantörens förmåga att sätta sig in i och förstå en annan individs situation. 

Parasuraman m fl (1990) menar att med dessa faktorer kan tjänsteföretag kvantifiera gapet 

mellan kundens förväntningar och uppfattningar, samt att följa upp det över tiden.  

 

Edvardsson m fl (1992) tar upp andra faktorer; omtanke/omsorg, vilket innebär att kunden vill 

känna att leverantören arbetar med att lösa problemen och att den blir betjänad. Spontanitet 

och flexibilitet, innefattar att personalen ska engagera sig och erbjuda sina tjänster utan att titta 

i ”regelboken”. Problemlösningsförmåga, syftar till att frontpersonalen ska ha den kompetens 

som behövs för att utföra sina uppgifter och lösa problem på det sätt som kunden förväntar 

sig. Övrig personal ska även ha förmåga att ge den service som kan krävas. 

Återhämtning/återställningsförmåga, avser om något oförutsett inträffar som är negativt för 

kunden, ska personalen ha befogenheter att återställa kundtillfredsställelsen. 

3.4 Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering är enligt Wallström m fl (1994) en förutsättning för att 

genomföra förbättringsarbete. Genom uppföljningar framkommer problem, vilka företag ska 

förbättra och lära sig av. För att genomföra en uppföljning krävs riktlinjer för 

tillvägagångssättet och hur bedömningen av resultatet ska ske. Detta är särskilt betydelsefullt 

för företag som ska göra regelbundna och uppföljningsbara mätningar. Att utvärdera 

verksamheten är enligt Edvardsson m fl (1998) ett bra sätt att regelbundet få information om 

kundens upplevda kvalitet. Edvardsson m fl (1996) skriver att:  

 

”Uppföljning och utvärdering kan göras på många sätt. För att lyckas behövs det 

ett fastställt önskat resultat som det går att jämföra med.” (sid. 31) 
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Vid utvärdering ska företag välja ut en eller flera faktorer som de anser vara relevanta för 

tillfället. Det är viktigt att inte välja ut för mycket material, eftersom att det då blir svårt att 

utvärdera. Istället bör fokus ligga på att identifiera tillvägagångssättet och redogöra för ett 

önskat resultat.   

 
När svaren från en kvalitetsmätning är insamlat ska de enligt Edvardsson m fl (1998) jämföras 

med kvalitetsmålen, för att se hur väl de har uppfyllts. För att genomföra en utvärdering måste 

företag jämföra målen med det faktiska utfallet och göra bedömningar av kvaliteten. Det är 

även viktigt att analysera om de valda kvalitetsfaktorerna berör det som kunden prioriterar. 

Beroende på undersökningens omfattning får det inte gå för lång tid efter mätningen innan 

den följs upp. Även när kunderna har fått ”feedback” från kvalitetsmätningarna ska företag 

visa dem på ett tydligt sätt vad som ska åtgärdas. Om företag efter en undersökning märker att 

de inte lever upp till målen måste de undersöka om det är något som måste åtgärdas. I de fall 

som kunden kommer med egna förslag ska det utvärderas inom företaget. Kunden ligger till 

grund för mätningen och det är därför viktigt att de får kännedom om de effekter som en 

kvalitetsmätning har haft, vilket kan få till följd att de blir mer villiga att hjälpa till i 

fortsättningen. Edvardsson m fl (1998) skriver att: 

 

”Det är viktigt att enkäten ger resultat och att den inte enbart genomförs för 

sakens skull.” (sid. 171) 

 

För att företag ska ha kontroll över vad som har förändrats sen tidigare mätningar, är det 

viktigt att de gör uppföljningar. Föregående mätningar bör ingå i uppföljningen för att det ska 

gå att följa ett resultat över tiden. När nästa mätning ska genomföras bör den vara lik den 

föregående för att underlätta möjligheten till uppföljning. Anthony m fl (2004) menar att 

mätningar ger kontroll över verksamheten och fungerar som motivation för medarbetarna. De 

medarbetare som ansvarar för någon prestation ska få kännedom om mätresultatet och ha 

möjlighet att påverka mätningen.  

3.5 Organisering av förändringar  

Wallström m fl (1994) skriver att det är viktigt att medarbetare som ska arbeta med 

uppföljning ska vara lämpade och bli vägledda av ledningen. Hela organisationen bör känna 

till de fastställda målen och vara förankrade i förbättringsarbetet. Det är viktigt att företags 

organisering tar hänsyn till tre saker; ansvar, lärande och marknadsföring. Företag måste 
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klargöra olika ansvar och befogenheter för att medarbetarna ska veta hur de ska hjälpas åt att 

nå upp till målen och skapa kvalitet.  

 

Det organisatoriska lärandet handlar om att företag använder sig av kunskap och 

medarbetarnas erfarenhet för att återställa eventuella problem som har uppstått. Då kunden 

skapar en uppfattning om kvaliteten under tjänstens gång är det viktigt att medarbetarna 

arbetar på ett sätt så att inte kunden blir besviken. Det är på grund av detta som tjänster ofta 

kommer till ett personligt plan mellan medarbetare och kund. Utifrån medarbetarna uppskattar 

kunden även kvaliteten, vilket därmed påverkar uppfattningen av hela organisationen. 

(Edvardsson m fl, 1998)  

 

Enligt Bredenlöw (2003) måste företag organiseras för att fungera på ett bra sätt när de ska 

genomföra förändringar. Det är en fördel om alla inblandade har samma värderingar om hur 

detta ska fungera, eftersom det annars blir svårt att utföra om inte alla strävar åt samma håll. 

Anvisningar som till exempel ska innehålla; vilka värden som arbetet innehåller, uppdraget, 

varför arbetet ska göras, ansvar och befogenheter, arbetsfördelning, tids och aktivitetsplaner 

samt utvärderingar måste göras. Anthony m fl (2004) skriver att organisering har som syfte 

att: 

 

”specifies the roles, reporting relationships, and division of responsibilities that 

shape decision – making within an organization.  ” (sid. 8) 
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4. BLUEGARDEN PA-KONSULT 
 

apitlet presenterar hur Bluegarden PA-konsult arbetar med 
kundtillfredsställelse i dagsläget och vilka kundvärderingar de 

eftersträvar.   
K 

 

4.1 Bluegarden PA-konsults arbete med kundtillfredsställelse 

På Bluegarden PA-konsult är det enligt Peterson (2006-04-05) främst följande avdelningar 

som kommer i kontakt med kunderna; ”sales”, ”development”, ”consulting”, ”support - 

delivery” och deras reception, (se bilaga 1). ”Sales” är de som säljer in produkten och tjänsten 

till kunden. Företagets ”development” - avdelning utvecklar produkten och gör kundspecifika 

anpassningar efter kundens önskemål. ”Consults” assisterar kunden med att komma igång 

med produkten, samt har återkommande uppdrag när kunden har behov, som exempelvis vid 

versionsuppgraderingar. Efter leverans och produktstart är det ”support - delivery”- 

avdelningen som tar över ansvaret för kunden blir tillfredsställd. Avdelningens främsta syfte 

är att vårda de befintliga kunderna genom att erbjuda support och en del 

eftermarknadsaktiviteter. Medarbetarna på ”support - delivery”- avdelningen får regelbundet 

gå på seminarier för att lära sig att bemöta kunder på ett bra sätt, som till exempel hur de ska 

bete sig i fall kunden är besvärlig.  

 

Peterson (2006-04-05) menar att Bluegarden PA-konsult idag arbetar med 

kundtillfredsställelse på flera sätt. Vid större installationer genomför företaget så kallade 

projektavslut, för att utvärdera om kunden har upplevt den nytta som den förväntat sig. De 

utvärderar även hur kunden har uppfattat dem som leverantörer och hur nöjda de är med 

produkten. När företaget utför mindre prestationer som exempelvis supportärenden, gör de 

dock inga uppföljningar. Peterson påstår att kunden sällan säger upp ett avtal på grund av 

missnöje, utan den främsta anledningen är att de blir uppköpta och därmed övergår till en 

annan leverantör. En gång om året träffar företaget en kundgrupp på tio personer, som får 

möjlighet att framföra vad de vill utveckla. De har även en referensgrupp med kunder från 

olika branscher, som ger kännedom om kundens krav och önskemål. Bluegarden PA-konsult 

skickar ut förfrågningar till kunder om de är intresserade av att delta i någon av de båda 

grupperna, däremot brukar intresset inte vara så stort. 
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Enligt Peterson (2006-04-05) får företaget kännedom om sitt rykte genom att avdelningarna 

rapporterar till varandra. När konsulterna kommer ut till kunden får de ofta höra deras 

uppfattning om exempelvis utvecklingsavdelningens arbete. I och med att det är många 

avdelningar på Bluegarden PA-konsult som har kontakt med kunden, får de på så sätt 

”feedback” genom varandra. Då kunderna vanligtvis återkommer till företaget, byggs en 

relation upp mellan leverantör och kund.  

 

I samband med en årlig användarkonferens delar företaget ut enkäter till deltagarna. Enkäten 

består av ett fåtal frågor som grundar sig ur vad kunden tycker om sin produkt. Bluegarden 

PA-konsult håller på att införa en ny roll, så kallade ”account manager” som ska vara 

kundansvarig och fungera som en kontaktperson. Detta för att skapa en bättre kundkontakt 

och öka möjligheten till att göra regelbundna uppföljningar. I dagsläget är deras största styrka 

med kundtillfredsställelsen enligt Peterson (2006-04-05) att de är bra på att bemöta kunder 

och att återkoppla till dessa, det vill säga hantera ärenden och återkomma med besked. Den 

största svagheten ligger i att deras produkter ibland kan vara för komplexa, vilket gör att det 

tar tid och är svårt att lösa vissa ärenden. I och med att företaget är ISO-certifierade har de 

kontroll över sitt kvalitetsarbete och kan därmed styra det. Detta då de har kartlagt processer 

som måste följas för att säkra kvaliteten.  

 

Peterson (2006-04-05) förklarar att Bluegarden PA-konsults kunder har tillgång till en 

webbsida på företagets hemsida som de kan logga in på. Där kan de hitta nyheter, information 

och få hjälp med supportärenden. Företaget skickar även ut en tidning som heter HR-

magasinet med löpande information till kunderna.  

4.2 Kundvärderingar 

Enligt Bluegarden PA-konsults hemsida har de fyra värderingar som ska ligga till grund för 

arbetet inom företaget. Värderingarna bygger på samarbete, utveckling, klara linjer och 

kunskap. Företaget ska lösa uppgifter effektivt och med god kvalitet, vilket medför att de 

eftersträvar att skapa förtroendegivande relationer med sina kunder. De ska vara lyhörda för 

intressenternas behov och relationen ska kännetecknas av ärlighet, tydlighet och öppenhet. 

Bluegarden PA-konsult ska vara lojala med de beslut som fattas och till de uppgifter som ska 

lösas. Detta kräver att de hjälper varandra och skapar en bra relation med kunden. Bluegarden 

PA-konsult betraktar kunskap som en av deras kärnprodukter, därför ska medarbetarna 
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arbeta i en miljö som präglas av nyfikenhet och respekt för varandras kunskap och alltid vara 

villiga att förmedla denna mellan varandra.  

 

Bluegarden PA-konsult har en kvalitetspolicy som säger: 

 

 "Med kunden i centrum tillhandahåller vi kvalitativa produkter inom 

området HR och LA. Vi förstår kundens behov och levererar rätt 

produkt i rätt tid. Vi lyssnar på våra kunder och för att möta deras 

förväntningar arbetar vi med ständig förbättring av våra processer 

och produkter. Vi bistår med kvalificerad personal i vår gärning."  

 

Företaget ska möta kundens behov genom att; förstå behoven, förutse och arbeta i riktning 

mot kundens framtida behov, ständigt förbättra och förebygga felmöjligheter, samt att 

attrahera och fortbilda kvalificerad personal. (www.bluegarden.se) 
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5. UTVECKLING AV KVALITETSVERKTYGET 
 

apitlet innehåller prototyper av ett kvalitetsverktyg. Den första 
prototypen är en modell grundad ur den teoretiska 

referensramen. Utifrån denna modell har en andra prototyp utvecklats 
och anpassats till Bluegarden PA-konsult. Modellen ska tydliggöra de 
kvalitetsfaktorer som kommer att ingå i prototyp 3. 

K 
 

5.1 Hur vill Bluegardens PA-konsult mäta kundtillfredsställelse? 

Bluegarden PA-konsult är enligt Peterson (2006-02-24) intresserade av att få kännedom om 

kundernas åsikter, för att kunna förbättra kvaliteten och därmed öka kundtillfredsställelsen. 

Företaget är intresserat av att mäta kundens uppfattning av dem som helhet, från första 

kontakten till efterarbetet med produkten. I dagsläget genomför Bluegarden PA-konsult ingen 

regelbunden kundundersökning, vilket medför att de inte har någon dokumenterad bild av 

kundtillfredsställelsen. Företaget vill därför ha hjälp med att utforma ett kvalitetsverktyg, som 

de kan använda till mätning, uppföljning och utvärdering av kundernas uppfattning. Detta 

tankesätt är i enlighet med Bolander m fl (1994) och Edvardsson m fl (2004) som anser att det 

är av stor vikt att företag känner till kundens behov för att skapa kundtillfredsställelse. 

 

Tillsammans med Peterson (2006-02-24) har vi kommit fram till att ett lämpligt sätt att mäta 

kundtillfredsställelse är genom en enkät. Anledningen är att enkäter är lätta att dokumentera 

och följa upp, detta är något som även Evans m fl (2002) förespråkar till enkätens fördelar. 

Författarna menar vidare att det är viktigt att enkätens syfte är väl formulerat innan 

framtagandet börjar. Bluegarden PA-konsults syfte är att de vill få kännedom om kundens 

uppfattning av dem under hela flödet. Edvardsson m fl (1992) anser att företag måste tänka på 

att inte skicka ut enkäter till kunderna allt för ofta, eftersom att det då finns risk att de tröttnar. 

Utifrån detta resonemang och de resurser som Bluegarden PA-konsults är beredda att avsätta, 

har vi kommit fram till att undersökningen ska göras en gång per år.  

  

Peterson (2006-02-24) hade som förslag att enkäten ska ligga på företagets hemsida och att 

kunderna ska meddelas via e-post att den finns tillgänglig. I och med att det ska passa kunden, 

kom vi överens om att undersöka hur testkunderna ville ha det. På Bluegarden PA-konsult är 

det ”support - delivery”- avdelningen som ska ansvara för allt arbete runt enkäten. Det är de 

som ska granska och utvärdera resultatet för att därefter göra sammanställningar, som ska 

presenteras för övriga i organisationen samt företagets kunder.  
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5.2 Prototyp 1 

Tanken med den första prototypen var att den ska tillgodose Bluegarden PA-konsults behov 

av att mäta kundtillfredsställelse. Prototypen har skapats utifrån Parasuramans m fl (1990), 

Gustavssons m fl (1997) och Edvardssons m fl (1992) teorier om kvalitetsfaktorer. Vi har valt 

att utgå ifrån Parasuraman m fl och Gustavsson m fl, då Edvardsson m fl har andra namn på 

kvalitetsfaktorerna, men i princip samma innehåll. Målet var att Bluegarden PA-konsult ska 

nå en ökad kundtillfredsställelse genom pålitlighet, tillförlitlighet, empati, 

anpassningsförmåga samt påtaglighet.  

 

Kvalitetsfaktorerna har vi sammanställt i en kvalitetskarta, (se figur 5), vilken Edvardsson m 

fl (1996) förklarar är en beskrivning av vad kvalitet är för respektive intressent. 

Kvalitetskartor används när ett antal kännetecken för kvalitetsfaktorer ska sammanställas. 

Med hjälp av kvalitetskartor får företaget en överskådlig bild över vad som skapar kvalitet 

och hur det kan utvecklas. Den hjälper även medarbetarna att välja vad som är relevant att 

förbättra under kommande perioder. Edvardsson m fl (1998) menar att kvalitetskartan visar 

företag vad som är viktigt att mäta och hjälper till att hitta relevanta kvalitetsfaktorer. Utifrån 

kvalitetsfaktorerna och Edvardssons m fl (1996) resonemang om kvalitetskartor har vi tagit 

fram relevanta nyckelord till varje kvalitetsfaktor. Vi hittade tre till fyra nyckelord till varje 

faktor som lämpade sig till ett tjänsteföretag, antalet valdes för att få en balans mellan 

kvalitetsfaktorerna. De valda nyckelorden grundar sig ur vad författarna anser att varje 

kvalitetsfaktor ska innehålla och är därefter anpassade till vår uppdragsgivares önskemål med 

kvalitetsverktyget. Utifrån kvalitetskartan kan sedan en enkät konstrueras, som enligt 

Edvardsson m fl (1998) ska ge information om kundens uppfattning av ett företag.  

 

Vi valde att följa teorins tankegångar om att konstruera en kvalitetskarta som sedan ska 

fungera som underlag till enkäten. Den första prototypen har som syfte att omvandla teorin till 

en kvalitetskarta och ligga till grund för prototyp 2. Ingen empirisk text har lagts till prototyp 

1, eftersom den är utvecklad utifrån den teoretiska referensramen.  
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Pålitlighet  
Tjänsten genomförd som utlovats 
Ständig dialog, leverantör - kund 
Åtgärda fel 
Besvara frågor 

  
Påtaglighet Tillförlitlighet 
Första intrycket av leverantören 
Personalens utseende 
Kommunikationsmaterial 
Löpande information 

Personalens kompetens 
Vänligt bemötande 
Leverantörens trovärdig 
Förtroende, leverantör - kund 

  
Anpassningsförmåga Empati 

 
  

Förmågan att anpassa sig efter önskemål 
Samarbetet, leverantör - kund 
Tillgänglighet för kunden 
  

Individuell uppmärksamhet 
Hur blir kunden betjänad 
Bryr sig kontaktpersonen 
  

Kund-
tillfreds-
ställelse 

  
Figur 5, Prototyp 1 

5.3 Prototyp 2 

Syftet med den andra prototypen (se figur 6) är att den ska ligga till grund för framtagandet av 

en enkät. Informationen i prototypen kommer ifrån den första prototypen, men har 

kompletterats med empirisk fakta. Denna empiri grundar sig ur Bluegarden PA-konsults 

önskemål, vilka vi har fått fram genom intervjuer. Frågorna i prototypen har relaterats till 

kvalitetsfaktorernas kategorisering, samtidigt som de ska beröra företagets väsentligaste delar. 

Alla nyckelord har diskuterats med Bluegarden PA-konsult för att de ska stämma överens 

med verksamheten.  

 

De nyckelord ifrån prototyp 1 som inte har lämpat sig till denna prototyp har valts bort, 

samtidigt som en del har tillkommit. Nyckelorden som valdes bort var besvara frågor, 

leverantörens trovärdighet samt hur kunden blir betjänad. Anledningen var att vi tillsammans 

med Peterson (2006-04-05) kom fram till att de kunde inkluderas i andra frågor och inte var 

relevanta för Bluegarden PA-konsult. Besvara frågor kopplade vi till att åtgärda fel och blev 

slutligen en fråga om företagets supportavdelning. Leverantörens trovärdighet kom att 

inkluderas i en allmän fråga om förtroendet för företaget. Det sista nyckelordet om hur 

kunden blir betjänad ansåg vi kunde ingå i hur de mottogs vid första kontakten, insatser att 

åtgärda supportärenden, personalens bemötande, kontaktperson utöver supporten och om de 

får uppmärksamhet från Bluegarden PA-konsult. Resterande frågor som till exempel 
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personalens utseende och personalens kompetens valde vi att behålla som de var, eftersom att 

frågorna lämpade sig väl till företaget. Vi tyckte även att det var intresseväckande att höra 

kunderna svar om detta, samt att vi tillsammans med Peterson tyckte att de va relevanta frågor 

till kvalitetsverktyget.  

 

Vi ansåg även att det vore intressant att undersöka kundernas uppfattning om företaget i 

allmänhet och om deras kringutbud, det vill säga utbildningar, konferenser och seminarier. 

Detta är betydelsefulla aspekter, då även det har påverkan på kundtillfredsställelsen. Dessa 

frågor kunde inte kategoriseras och därför tillkom kategorin övergripande. De frågor som vi 

kom överens om att använda i enkäten omformulerades efter vad Peterson (2006-04-05) och 

vi tyckte var väsentligt, samt att frågorna formulerades till att passa en enkät.  

 

Pålitlighet 
Anser du att införsäljningen av produkter/  
funktioner genomförts som utlovats? 
Har du en ständig kontakt med Bluegarden 
PA-konsult? 
Vad anser du om Bluegarden PA-konsults 
insatser att åtgärda supportärenden? 

  
Påtaglighet 

 
Tillförlitlighet 

Hur mottogs du vid första kontakten? 
Har personalens utseende någon betydelse? 
Vad anser du om kommunikationsmaterialet? 
Vad anser du om den löpande informationen? 
  

Har personalen den kompetens som  
utlovats? 
Hur uppfattas personalens bemötande?  
Har du förtroende för Bluegarden  
PA-konsult? 
  

  

  
Anpassningsförmåga Empati 
Hur hanteras önskemål med produkten? 
Hur ser du på relationen till Bluegarden 
PA-konsult? 
Anser du att supporten är lätt att nå? 
  
  

Får du som användare av produkten  
uppmärksamhet? 
Anser du att ni har en kontaktperson   
utöver supporten?  
 

Kund- 
tillfreds-
ställelse 

Övergripande 
Vilken är din allmänna uppfattning? 
Vad anser du om Bluegarden PA-konsults 
utbildningar, konferenser och seminarier? 
  
  

  
Figur 6, Prototyp 2 
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5.4 Prototyp 3  

Med den andra prototypen som grund har de väsentligaste frågorna sammanställts och 

utvecklats till en enkät tillsammans med Peterson (2006-04-05) (se bilaga 2). Enkäter valdes 

då Evans m fl (2002) menar att det är ett lätt sätt att samla in kundinformation och då Peterson 

även var intresserad av metoden. Enkäter behandlar ofta kundens syn om betydelsen av vissa 

kvalitetsfaktorer och kan undersöka framtida behov och kundtillfredsställelse.  

 

Enkätfrågorna har vi valt utifrån idén att de olika kvalitetsfaktorerna ska vara representerade 

och efter Bluegarden PA-konsults önskemål (se figur 7). Frågornas ordning menar Trost 

(2001) är betydelsefull, eftersom att frågor som hör samman innehållsmässigt vanligtvis ska 

komma i följd. Enkätens frågor är 15 till antalet, vilket är en minskning i jämförelse med 

prototyp 2. Som Edvardsson m fl (1996) påpekar är det viktigt att företag bara väljer ut 

kvalitetsfaktorer som är väsentliga, då det är svårt att bearbeta frågorna om det är för många. 

De frågor som vi har tagit bort från föregående prototyp är ifrån påtaglighet och 

anpassningsförmåga. Motiveringen till borttagandet var att respondenterna inte är med vid 

införsäljningen och de kan därmed inte besvara frågan. Peterson (2006-04-05) tyckte inte 

frågan om supporten är lätt att nå hade någon relevans, utan han var endast intresserad av den 

allmänna uppfattningen. Peterson ansåg även att frågan om utseende behövde förtydligas, 

därför kompletterades den med ”dresscode”.  

 

I prototyp 3 är frågor från varje kvalitetsfaktor representerade minst två gånger, men inte mer 

än fyra. Detta antal valde vi för att få med frågor ifrån varje kvalitetsfaktor, utan att använda 

oss av för många frågor som teorin förespråkar om. Beslutet att ha den valda ordningsföljden, 

grundar sig ur att kvalitetsfaktorernas kategorisering i sig inte ger en lämplig ordning. Trots 

att frågorna är indelade i kvalitetsfaktorer kan det ibland ses kopplingar till andra, vilket 

medför att frågornas ordning blir blandad. Tanken med enkäten är att den ska börja med en 

övergripande fråga om Bluegarden PA-konsult, som därefter följs med en rörande den första 

kontakten. Därefter kommer frågor om företagets medarbetare och om kundens förtroende 

gentemot dessa. Frågan om utseende/”dresscode” fick vara med i undersökande syfte, 

eftersom teorin säger att det är av stor betydelse. Bluegarden PA-konsult har i dagsläget inte 

några bestämmelser över detta och var därför intresserade av kundernas åsikt. Avslutningsvis 

berör enkäten deras kringutbud och informationsspridning, där exempelvis hemsidan och 

utbildningar inkluderas. 
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Trost (2001) anser att enkäter ska utformas noggrant och det är viktigt att frågorna är tydliga, 

lätta att besvara, konsekvent skrivna och att de endast innehåller en frågeställning per fråga. 

Andra betydelsefulla aspekter att ta hänsyn till är enligt Ejlertsson (2005) att frågorna inte får 

vara ledande, inte innehålla dubbla negationer och att tidsangivelser ska vara preciserade. 

Detta är rekommendationer som vi hade i åtanke när vi formulerade enkätfrågorna. 

Författaren föreslår även att formuläret ska vara utformat på ett trevligt och tilltalande sätt och 

att det avslutas med en öppen fråga. Detta ger respondenten möjlighet att komma med 

rekommendationer och framföra synpunkter. Eftersom vi ansåg att det var viktigt för 

kunderna att ha möjlighet att komma med egna kommentarer, lämnades ett utrymme i slutet 

av enkäten.  

 

Är enkätens syfte att respondenten måste ta ställning, ska det enligt Ejlertsson (2005) finnas 

ett jämt antal svarsalternativ, annars finns det risk att det neutrala alternativet väljs vid 

osäkerhet. Prototypen valde vi att utforma som teorin föreslår med en betygsskala från ett till 

sex, där ett är negativt och sex är positivt. Frågorna har dessutom anpassats till att stämma in 

på betygsskalan, det vill säga att respondenten antingen ska ha en positiv eller negativ 

inställning. Kunden ska välja vilket betyg som den tycker passar bäst in på företaget. Valet att 

använda denna skala grundade vi ur att kunden ska vara tvungen att ha en åsikt om frågan och 

inte kan sätta ett neutralt svar som till exempel vet ej. Även Bluegarden PA-konsult ville att 

enkäten skulle vara utformad på detta sätt.  

 
Figur 7, Frågorna i prototyp 3 

1 Vilken är din allmänna uppfattning om Bluegarden PA-konsult? 
2 Vad anser du om mottagandet vid din första kontakt med Bluegarden PA-konsult? 
3 Hur hanterar Bluegarden PA-konsult produktönskemål? 
4 Vad tycker du om personalens bemötande? 
5 Anser du att Bluegarden PA-konsult lever upp till sin utlovade personalkompetens? 
6 Tycker du att personalens utseende/"dresscode" är av betydelse? 
7 Hur är ditt förtroende för Bluegarden PA-konsult? 
8 Hur är din relation till Bluegarden PA-konsult? 
9 Får du som användare av produkten uppmärksamhet från Bluegarden PA-konsult? 

10 Har du en ständig kontakt med Bluegarden PA-konsult? 
11 Anser du att ni har en kontaktperson utöver supporten? 
12 Vilken är din uppfattning gällande insatser att åtgärda supportärenden? 
13 Vad tycker du om utbildningarna, konferenserna och seminarierna? 
14 Vad anser du om kommunikationsmaterialet, t ex hemsidan? 
15 Vad tycker du om den löpande informationen, t ex utskick & tidningar? 
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6. TEST AV KVALITETSVERKTYGET 
 

etta kapitel redogör för möten med tre av Bluegarden PA-
konsults kunder. Deras åsikter och önskemål gällande den tredje 

prototypen av kvalitetsverktyget presenteras och analyseras.  
 D

 

6.1 Genomförande av testenkäten 

Prototyp 3 (se bilaga 2) har testats på tre av Bluegarden PA-konsults kunder för att få fram 

deras åsikter om såväl enkäten som företaget. Åsikterna har därefter legat som grund till 

vidareutvecklingen av den tredje prototypen. Testkunderna har även fått framföra sina 

önskemål gällande allt kring enkäten som exempelvis distribuering, layout, betygskalans 

utformning, hur de ska få ”feedback” och eventuella belöningar. Vi valde att testa och 

diskutera enkäten för att eliminera eventuella missförstånd som kan ha uppstått vid 

utformningen och om dess innehåll. Vi fick även som Edvardsson m fl (1998) förespråkar 

kännedom om de valda kvalitetsfaktorerna berörde det som kunderna prioriterade. Testet gav 

samtidigt möjlighet att föra en dialog med kunderna som inte var möjlig genom enkäterna. 

Genom samtalet framkom information som kan vara intressant för Bluegarden PA-konsults 

fortsatta kundtillfredsställelsearbete.  

6.2. Testkundernas reflektioner 

Nedan presenteras testkundernas åsikter och rekommendationer gällande den tredje 

prototypen. Testkundernas allmänna uppfattning om enkäten var att den bestod av ett lämpligt 

antal relevanta frågor, som även var lätta att besvara. Enkäten ansåg de vara tydlig och 

lättförstålig, med en bra betygskala. Testkunderna kände att alla väsentliga faktorer berördes 

och de hade därför inga förslag på kompletterande frågor. Detta är enligt Trost (2001) och 

Ejlertsson (2005) förutsättningar för en bra enkätundersökning.  

 

Kunderna tyckte att enkäten ska vara anonym, vilket Ejlertsson (2005) understryker höjer 

svarsfrekvensen. Vi undrade hur lång tid testkunderna behövde för att besvara enkäten och de 

tyckte att en till två veckor var lämpligt. Har de för lång tid på sig finns risk att den glöms och 

prioriteras bort. Två testkunder ansåg att e-post var ett bra sätt att få enkäten, medan en annan 

menade att sannolikheten att enkäten blev ifylld var högre om den kom via vanlig post. Om 

enkäten ska skickas med post föreslog en att ett bifogat frankerat kuvert ska skickas med, 

eftersom att det underlättar och ökar chanserna att den skickas tillbaka. Detta är även något 
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som Ejlertsson (2005) anser är bra för att kunderna ska kunna behålla anonymiteten. Andra 

förslag var att möjligheten även ska finnas att fylla i enkäten via e-post och att den 

informationen ska framkomma tillsammans med utskicket.  

 

Ejlertsson (2005) menar att ett lämpligt sätt att presentera resultat av en enkätundersökning är 

genom en rapport eller liknande. En kund gav som förslag att de ville få resultatet presenterat 

på Bluegarden PA-konsults hemsida. En annan ansåg däremot att endast de som besvarat 

enkäten ska få ”feedback”, eftersom att de som inte har deltagit i undersökningen antagligen 

är ointresserade. Ett sätt vore då att meddela resultatet till de kunder som deltagit via 

exempelvis e-post. Det är viktigt att Bluegarden PA-konsult presenterar en sammanställning 

över enkäten gällande vad som är positivt och negativt, även vilka åtgärder som företaget ska 

vidta. Detta för att kunderna enligt Edvardsson m fl (1998) måste se att företaget har tagit åt 

sig av informationen från enkäterna. Det finns annars risk att kunderna inte ser någon nytta i 

att fylla i enkäten nästkommande år.  

 

För att svarsfrekvensen ska bli hög trodde en testkund att någon slags belöning skulle 

behövas. Hon gav en Trisslott som förslag eller att de kunde få delta i en utlottning av till 

exempel en gratis anmälningsavgift till Bluegarden PA-konsults användarkonferens. Däremot 

ansåg sig de andra inte behöva någon belöning, eftersom de gör det för sin egen skull, då 

företaget kan åtgärda de brister som framkommer. Belöningar är även något som Ejlertsson 

(2005) varnar för, då det kan ge ett oseriöst intryck och upplevs därför inte meningsfullt. 

Dock kan belöningar minska bortfall, eftersom det lockar tveksamma respondenter.  

6.3 Testkundernas svar 

Under mötet med testkunderna fick de framföra sina åsikter kring varje fråga. Alla testkunder 

hade en hög allmän uppfattning av Bluegarden PA-konsult, eftersom att de personer de hade 

varit i kontakt med alltid haft kunskap och ställt upp. Vid kundernas första kontakt med 

företaget, vid anskaffandet av produkten, fick de som hade närvarat ett gott intryck. 

Testkunderna blev inbjudna till Bluegarden PA-konsult för en demonstration av produkten. 

Den allmänna uppfattningen förbättras enligt den tredje testkunden av en tavla som hälsar 

dagens besökare välkomna.  
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Vid anpassning till de egna önskemålen fick företaget av den första testkunden ett godkänt 

betyg, eftersom att hon inte hade använt produkten tillräckligt länge för att kunna uttala sig. 

Den andra testkunden ansåg att önskemålen ”försvinner i ett stort svart hål”. Då kunden har 

mer än en produkt, tyckte hon att önskemål behandlas olika dess i mellan. En annan faktor 

som enligt testkunden spelade in var hur mycket de var villiga att betala. Den tredje kunden 

menade att Bluegarden PA-konsult hanterade deras produktönskemål bra, eftersom att de 

alltid ”försöker fixa” det hon önskar. 

 

Personalens bemötande ansåg testkunderna var jättebra och gav högsta betyg. Personalen 

lever enligt den första testkunden upp till den utlovade kompetensen, då de har kunskap om 

såväl program, teknik och lön. Den andra testkunden tyckte att företaget hade en hög 

kompetens, men hon kunde inte besvara frågan om det motsvarade den som utlovats. Detta då 

hon inte hade varit med när produkten beställdes. Även den tredje testkunden använder sig av 

flera produkter, hon tyckte att kompetensen varierade mellan dessa. Den ena produkten var 

hon väldig nöjd med och det andra mindre.  

 

På frågan om Bluegarden PA-konsults medarbetares utseende/ ”dresscode” var av betydelse, 

blev svaret från den första och tredje testkunden att det viktigaste var att de var ”hela och 

rena”. Därför tyckte de inte att frågan var väsentlig. Den andra testkunden ansåg att det var en 

intressant fråga, dock menade hon att klädseln inte hade någon större betydelse. 

 

Testkunderna ansåg sig ha ett högt förtroende för företaget, eftersom att de alltid hjälpt till vid 

uppstående problem. Detta har resulterat i att testkunderna tyckte sig ha en god relation till 

sin leverantör. Den första testkunden ska snart byta leverantör, vilket hon trodde var en 

bidragande faktor till att de inte fick så mycket uppmärksamhet från Bluegarden PA-konsult. 

Detta resulterar även i att de inte har någon regelbunden kontakt. Däremot var hon väldigt 

nöjd med sina kontaktpersoner, eftersom att de alltid varit tillmötesgående. Testkund nummer 

två ansåg sig ha en god relation, då hon själv tar mycket kontakt med företaget. Däremot är de 

dåliga på att kontakta henne, vilket drog ner på betyget. Den tredje testkunden tyckte sig få 

tillräckligt med uppmärksamhet och information. Företaget hör inte av sig till henne, vilket 

hon ansåg vara bra, då hon inte har tid. 
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Supportavdelningen tyckte testkunderna var bra, då de alltid kan besvara deras frågor, ibland 

på rak arm och vid komplexa problem så fort de kunnat. Den tredje testkunden poängterade 

att möjligheten att skicka e-post med problemet är positivt. En nackdel är enligt den första 

testkunden att det ibland kan vara svårt att få tag i supporten och hon önskade att avdelningen 

alltid ska vara bemannad mellan klockan 8 och 17. De andra ansåg däremot att dagens tider 

som innebär en timmes lunchstängt är tillräckliga.  

 

När det gäller utbildningar, konferenser och seminarier hade den första testkunden inte 

deltagit på flera år och kunde därför inte sätta något betyg. Däremot ringde Bluegarden PA-

konsult och informerade, vilket hon tyckte var positivt. Den andra och tredje testkunden ansåg 

att utbildningarna, konferenserna och seminarierna höll en hög kvalitet och var därför väldigt 

nöjda med dessa. Den tredje poängterade dock att det vore önskvärt med någon form av 

kompendium, som kan tas med hem efter avslutad utbildning. 

 

Företagets hemsida tyckte den första och andra testkunderna bara vara okej, eftersom att det 

ibland är svårt att hitta det som söks. De ansåg emellertid att det är bra att informationen finns 

tillgänglig på nätet. Den andra testkunden tyckte att det ibland kan vara lättare att kontakta 

supporten angåenden frågor än att leta själv på hemsidan. Testkunden nummer tre kunde 

däremot inte uttala sig, eftersom hon sällan besökte hemsidan. Hon tittade endast efter 

utbildningar och produktuppdateringar. I de fall hon behöver information väljer hon att ringa 

till sin kontaktperson eller supporten istället för att leta själv. 

 

Överlag tyckte testkunderna att den löpande informationen som exempelvis tidningar och 

utskick är mycket bra, eftersom det där framkommer viktig allmän information om 

bestämmelser och lagar. Den andra testkunden menade att den systeminformation som 

skickas ut, ibland kan vara luddig och att hon trodde att få var intresserade. Företaget skickar 

ut information om uppdateringar via e-post, vilket den första och tredje testkunden ansåg vara 

positivt. 

6.4 Resultat och analys av testenkäten 

I figur 8 kan utläsas att testkunderna hade i princip samma uppfattning om Bluegarden PA-

konsult. Företaget fick överlag höga betyg av testkunderna, dock är det endast tre personers 

åsikter som är undersökta, vilket inte ger någon rättvisande bild över kundtillfredsställelsen. 
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De gånger betyget var lågt, exempelvis på fråga tre om produktönskemål, kan det försvaras 

med att företaget bara har som mål att vara konkurrenskraftiga och eventuellt lite bättre. 

Företaget uppfyller endast önskemålen fullt ut om kunden är villig att betala. Den sjätte frågan 

om utseende/”dresscode” blir missvisande i diagrammet, eftersom att kunderna gav ett lågt 

betyg när det inte var av stor relevans. På fråga nio angående uppmärksamhet från Bluegarden 

PA-konsult, eftersträvar de att kunderna ska skaffa mycket information på egen hand, 

exempelvis genom hemsidan. Detta tror vi kan vara en bidragande faktor till att testkunderna 

kände att de inte fick så mycket uppmärksamhet, vilket motiverar de låga betyget. Den 

fjortonde frågan om kommunikationsmaterial, vill Peterson (2006-04-25) höja genom att 

underlätta sökandet på hemsidan. Detta medför i sin tur att kunderna klarar sig bättre på egen 

hand. 

Sammanställning av testkunderna 
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Figur 8, Sammanställning av testkunderna 
 

Efter besöket hos testkunderna har enkäternas resultat sammanställts i ett Excel-dokument (se 

bilaga 3). Bluegarden PA-konsult har i enlighet med Edvardsson m fl (1998) satt upp mål för 

varje fråga, se figur 9. I diagrammet kan även medelbetyget för varje fråga avläsas. Eftersom 

frågan om utseende/”dresscode” endast var med i undersökande syfte ingår den inte i 

beräkningen av Bluegarden PA-konsults genomsnittliga medelbetyg. De fick ett totalt 

medelbetyg på 5,03, vilket var högre än deras satta mål som låg på 4,36. Peterson (2006-04-

05) valde målen utifrån tanken att de ska vara rimliga att nå och att de samtidigt ska ha något 
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att sträva efter. På vissa frågor ville de inte ha ett högt betyg, eftersom Peterson anser att vissa 

faktorer är av större betydelse än andra. Sex frågor har fått ett högt mål, eftersom att de 

handlar om kundernas allmänna uppfattning av Bluegarden PA-konsult, samt deras 

förtroende och relation. De höga betygen beror på att det handlar om helheten, vilket kan 

påverka om kunden stannar kvar hos dem, samt vilket rykte de får på marknaden. Ryktet 

påverkas enligt Ambruster m fl (2004) av hur företaget behandlar sina kunder. Peterson har 

bara satt en trea på frågan om ständig kontakt. Detta betyg motiveras med att de inte vill att 

kunderna ska höra av sig till dem allt för ofta, utan istället ska försöka lösa sina problem 

själva genom exempelvis hemsidan. Målen för de resterande frågorna har satts på en godkänd 

nivå, vilket vi och Peterson ansåg vara en fyra, då företaget anser att det räcker för att 

kunderna ska vara nöjda och stanna kvar.  
 

I figur 9 kan det utläsas att Bluegarden PA-konsult överlag lever upp till sina mål, detta då 

testkundernas medelbetyg i huvudsak ligger högre. Kunderna och företaget är dessutom 

överens på de frågor som fått ett lägre betyg. 
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 Figur 9, Resultat av testenkäten 
 

I de fall som kvalitetsfaktorerna kategoriseras kan det utläsas att Bluegarden PA-konsult även 

där håller en hög och jämn nivå, se figur 10. Testkundernas medelbetyg för samtliga frågor 

illustreras med den orangea linjen, vilken ligger på ett betyg på 5,03. Det som går att är att 

testkunderna ansåg att de faktorer som tillhör tillförlitlighet är företaget bäst på. De frågor 

som ingår i den faktorn är företagets kompetens, bemötande och förtroende. Detta är 
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egenskaper som enligt Edvardsson m fl (1992) väger tungt när kvalitet i ett tjänsteföretag ska 

värderas. Vi tycker att det är viktigt att företaget har fått ett bra resultat på dessa 

kvalitetsfaktorer, eftersom att det handlar om hur företaget uppfattas av sina kunder. Får 

företaget ett bra betyg på dessa faktorer finns det enligt oss en stor chans att kunderna 

kommer att stanna kvar hos företaget, fast de är missnöjda med andra delar av 

kvalitetsfaktorerna. Den andra kvalitetsfaktorn som fick ett högt betyg var det övergripande, 

där det handlar om den allmänna uppfattningen av Bluegarden PA-konsult, samt 

utbildningar, konferenser och seminarier. Denna faktor låg endast på ett godkänt mål och 

företaget klarade det med stora marginaler. Ser vi till företagets mål på övergripande, 

tillförlitlighet och pålitlighet har de fått ett mycket högre betyg av testkunderna. De övriga 

kvalitetsfaktorerna; påtaglighet, anpassningsförmåga och empati ligger även de lite högre än 

företagets mål. Företagets totala resultat tycker vi är bra, men Bluegarden PA-konsult bör 

prioritera de faktorer med de lägre betygen, då vi menar att det är viktigt att vara bra på 

samtliga kvalitetsfaktorer för att kunna öka kundtillfredsställelsen.  
 

Vi anser att det är bra att Bluegarden PA-konsult lever upp till målen, dock bör de justera dem 

efter varje enkätundersökning. Enligt oss är alla kvalitetsfaktorer av lika stor vikt, därför är 

det viktigt att ingen faktor glöms eller prioriteras bort. Betygen från testkunderna tyder på att 

de är bra på alla faktorer då de befinner sig på ett betygsintervall mellan 4,5 och 5,6. 

Sammanfattning av kvalitetsfaktorerna
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Figur 10, Sammanfattning av kvalitetsfaktorerna 
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7. KVALITETSVERKTYGET 
 

 etta kapitel beskriver Bluegarden PA-konsults och testkundernas 
krav och önskemål gällande en vidareutveckling av prototyp 3, 

vilket har lett fram till en fjärde prototyp. Kapitlet avslutas med att 
prototypen testas, samt att resultat och analys presenteras. 

 

7.1 Prototyp 4  

Utifrån intervjuerna med testkunderna och vidare kontakter med Bluegarden PA-konsult har 

den första enkäten reviderats (se bilaga 4). Det framkom ett par brister i enkätfrågornas 

formulering, vilka vi har korrigerat tillsammans med Peterson och Eriksson (2006-04-25). 

Testkunderna fann att betygskalan och layouten var lämplig och därför har den bevarats till 

denna prototyp. Den enda skillnaden är att kunderna får kryssa i vilken produkt de har, i 

stället för att skriva dit det själva. Anledningen till detta är att en del kunder använder sig av 

mer än en produkt och då underlättar det att bara behöva sätta ett kryss.  

 

 D

Frågorna (se figur 11) om den allmänna uppfattningen, mottagandet vid den första kontakten, 

hanteringen av produktönskemål samt personalens bemötande ansåg testkunderna var 

relevanta och därför är de oförändrade i denna prototyp. En testkund föreslog att frågan om 

den utlovade personalkompetensen skulle justeras till enbart personalkompetens, eftersom att 

de som arbetar i produkten sällan är med när den beställs. Vi förstod kundens resonemang och 

tillsammans med Bluegarden PA-konsult togs utlovad bort. Frågan om utseende/”dresscode” 

valde vi att plocka bort, då alla kunder var överens om att det inte var av någon större 

betydelse. De frågor som berör förtroende och relationer uppfattade kunderna som likvärdiga, 

då de menade att det ena ofta leder till det andra. I samråd med Bluegarden PA-konsult valde 

vi ändå att behålla båda, eftersom vissa kunder kan ha ett högt förtroende och en dålig relation 

eller tvärtom. En testkund förstod inte vad vi menade med uppmärksamhet från Bluegarden 

PA-konsult, då det stod klart för de andra och frågan var en av företagets prioriteringar fick 

den förbli oförändrad. Nästkommande fråga som berör kontakten med företaget, 

omformulerades till några kontaktpersoner istället för bara en. Motiveringen var att 

testkunderna ofta kände att de vände sig till mer än en person. Även frågan om ständig 

kontakt omformulerades i samråd med Peterson (2006-04-25) till kontinuerlig. När det gäller 

att åtgärda supportärenden, syftar vi till både företagets förmåga att lösa problemen och 

exempelvis hur lång tid det tar. En testkund ville dela på frågan, dock ansåg Peterson att den 
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var bra som den var och därför fick den bli likadan. Då det inte fanns några oklarheten kring 

frågan om företagets utbildningar, konferenser och seminarier fick den förbli oförändrad. Ett 

tips från testkunderna var att i stället för kommunikationsmaterial endast skriva hemsida, då 

det annars kunde inkludera annan information i frågan. Frågan har även specificerats till att 

endast innehålla kundsupportens webbsida. Kring den sista frågan om löpande information 

fanns det inga synpunkter, men Peterson (2006-04-25) ville att den skulle begränsas till 

informationen i utskick.  

 

Frågorna i den reviderade enkäten ser ut enligt följande: 

1 Vilken är din allmänna uppfattning om Bluegarden PA-konsult? 
2 Vad anser du om mottagandet vid din första kontakt med Bluegarden PA-konsult ? 
3 Hur hanterar Bluegarden PA-konsult produktönskemål? 
4 Vad tycker du om personalens bemötande? 
5 Vad anser du om personalens kompetens? 
6 Hur är ditt förtroende för Bluegarden PA-konsult? 
7 Hur är din relation till Bluegarden PA-konsult ? 
8 Får du som användare uppmärksamhet från Bluegarden PA-konsult ? 
9 Har du en kontinuerlig kontakt med Bluegarden PA-konsult? 

10 Anser du att ni har någon kontaktperson utöver supporten? 
11 Vilken är din uppfattning gällande insatser att åtgärda supportärenden? 
12 Vad tycker du om utbildningarna, konferenserna och seminarierna? 
13 Vad anser du om kundsupportens webbsida? 
14 Vad tycker du om den löpande informationen i utskick? 

 

Figur 11, Frågorna i prototyp 4 

7.2 Test av den reviderade enkäten 

Efter färdigställandet av den fjärde prototypen blev Peterson (2006-04-25) intresserad av att 

testa den i större omfattning. Han undersökte möjligheterna och det visade sig att ett test var 

genomförbart. Vi fick hjälp med utskrift av adressuppgifter och med att kontrollera att 

enkäten följde företagets bestämmelser. Tillsammans med Bluegarden PA-konsult kom vi 

fram till att göra ett urval till deras produkter HR-plus och PA-systemet och skicka ut enkäten 

slumpmässigt till 100 av deras kunder. I och med att tiden var knapp, kom vi överens om att 

skicka den via post och då bifoga enkäten, ett adresserat svarskuvert samt ett följebrev (se 

bilaga 5). Vi valde att låta kunden ha en vecka på sig att besvara enkäten på grund av 

tidsbristen. Utifrån teorin och testkundernas resonemang bestämde vi att de inte skulle få 

någon form av belöning.  
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Efter enkätundersökningens genomförande ska resultatet sammanställas i ett Excel-dokument. 

Sammanställningen ska ligga till grund för nästkommande års mätningar, därför måste 

Edvardssons m fl (1998) råd följas om att inkludera föregående års resultat. På så sätt ska de 

kunna följa både positiva och negativa trender. Företaget måste enligt Edvardsson m fl (1998) 

även ha möjlighet att justera sina mål och analysera förändringar, vilket de kan göra i vår 

modell (se bilaga 6). I de fall som målen inte uppfylls måste Bluegarden PA-konsult vidta 

åtgärder, eftersom att kunderna måste se förändringar för att de ska se någon mening i att 

besvara enkäten. Efter enkätens genomförande ska företaget ta fram och prioritera 

åtgärdsförslag, vilka de sedan ska tilldela en ansvarig. Som Anthony m fl (2004) förespråkar 

är det viktigt att kvalitetsverktyget har en ansvarig, vilken kommer att vara någon ifrån 

”support - delivery” – avdelningen. Edvardsson m fl (1998) påpekar även vikten av att 

kunderna ska få ”feedback”. Bluegarden PA-konsults kunder ska få det genom en presentation 

av undersökningen och en eventuell åtgärdsplan på företagets hemsida. ”Feedback” ska ges 

senast en månad efter att enkäterna har besvarats (se bilaga 8). 

7.3 Resultat och analys av enkäten 

Edvardsson m fl (1998) menar att det normalt blir en låg svarsfrekvens på undersökningar. 

Vanligtvis brukar en svarsfrekvens som ligger på 35 – 40 procent anses vara godkänt. För att 

öka frekvensen, är en bra metod att skicka ut påminnelser. På grund av tidsbrist har vi inte 

haft möjlighet att skicka ut påminnelser, utan fått nöja oss med de enkäter som kommit in. I 

undersökningen har vi fått in svar från 45 kunder, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 45 

procent. Enligt teorin är det även viktigt att undersöka vilka kunder som inte har svarat och 

vad anledningen är till det. En vanlig orsak till att personer inte svarar, är för att de tror att 

deras åsikt bara är en i mängden och därmed inte har någon betydelse. En bortfallsanalys är 

något vi inte har haft möjlighet att göra, men är något som Bluegarden PA-konsult borde 

tänka på i framtiden.  

 

I slutet av enkäten, där vi hade lämnat några rader för kommentarer, valde en del kunder att 

motivera varför de inte har besvarat vissa frågor. En anledning var att kunderna var nya och 

inte kommit igång med arbetet i Bluegarden PA-konsults produkter fullt ut. Andra orsaker till 

att de inte besvarande alla frågor var att de till exempel inte deltagit på utbildningar de 

närmsta åren, inte besökt hemsidan och så vidare. Andra passade på att framföra åsikter och 

rekommendationer till företaget. 
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Alla resultat från enkäten visas i bilaga 7 och figur 12. Bluegarden PA-konsult hade satt ett 

genomsnittligt mål på 4,36. Resultatet blev en marginell skillnad, då kundernas betyg slutade 

på 4,34, se den orangea linjen.  
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Figur 12, Resultat av enkätundersökningen 
 

På den första och andra frågan om kundernas allmänna uppfattning och om mottagandet vid 

den första kontakten har Bluegarden PA-konsult fått ett högt betyg. Företaget når ändå inte 

upp till målet på de första frågorna, men dock är de inte långt ifrån. Dessa frågor är enligt oss 

av stor betydelse, då det handlar om företaget som helhet. Den första kontakten är avgörande 

för kundens fortsatta uppfattning av företaget. Utifrån kundernas betyg kan vi ändå dra 

slutsatsen att de är nöjda med sin leverantör. Några kunder hade lämnat kommentarer i slutet 

av enkäten. Bland de synpunkter som framkom ansåg några att omdömet för Bluegarden PA-

konsult hade försämrats sedan de blev uppköpta av Bluegarden AS. En kund ansåg att 

företaget var bra på att bygga relationer och bemöta dem väl, däremot poängterade den att 

förhoppningen var att Bluegarden AS kommer att låta företaget fortsätta med samma koncept. 

 

Frågan om hantering av produktönskemål har även den fått ett lägre betyg än vad Bluegarden 

PA-konsult hade satt som mål. Detta kan bero på att företaget bara är villiga att uppfylla sina 

kunders önskemål fullt ut om de är beredda att betala. Även när målet för frågan sattes var de 

osäkra på om de skulle sätta en trea eller en fyra. En kund hade lämnat en kommentar om att 
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den tyckte att det var dålig uppföljning på produktönskemålen, utan den hade själv fått ligga 

på och fråga för att få veta önskemålens status. Peterson (2006-05-17) erkänner att de är 

dåliga på att följa upp när en kund har fått ett ärende klassat som felanmälan, vilket innebär 

att ärendet går tillbaka till ”development” – avdelningen. Ärendet kan bli liggande där och 

kunden får då inte alltid veta om och när ärendet blir åtgärdat. Detta är något som Bluegarden 

PA-konsult borde se över och försöka förbättra, för att det kan skada deras rykte och ”word of 

mouth”. Då företaget är medvetna om svagheten borde det inte vara svårt att åtminstone 

meddela kunden hur det ligger till. Utifrån resultatet av enkäten kan vi se att testkundernas 

resonemang tidigare i uppsatsen om att önskemål behandlas olika beroende på produkt inte 

stämmer. Vi anser däremot inte att Bluegarden PA-konsult behöver förbättra sig i avseende att 

hantera produktönskemål. Motiveringen till detta är att företaget som vi tidigare nämnt främst 

prioriterar de som är villiga att betala extra för programfunktioner. Dock måste de givetvis 

erbjuda kunden tillräckligt med funktioner för att den ska vara nöjd med produkten och känna 

mervärde.  

 

På frågan om bemötandet från personalen har Bluegarden PA-konsult fått ett högt betyg och 

därför nått upp till sitt mål. Även personalens kompetens har fått ett högt medelbetyg, 

företaget hade dock satt ett ganska lågt mål på denna fråga. Ett tjänsteföretags bemötande är 

något vi anser är av stor betydelse, vilket Bluegarden PA-konsult främjar i och med att 

medarbetarna får gå på seminarier. Målet på dessa frågor bör de justera uppåt, eftersom 

kompetens och bemötande är viktiga faktorer för tjänsteföretag. Medarbetare på Bluegarden 

PA-konsult måste också sträva åt samma håll för att nå upp till de satta målen för att göra ett 

bra arbete gentemot kund. Ytterligare en anledning till att de bör höja sina mål är att de redan 

jobbar med detta och kundernas åsikter tyder på att företaget har ett bättre bemötande än vad 

de är medvetna om. Utifrån kundernas betyg grundar vi tron om att kundens uppfattning av en 

medarbetare på Bluegarden PA-konsult har effekt på hela verksamheten.  

 

På frågorna beträffande förtroende och relation till Bluegarden PA-konsult, har företaget satt 

ett högre mål än vad de har fått i betyg. Angående förtroendet kan vi se i 

enkätsammanställningen att det var vissa kunder som inte alls hade ett bra förtroende till 

företaget. En del kunder hade ett lågt förtroende men en bra relation, vilket gjorde att 

relationsfrågan fick ett högre medelbetyg och hamnade därför inte så långt ifrån det satta 

målet. Detta visar att relation och förtroende inte hör ihop som testkunderna trodde. Kunderna 
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har i undersökningen en något bättre relation än vad de har förtroende. En förklaring till detta 

kan enligt oss vara att Bluegarden PA-konsult inte regelbundet kontaktar sina kunder för att 

höra hur allt fungerar. En annan förklaring som framkommit är att kunderna anser att 

företaget har försämrats sedan Bluegarden AS kom in i bilden. Vi tycker att det är viktigt att 

företaget eftersträvar att ha ett personligt plan mellan medarbetare och kund, vilket även 

förespråkas i företagets kundvärderingar. Detta eftersom att en bra relation medför att kunden 

stannar kvar och även skapar tillit. Om det uppstår fel i produkten är kunden mer 

tillmötesgående vid en god relation än om de inte skulle ha haft det.  

 

Kunderna ansåg att de får uppmärksamhet i den grad som Bluegarden PA-konsult vill att de 

ska, då medelbetyget var detsamma som det utsatta målet. På frågan angående kontinuerlig 

kontakt fick företaget ett mycket högre betyg än vad de eftersträvar, eftersom de vill att 

kunderna ska kunna lösa en del av sina problem själva. Detta kan dock ses som positivt och 

kan vara en bidragande faktor till att kunderna känner att de har en bra relation till företaget. 

Vi tror att många kunder svarar att de har en kontinuerlig kontakt, eftersom de själva 

kontaktar Bluegarden PA-konsult.  

  

På frågan beträffande någon kontaktperson utöver supporten har kunderna satt ett högre betyg 

än vad företaget eftersträvar. Kunderna har inte blivit tilldelade en kontaktperson av 

Bluegarden PA-konsult, utan är ofta något som de har skaffat sig under resans gång. Att 

kunderna vänder sig till en kontaktperson, kan enligt oss bero på att kunderna inte är nöjda 

med supportavdelningen. Detta kan vi se i frågan angående Bluegarden PA-konsults jobb med 

att åtgärda supportärenden, vilken har fått ett lägre medelbetyg än vad företaget önskar. Vi 

menar att betyget beror på att kunden inte känner att de får hjälp så fort som de begär och 

istället väljer att ringa sin kontaktperson. Resonemanget grundar vi på Petersons (2006-04-25) 

och testkundernas tankar om att det är smidigare att kontakta kontaktpersonen än att ringa 

supporten och vänta på ett svar. Utifrån testkundernas diskussion tror vi även att kunden har 

en relation till sin kontaktperson och därför är det lättare att ställa frågor, då de förstår 

problemet bättre. I sammanställningen är det ett par kunder som väljer det lägsta betyget, men 

majoriteten ligger i genomsnitt på godkänt eller över. En kund uppfattade supportavdelningen 

som okunnig och opersonligt, eftersom de ställer konstiga följdfrågor. Åsikter som dessa 

medför att avdelningen får ett försämrat rykte och i det stora hela har negativ påverkan på 

Bluegarden PA-konsult som helhet. Vi tror att de missnöjda kunderna kan vara kunder som 
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inte fått tillräckligt snabb eller rätt hjälp. Företagets supportavdelning fick även kritik för att 

ha dålig kompetens på produkten HR-plus. En annan kund kände att den fick dålig 

återrapportering vid felanmälningar, vilket medförde att den upplevde att inget görs. Är så 

inte fallet, önskar kunden mer respons så att den vet vad som händer. Sammanfattningsvis kan 

det utläsas att många kunder är nöjda med sina kontaktpersoner och mindre nöjda med 

supportavdelningen. 

 

När det gäller utbildningar, konferenser och seminarier är kunderna i stort sätt nöjda med vad 

Bluegarden PA-konsult erbjuder. Därför ligger även detta medelbetyg lite högre än vad 

företaget har som mål. En kund kommenterade att utbildningar och liknande ska finnas på fler 

platser än i Stockholm, eftersom att resorna tar för lång tid. Dock framfördes inte vilka platser 

den önskar att utbildningarna ska förläggas till. Peterson (2006-05-17) förklarar valet av 

Stockholm med att det största kundunderlaget finns där, samtidigt som att det är lätt för 

kunderna att ta sig dit. En annan kund önskar, vilket även testkunderna gjorde, att de skulle få 

någon typ av dokumentation med sig hem efter avslutad utbildning. Ett annat förslag var att 

utbildningar ska vara kostnadsfria. Detta är något som vi inte håller med kunderna om, då 

utbildningar med mera inte är obligatoriska och det sällan är kostnadsfritt att utbilda sig. 

Dessutom är kringutbudet en inkomstkälla för företaget.  

 

Gällande företagets hemsida och utskick verkade kunderna tycka att dessa bara var okej, då 

både medelbetygen ligger under Bluegarden PA-konsults mål. En kund kommenterade att 

hemsidan inte innehåller allt den bör, eftersom att det kan vara svårt att hitta instruktioner för 

exempelvis uppdateringar. Andra kommentarer liknande testkundernas om att det är svårt att 

hitta på hemsidan. Vi menar att hemsidan har blivit svårare att använda sedan den har gjorts 

om, detta är något som Bluegarden PA-konsult borde se över. Hemsidan är en förutsättning 

för att reducera antal samtal till supporten och till kontaktpersonerna, eftersom kunderna då 

skulle kunna lösa en del av sina problem själv. En lätthanterlig hemsida skulle dessutom 

medföra att supportavdelningen får mer tid över till att lösa komplexa problem, vilket vi anser 

borde höja avdelningens omdöme. 
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Sammanfattninga av kvalitetsfaktorerna
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Figur 13, Sammanfattning av kvalitetsfaktorerna 
 

I figuren ovan kan kvalitetsfaktorernas omdöme från kunderna utläsas. Bluegarden PA-

konsult fick ett bra betyg på samtliga faktorer, då vi anser att betyget måste ligga på en positiv 

nivå, det vill säga över fyra, för att betraktas som godkänt. Det som går att se i figuren är att 

kunderna ansåg att de faktorer som tillhör tillförlitlighet är företaget bäst på. De frågor som 

ingår i den faktorn behandlar företagets kompetens, bemötande och förtroende. Som teorin 

förespråkar är relationer och kompetens extra betydelsefullt för tjänsteföretag. Den andra 

kvalitetsfaktorn som fick ett högt betyg var det övergripande, där det handlar om den 

allmänna uppfattningen av Bluegarden PA-konsult, samt utbildningar, konferenser och 

seminarium. De nämnda kvalitetsfaktorerna överstiger båda företagets mål. Det intressanta är 

att det även var dessa faktorer som fick högst betyg av testkunderna.  

 

Den sista faktorn som fick ett högre betyg av kunderna än vad företaget hade som mål var 

empati. Dock hamnade påtaglighet, pålitlighet och anpassningsförmåga under målet, då 

kunderna inte var lika positiva till dessa kvalitetsfaktorer. Det är däremot bara marginaler 

kvar till de uppfyller målen. Resultatet kan bero på att vissa av de frågor som innefattas i 

dessa faktorer inte är något av Bluegarden PA-konsults största prioriteringar. Vi kan även se 

att testkunderna och kunderna i allmänhet hade ungefär samma uppfattning om företaget, 
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dock är inte kundernas medelbetyg lika högt som testkundernas. I helhet kan det utläsas att 

företaget håller en jämn och godkänd nivå på alla kvalitetsfaktorer, vilket vi anser är en 

förutsättning för att Bluegarden PA-konsult ska kunna öka sin kundtillfredsställelse. Vi tycker 

att det är bra att företaget lyckats få ett så pass högt betyg ifrån sina kunder på flera av 

kvalitetsfaktorerna. Betyget tror vi grundar sig på att de tar hand om sina kunder bättre än vad 

de själva är medvetna om. När Bluegarden PA-konsult ska genomföra enkätundersökningen 

nästkommande år, ska de se om målen för de faktorer som fick ett sämre betyg i år har 

förbättrats. Detta eftersom att det är av stor betydelse att kunderna är nöjda med varje 

kvalitetsfaktor.  

 

Efter att vi har genomfört studien på ett större urval kunde vi se att medelbetygen blev mycket 

lägre än i undersökningen på testkunderna. Däremot syns ett samband mellan vilka faktorer 

som fick ett högt respektive ett lågt betyg. Företagets satta mål är i princip identiska med 

kundernas betyg, med marginella skillnader både uppåt och nedåt. Vi tycker att Bluegarden 

PA-konsult bör gå igenom sina mål till nästa undersökning, eftersom de i dagsläget inte har 

något att sträva efter.  
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8. MOT ÖKAD KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE  
 

etta avslutande kapitel redogör för hur Bluegarden PA-konsult 
kan arbeta för att få en ökad kundtillfredsställelse, samt 

rekommendationer till fortsatt arbete med kvalitetsverktyget och mot 
en ökad kundtillfredsställelse. 

 D
 

8.1 Mot ökad kundtillfredsställelse på Bluegarden PA-konsult 

Bluegarden PA-konsult har idag kännedom om kundens betydelse, vilket framgår i diskussion 

med dem och kan utläsas i deras kundvärderingar. Företaget utbildar även sina medarbetare 

på supportavdelningen i hur de ska hantera kunderna. Dessa faktorer kan vara en anledning 

till undersökningarnas höga betyg på medarbetarnas relation, bemötande och kompetens. 

Företaget strävar även efter att hålla en hög kvalitet. ISO-certifieringen och den 

kvalitetspolicy som presenteras på hemsidan tyder på detta. Arbetet med kvalitetssäkring, 

kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll underlättas av ISO-certifieringen, eftersom att den 

ställer vissa krav.  

 

I dagsläget sysslar företaget med en del arbete som främjar relationen till kunden, då de har en 

referens- och kundgrupp. Nackdelen med dessa är alla kunder inte finns representerade, utan 

endast en utvald grupp. Den enda gången Bluegarden PA-konsult får direkt ”feedback” från 

ett stort urval av kunder är när de utför en enkät på en årlig användarkonferens. Denna 

undersökning ger dock inte tillräcklig med information om vad kunderna tycker om dem, 

eftersom att inte alla deltar vid tillfället och det är få frågor. En fördel med dagens 

kundtillfredsställelsearbete är att de har vetskap om att de större projekten lever upp till 

kundens förväntade nytta. Detta arbete är bra, men med en komplettering av 

kvalitetsverktyget skulle de nå ut till en större kundgrupp.  

 
Kvalitetsverktyget ger Bluegarden PA-konsult större möjlighet att mäta kundtillfredsställelse 

och följa förändringar i denna, vilket ger kännedom om kunden är nöjda eller inte. Verktyget 

hjälper även till att hitta de problemområden som företaget bör åtgärda. En styrka med 

kvalitetsverktyget är att det grundar sig på faktorer som såväl teorin som testkunderna anser är 

relevanta, vilket ökar verktygets pålitlighet och funktionalitet. En annan aspekt som är viktig 

att framhäva är att Bluegarden PA-konsult får möjlighet att sätta tydliga mål, angående hur de 

vill att kunderna ska uppfatta dem. Dessutom känner sig kunden betydelsefull om den har 
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möjlighet att få framföra sina synpunkter och rekommendationer. Framöver rekommenderar 

vi att Bluegarden PA-konsult ska arbeta mot en ökad kundtillfredsställelse genom att: 

 

Aktiviteter för ökad kundtillfredsställelse: 
◊ Fortsätta utbilda medarbetarna i kundvård 
◊ Behålla referens- och kundgruppen 
◊ Fortsätta med enkäten som berör produkterna 
◊ Börja använda kvalitetsverktyget som berör företaget som helhet 
 

 

 

 

 
 

Figur 14, Aktiviteter för ökad kundtillfredsställelse 

 

8.1.1 Rekommendationer till fortsatt arbete med kvalitetsverktyget 

De rekommendationer som vi vill framföra till Bluegarden PA-konsult är att de ska använda 

sig av enkäten en gång per år vid samma tidpunkt varje gång. Enkäten ska distribueras både 

via vanlig post och e-post, eftersom testkundernas åsikter varierade om hur de ville få den. 

Tillsammans med enkäten ska ett svarskuvert bifogas med betalt porto, för att göra det så 

smidigt som möjligt för respondenten. När vi skickade ut enkäten inkom en del svar väldigt 

sent, därför bör kunderna ha två veckor på sig att besvara den. Ingen belöning ska delas ut till 

kunderna efter att de har fyllt i enkäten, eftersom att vi anser att de fyller i den för sin egen 

skull. I den genomförda undersökningen fick vi dessutom en relativt hög svarsfrekvens utan 

belöning. Detta gör att vi tror att företagets kunder är angelägna om att framföra sina 

synpunkter. Däremot föreslår vi att Bluegarden PA-konsult skickar ut påminnelser via e-post 

och hemsidan för att öka svarsfrekvensen. Blir svarsfrekvensen ändå låg bör de genomföra en 

bortfallsanalys för att undersöka vilka kunder som inte besvarat enkäten och vad anledningen 

är till detta. Enkäten bör i framtiden skickas ut till samtliga kunder för att få ett större 

underlag att arbeta utifrån. Bluegarden PA-konsult bör även sätta upp mål för hur hög 

svarsfrekvens de vill ha. Skickar de enkäten till samtliga kunder kan det nöja sig med en 

frekvens på 40 procent.  

 

När svaren väl kommit in till Bluegarden PA-konsult ska ”support - delivery” - avdelningen 

sammanställa och presentera resultatet. Den ansvarige på avdelningen ska fördela uppgifter 

för arbetet kring enkäterna, som korrigering av mål, uppdatering av innehåll och skicka 

påminnelser till dem som inte besvarat enkäten.  För att underlätta arbetsfördelningen ska de 

ha någon form av planering, där en tidsplan ingår och där det framkommer vem som ska göra 

vad. ”Support - delivery” - avdelningen bör även ansvara för att en eventuell åtgärdsplan tas 
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fram och presenteras för övriga på företaget. Kunderna ska sedan få ”feedback” genom att 

information skickas via e-post och att resultatet av enkäten finns presenterad på hemsidan, 

tillsammans med de förändringar som kommer att ske. Bluegarden PA-konsult måste försöka 

åtgärda de faktorer som fått ett dåligt betyg i enkäten, då det är viktigt att kunderna märker av 

att enkäten har haft effekt. När Bluegarden PA-konsult ska genomföra enkätundersökningen 

kommande år bör den vara lik den föregående, eftersom att det då kommer att underlätta 

uppföljning och utvärdering. Företaget bör även justera såväl kvalitetsfaktorer som mål för att 

hela tiden ha aktuella aspekter att sträva efter och som lämpar sig till organisationen.  

 

Ett tips till nästkommande undersökningar är att de ska förtydliga i följebrevet att kunden ska 

fylla i vilken produkt den har. Detta då det i den genomförda undersökningen var en stor del 

som inte fyllt i vilken produkt de har. Ett annat förslag är att de ska komplettera enkäten med 

en fråga som berör om kunden är nöjd med den produkt den har i dagsläget. 

 

8.1.2 Rekommendationer till arbetet med kundtillfredsställelse 

Efter dialogen med testkunderna och utifrån resultatet från kunderna har vi kommit fram till 

att det inte finns några anmärkningsvärda svagheter hos Bluegarden PA-konsult. Det som 

framkommit är att hemsidan borde förbättras för att underlätta informationssökningen. Klarar 

sig kunderna på egen hand kommer de antagligen inte ringa och be om hjälp i samma 

utsträckning, vilket underlättar för båda parter. I dagsläget tar kunderna hellre telefonen än 

försöker själva. Företagets rutiner och kompetens på supportavdelningen kan i viss mån 

behöva ses över, då främst när det gäller produkten HR-plus. En del kunder har kommenterat 

att de ibland för konstiga följdfrågor och inte för snabb hjälp. Ytterligare en rekommendation 

som berör den avdelningen är att de inte ska ha lunchstängt, utan att öppettiderna ska vara 

mellan 8 och 17.  

 

Beroende på vad testkunderna har för ansvar på sitt företag, varierade meningen om de vill ha 

mer uppmärksamhet från Bluegarden PA-konsult. De testkunder som önskade mer 

uppmärksamhet visade sig vara de som även hade systemansvar. I de fall som kunden gör en 

felanmälan på en produkt borde de få mer uppmärksamhet och information om vad som 

kommer hända. Kunderna uppfattar det annars som att de är nonchalanta, vilket får effekt på 

kundens uppfattning av hela Bluegarden PA-konsult. En slutlig rekommendation är att ge de 

kunder som deltar på utbildningar, konferenser och seminarier någon form av dokumentation. 
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Några kunder har framfört att det vore önskvärt att ha något att gå tillbaka till när 

utbildningen är avslutad. 

 

Bluegarden PA-konsult bör sätta högre mål för kundtillfredsställelsen än vad de har gjort till 

kvalitetsverktyget. Detta då företaget i princip levde upp till samtliga mål. Ju nöjdare kunder 

de har, desto bättre är det för företaget. Detta eftersom det medför ett gott rykte och bra ”word 

of mouth”, som i sin tur kan leda till flera nya kunder. Det är framförallt viktigt för 

tjänsteföretag att ha en bra relation, hög kompetens, engagemang och att medarbetarna är 

villiga att hjälpa till. I slutändan är det trots allt kunderna som avgör Bluegarden PA-konsults 

lönsamhet.  

 

Sammanfattning av rekommendationer till Bluegarden PA-konsult: 
◊ Hemsidan ska utvecklas så att kunderna lättare hittar på den 
◊ Se över supportavdelningens rutiner och kompetens  
◊ Meddela kunderna status vid felanmälningar  
◊ Ge kunderna med systemansvar mer uppmärksamhet 
◊ Ge kunderna dokumentation efter avslutad utbildning 
◊ Sätta högre mål för kundtillfredsställelsearbetet 

 

 

 

 
 

 

Figur 15, Sammanfattning av rekommendationer 
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BILAGA 1 
Organisationsschema  
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Product 
Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bluegarden PA-konsult 
 
 
 

Finance and 
Administration 

Sales 

Support - Delivery 

Consulting 

Development 



BILAGA 2 
Prototyp 3 

 

  

 
        
 

   
      

Kundenkät        
Bluegarden PA-konsult, nedan kallat BG   Betygsättning 
    1 = Negativ   
    6 = Positiv   
Produkt:        
  1 2 3 4 5 6

1 Vilken är din allmänna uppfattning om BG?             
2 Vad anser du om mottagandet vid din första kontakt med BG?             
3 Hur hanterar BG produktönskemål?             
4 Vad tycker du om personalens bemötande?             
5 Anser du att BG lever upp till sin utlovade personalkompetens?             
6 Tycker du att personalens utseende/"dresscode" är av betydelse?             
7 Hur är ditt förtroende för BG?             
8 Hur är din relation till BG?             
9 Får du som användare av produkten uppmärksamhet från BG?             
10 Har du en ständig kontakt med BG?             
11 Anser du att ni har en kontaktperson utöver supporten?             
12 Vilken är din uppfattning gällande insatser att åtgärda supportärenden?             
13 Vad tycker du om utbildningarna, konferenserna och seminarierna?             
14 Vad anser du om kommunikationsmaterialet, t ex hemsidan?             
15 Vad tycker du om den löpande informationen, t ex utskick & tidningar?             

        
        
Kommentarer:       
        
               
               
               
               
               
               
               
        
        
        

      Tack för din medverkan! 
 



BILAGA 3 
Sammanställning av prototyp 3 

 

  

 
 
 
 

2006 Nyckelord Mål Utfall Antal svar 

1 Allmän uppfattning 5 5,33 3 

2 Mottagande vid första kontakten 5 5,33 3 

3 Hantering av produktönskemål 4 3,67 3 

4 Personalens bemötande 5 6,00 3 

5 Utlovad personalkompetens 4 5,00 3 

6 Personalens utseende/"dresscode" 4 2,67 3 

7 Förtroende 5 6,00 3 

8 Relation 5 5,67 3 

9 Uppmärksamet 4 3,00 3 

10 Ständig kontakt 3 5,00 3 

11 Kontaktperson utöver supporten 4 6,00 3 

12 Åtgärda supportärenden 5 5,00 3 

13 Utbildningar, konferenser, seminarier 4 5,50 3 

14 Kommunikationsmaterial 4 3,00 3 

15 Löpande information 4 5,33 3 
       
  Medelbetyg, då ej inkl fråga 6 4,36 5,02 45 

 
 
 
 
 
 



BILAGA 4 
Prototyp 4 

 

  

 
        
 
         
        
        

Kundenkät       
Bluegarden PA-konsult, nedan kallat BG   Betygsättning 
    1 = Negativ   
Produkt:  PA-systemet___       HR-plus___    6 = Positiv   
        
  1 2 3 4 5 6

1 Vilken är din allmänna uppfattning om BG?             
2 Vad anser du om mottagandet vid din första kontakt med BG?             
3 Hur hanterar BG produktönskemål?             
4 Vad tycker du om personalens bemötande?             
5 Vad anser du om personalens kompetens?             
6 Hur är ditt förtroende för BG?             
7 Hur är din relation till BG?             
8 Får du som användare uppmärksamhet från BG?             
9 Har du en kontinuerlig kontakt med BG?             
10 Anser du att ni har någon kontaktperson utöver supporten?             
11 Vilken är din uppfattning gällande insatser att åtgärda supportärenden?            
12 Vad tycker du om utbildningarna, konferenserna och seminarierna?             
13 Vad anser du om kundsupportens webbsida?             
14 Vad tycker du om den löpande informationen i utskick?             

        
        
Kommentarer:       
        
               
               
               
               
               
               
               
        
        
        

      Tack för din medverkan! 
 
 
 
 



BILAGA 5 
Följebrev till enkätundersökningen 

 

  

 
 

     2006-04-27 
    

Till användare av Bluegarden PA-konsults produkter 
 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som skriver vår D-uppsats i företagsekonomi vid Växjö universitet. Syftet 

med uppsatsen är att skapa ett kvalitetsverktyg för mätning och uppföljning av kund-

tillfredsställelsen på Bluegarden PA-konsult. Målsättningen är att vi, med hjälp av en enkät, 

ska mäta 100 slumpmässigt utvalda kunders uppfattning om företaget. Vi vore därför 

tacksamma om du tog dig tid att besvara den bifogade enkäten och returnerar den i svars-

kuvertet, senast den 10 maj. 

 

Resultatet av undersökningen presenteras i mitten av juni månad. Ta del av resultatet genom 

att välja www.bluegarden.se och logga in på Kundsupportens webbsida. 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

_______________  _______________   

Elina Claeson  och  Alexandra Ribenyi 

 

http://www.bluegarden.se/


BILAGA 6 
Mall för fortsatt utvärdering 

 

  

 

2006 Nyckelord Mål Utfall Antal svar 2007 Mål Utfall Antal svar Trend 
1 Allmän uppfattning 5 4,53 43 1         
2 Mottagande vid första kontakten 5 4,73 41 2         
3 Hantering av produktönskemål 4 3,79 42 3         
4 Personalens bemötande 5 4,86 43 4         
5 Personalens kompetens 4 4,72 43 5         
6 Förtroende 5 4,52 42 6         
7 Relation 5 4,77 43 7         
8 Uppmärksamet 4 4,00 43 8         
9 Kontinuerlig kontakt 3 4,50 42 9         

10 Kontaktperson utöver supporten 4 4,31 39 10         
11 Åtgärda supportärenden 5 4,10 40 11         
12 Utbildningar, konferenser, seminarier 4 4,28 39 12         
13 Kundsupportens webbsida 4 4,03 40 13         
14 Information i utskick 4 3,79 42 14         

  61       
 Medelbetyg 4,36 4,36 582          

 

 

 

 



BILAGA 7 
Enkätsammanställning 

 

  

 

2006 Medel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Allmän uppfattning 4,53 4 4 4 5 4 6 5 4 6 5 5 5 4 5 6 6 5 4 4 5 5 4 4 2 2 6 4 6 2 
Mottagande vid första kontakten 4,70 4 5 3 5 4 6 5 4 6 6 5 0 4 4 5 6 5 5 4 5 5 4 5 3 1 5 5 6 3 
Hantering av produktönskemål 3,80 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 0 3 4 4 6 4 5 3 3 4 4 3 2 1 4 5 6 3 
Personalens bemötande 4,87 3 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 4 5 6 6 4 4 4 5 5 5 5 4 1 6 5 6 3 
Personalens kompetens 4,69 4 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 4 6 6 6 5 4 4 5 5 4 5 2 3 5 4 6 3 
Förtroende 4,50 3 4 5 6 4 6 5 4 6 5 4 5 4 5 6 6 4 5 4 4 5 4 5 2 2 5 0 6 2 
Relation 4,84 3 5 5 6 4 6 5 5 6 6 4 5 3 5 6 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 6 5 6 3 
Uppmärksamet 4,00 2 5 4 4 3 6 4 4 6 4 4 4 3 5 6 4 3 4 4 3 5 3 4 4 2 4 4 6 3 
Kontinuerlig kontakt 4,43 4 0 4 3 4 6 3 3 6 4 6 4 4 6 6 6 4 4 4 2 6 3 6 5 3 5 4 6 3 
Kontaktperson utöver supporten 4,34 1 0 3 4 5 5 5 5 6 5 6 6 3 6 6 6 4 4 4 2 5 1 0 5 3 5 4 6 0 
Åtgärda supportärenden 4,10 3 0 4 4 4 4 3 4 6 4 5 5 3 5 5 6 4 2 4 5 4 5 0 1 2 4 5 6 0 
Utbildningar, konferenser, seminarier 4,24 3 0 4 5 4 5 4 3 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 0 4 4 4 4 6 0 
Kundsupportens webbsida 3,98 3 4 4 4 2 5 0 3 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 4 5 0 1 3 5 2 6 2 

Information i utskick 3,75 2 3 5 4 2 5 4 3 6 3 4 4 3 3 4 6 5 4 4 3 4 4 0 1 2 5 2 6 3 

                                 

Produkt   HR HR PA PA PA HR PA   HR HR   HR   PA PA   HR HR HR HR PA HR   PA   HR   PA HR 

                    PA         HR HR          HR     HR           

                               
0 = Ej besvara  t                               



BILAGA 7 
Enkätsammanställning, forts 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Allmän uppfattning 4 5 4 5 6 6 6 5 3 5 3 5 5 4 3 4 
Mottagande vid första kontakten 4 6 5 5 6 6 6 5 5 5 0 4 4 4 4 5 
Hantering av produktönskemål 4 2 3 4 5 6 5 5 4 4 1 4 5 3 3 4 
Personalens bemötande 5 6 5 6 5 6 6 6 5 5 4 4 6 4 3 5 
Personalens kompetens 5 5 5 4 6 6 6 5 4 5 2 4 5 3 3 5 
Förtroende 5 4 4 5 6 6 6 4 4 5 2 5 5 3 3 5 
Relation 5 5 4 6 6 6 6 6 4 5 3 5 5 3 2 5 
Uppmärksamet 4 3 3 3 5 6 4 6 3 4 2 4 5 3 3 5 
Kontinuerlig kontakt 6 6 4 4 5 6 4 5 5 4 5 4 3 3 2 5 
Kontaktperson utöver supporten 4 6 5 3 6 6 6 5 1 0 1 4 6 4 1 5 
Åtgärda supportärenden 6 4 5 6 5 6 3 3 4 4 1 4 6 2 1 5 
Utbildningar, konferenser, seminarier 5 5 4 4 5 0 5 5 2 4 2 5 4 3 6 4 
Kundsupportens webbsida 4 5 3 4 6 0 5 4 4 4 4 4 4 2 6 5 

Information i utskick 4 5 2 2 5 5 5 2 4 4 2 5 4 2 6 4 

                  
Produkt HR   HR HR HR PA PA HR HR   HR HR HR HR     
              HR                   

                 
Antal sva  r          0 = Ej besvarat     



BILAGA 8 
Presentation av resultatet till kunderna 

 

  

Kundundersökning 
 
Under maj månad genomförde vi en enkätundersökning på 100 slumpmässigt utvalda kunder 
åt Bluegarden PA-konsult. Syftet var att mäta nivån på deras kundtillfredsställelse till en 
magisteruppsats i företagsekonomi. Kunderna fick sätta betyg på en skala mellan ett och sex, 
där sex motsvarade det bästa betyget. Det kom in 45 svar och resultatet presenteras i 
nedanstående diagram. 

Ledningsgruppen för Bluegarden PA-konsult har stött vårt arbete och tagit del av resultatet. 
 
Tack till alla Er som tog sin tid att besvara enkäten! 
 
Elina Claeson & Alexandra Ribenyi 
Studenter på Växjö universitet 
 

Enkätsammanställning
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