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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete handlar om att identifiera en metod för 
feedbackbearbetning. Semcon är ett företag som vänder sig till 
eftermarknaden och leverera teknisk dokumentation och 
informationsprodukter till kunder. De saknar ett strukturerat sätt för att 
bearbeta feedback. Idén för examensarbetet uppkom efter att jag 
genomförde praktik på företaget med inriktning att inhämta feedback från 
kund. Semcon behöver en metod för feedbackbearbetning som berör 
insamling, analys och spridning av information.  
 
Feedback är ett viktigt verktyg då företag behöver få fram kunskap om 
kunder. Dagens företag är under ständig förändring och utveckling vilket 
också innebär att kundens önskemål och behov förändras. Det är mycket 
kostnadsvänligare för ett företag att behålla existerande kunder än att skaffa 
nya och då krävs det att hålla sina kunder nöjda. Genom att samla in 
feedback får företag kunskap om kunderna och får då reda på områden som 
kan förbättras.  
 
För att identifiera en feedbackmetod genomfördes studien som ett projekt 
och delades upp i två delar. Först skulle uppsatsförfattaren skaffa erfarenhet 
om hur feedback kan bearbetas och identifiera vilka aktiviteter den bör 
innehålla. Andra delen handlade om att ta fram en metod utifrån 
införskaffad erfarenhet, läst teori och kunskapsinhämtning från Semcon 
anställda.   
 
Feedbackmetoden består av fyra faser, förberedelse, insamling, analys och 
presentation. Förberedelse fasen handlar om att fastställa arbetets 
omfattning. Insamlingsfasen är då data samlas in från undersökningsobjekt. 
Analysfasen handlar om att få fram förbättrings möjligheter från insamlad 
data. Presentationsfasen är sist i metoden och ger förslag på hur feedback 
bör spridas inom och även utanför företagets gränser. Alla faser består är 
indelade i tre delar, att göra, viktigt att tänka på samt vilken dokumentation 
krävs.  



   
 

   
 

Summary 
 
This thesis is about identifying a method for processing feedback from 
company’s customers. Semcon is a company that turns to the after-market 
and delivers technical documentation and information products to its 
customers. They lack a structured way for process of feedback. The idea for 
the thesis arose after I completed work experience at the company, which 
had focus on gathering feedback from customers. Semcon need a method of 
feedback processes that concern the gathering, analysis and presentation of 
feedback. 
 
Feedback is an important tool when companies need to develop knowledge 
about customers. Companies today are under constant change and 
development which also means that customers wants and needs change. It is 
more cost-friendly for a company to retain existing customers than get new, 
this requires happy customers. By collecting feedback companies get 
knowledge about the customers and also identify areas for improvement. 
 
The identification of a feedback method was conducted as a project and was 
divided into two parts. First the essay author needed to gain experience on 
how feedback can be processed and identify which activities the method 
should contain. The second part was about to develop a method based on 
obtained experience, the read theory and knowledge gathering from Semcon 
employees. 
 
Feedback method consists of four phases, preparation, gathering, analysis 
and presentation. The preparation phase involves determining the scope of 
the required work. Collection phase is about when data is collected from the 
case company. The analysis phase is about to identify improvement 
opportunities from collected data. Presentation phase is last in the method 
and provides suggestions on how feedback should be presented within and 
beyond organizational boundaries. All phases are divided into three parts, to 
make, important to consider, and which documentation is required. 

  



   
 

   
 

Förord 
 
Jag skulle vilja tacka alla som har varit involverade i studiens 
genomförande och bistått med, resurser, råd, avsatt tid och nödvändig stöd. 
Dessa är: 
 

• Undersökningsföretagen (sex stycken), som har blivit lovade att 
hållas anonyma. Kontaktpersonerna på dessa företag har varit 
väldigt hjälpsamma med att få fram rätt informant.  

 
• Jeanette Svanholm, handledare från Linnéuniversitetet. 

 
• Semcon, där jag hade en engagerad styrgrupp till mitt förfogande 

och fick enormt mycket hjälp med tillvägagångssätt av projektet. 
Styrgruppen bestod av Filip Lorentzon, David Sondén och Christer 
Gustavii.    
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1 Inledning  
 

I det inledande kapitlet presenteras en bredare bild av uppsatsämnet. Här 
presenteras också studiens problembakgrund, problemfrågor och syftet. 

 
 
Kunder som använder ett företags produkter får känslor, intryck och ibland 
även besvikelser om produkter som erhållits. Denna typ av information är 
väldigt viktig för ett företag ur aspekten att kunna identifiera vilken produkt 
eller vilken specifik del i en produkt som behöver förbättras och utvecklas för 
att kunna tillfredställa och hålla kunden nöjd. (Fundin & Bergman, 2003). 
 
I allmänhet är tillfredställelse en persons känsla av njutning eller besvikelse 
till följd av en jämförelse mellan hur en produkts eller tjänsts prestanda 
uppfattades i förhållande till hans eller hennes förväntningar (Bashir 2009-
2010). Kundtillfredsställelse beror till största delen på den uppfångade 
prestandan i jämförelse med vad kunden förväntade sig av den mottagna 
produkten och servicen. 
 
Att veta vad som är tilltalande, tillfredställande och otillfredsställande kräver 
dock att företagen har kontakt och interagerar med kunderna. Kunskap om 
vad som är tillfredställande för ett företags kunder är väldigt 
framgångskritiskt i dagens alltmer konkurrenskraftiga och globala marknaden 
(Cole 2001). Det är därför viktigt för företagen att identifiera dessa 
framgångskritiska faktorer för att inte komma efter konkurrenterna och hela 
tiden ha en strävan efter att ligga i framkant. En metod som kan användas för 
att ta reda på vad kunden tycker är att samla in feedback och på så sätt får 
företag kunskap om vad deras kunder tycker. Kunskap som företaget får från 
en feedbackinsamling kan då användas till att utveckla produkter och i 
slutända öka kundnöjdheten.       
     
Enligt Feedback Akademin (2012) finns det två syften med feedback, det ena 
är att bekräfta något som görs bra och det andra är att korrigera något som 
kan göras bättre (http://feedbackakademin.se/blog/syftet-med-feedback.html).   
 
För att kunna bekräfta och korrigera något, t.ex. en produkt, med hjälp av 
feedback måste det enligt Byrne (2004) först finnas ett mål med 
feedbackinsamling eftersom feedback kan samlas in ur olika perspektiv som 
t.ex. mäta kundnöjdhet, förbättra produkter och göra 
medarbetarunderökningar. Avseendet som behandlar insamling av feedback 
från medarbetarna för att undersöka förbättringsmöjligheter internt på 
företag, kommer inte att behandlas i denna studie. Feedback i denna studie 
kommer att utgå från perspektiven att öka kundnöjdheten genom att förbättra 
de produkter och services som levereras till kunderna.  
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Feedbackbearbetning är en process som består av olika aktiviteter, dessa 
måste utföras för att få tillgång till feedback, det är också viktigt att den 
insamlade informationen blir användbar för ett företag. För att få tillgång till 
sådan information från kunder krävs det av företaget att först samla in 
feedback från relevant källa och på så sätt göra informationen synlig. Efter att 
informationen inhämtats måste den bearbetas och analyseras med syftet att 
identifiera kundernas upplevelse av mottagen produkt. Utifrån kundens 
identifierade känslor och intryck ska företag använda den genererade 
kunskapen till att hitta förbättringsområden för produkten.    

1.1 Bakgrund 
 
Utbildningen informationslogistik består av en kurs som heter 
verksamhetsförlagt projektarbete, som innebär att en student tillbringar en 
termin på ett företag. Mitt projektarbete genomfördes på Semcon i Göteborg. 
Semcon är ett konsultföretag som bland annat arbetar med att dokumentera 
teknikinformation. 
 
Under den verksamhetsförlagda perioden hos Semcon fick jag i uppgift att 
samla in feedback från en av deras kunder, vilket visade sig resultera i väldigt 
nyttig kunskap. Detta blev sedan grunden för idén till mitt examensarbete och 
val av fallföretag, dvs. att skapa en feedbackmetodik som Semcon kan 
använda då feedback från kunder ska inhämtas.  
 
Semcon Informatics affärsområde är eftermarknaden, där man skriver teknisk 
information för kundernas produkter. För företag som riktar sig mot 
eftermarknaden är det affärskritiskt att skapa kundlojalitet och en relation 
med kunden. Många forskare och teorier har påvisat att det är mycket mer 
effektivt att bearbeta befintliga kunder än potentiella kunder och bristande 
relationer brukar oftast vara orsaken till kundavhopp (Grönroos, 1992). 
 
Enligt webbsidan mindtools (2012)  är feedback och klagomål väldigt viktig 
information för ett företags utveckling och ger möjlighet till att öka kundens 
tillfredställelse. Genom sådan information och kunskap kan företaget 
förbättra specifika produkter och services som levereras till befintlig kund. 
För att feedback från kunder ska leda till förbättring är det viktigt att företaget 
agerar på den mottagna feedbacken. 
 
Semcon beskriver i sin strategi att en viktig del i att kunna behålla sina 
kunder är att alltid leverera hög kvalitet, som möter kraven från 
produktanvändarna (personlig kommunikation med David Sondén, 2012-01-
26). För att kunna tillfredställa de krav som ställs från produktanvändarna 



 

  9 (62) 
 

behöver Semcon förstå hur produktanvändarna uppfattar Informationen som 
skapas. 
 
Fokuset i denna studie är därför ett praktiskt problem som ska lösas åt 
fallföretaget Semcon, problemet är att Semcon saknar en metod för 
feedbackbearbetning från produktanvändarna. Detta innebär att 
feedbackbearbetning inte görs ofta och Semcon får inte nödvändig 
information och kunskap om kundernas upplevelse från den mottagna 
servicen eller produkten.  
 
Lösningen för problemet ska bestå av ett strukturerat sätt att samla in, 
analysera, identifiera förbättringsområden och sprida feedback. Dessa 
aktiviteter ska utgöra en metodik för att bearbeta feedback från användare av 
informationsprodukter. Informationsprodukter i denna studie syftar till de 
hjälpmedel som innehåller information då användarna och i detta fall 
teknikerna utför sitt arbete, t.ex. i form av olika typer av manualer och 
kataloger.    
 

1.2 Problemformulering 
För att behålla sina kunder är det viktigt att företag levererar kvalitet till 
kunderna och på så sätt tillfredställer deras behov. Kvalitet i denna studie 
innebär att leverera produkter som kunder behöver för att tillfredsställa ett 
specifikt behov. Företag måste därför samla in feedback från kunden för att 
fånga information och kunskap som indikerar till att behovet är tillfredställt 
och om det inte blir fullt tillfredställt vad specifikt kan göras för att öka 
tillfredställelsen.  
 
Problemet som ska undersökas i denna studie blir därför hur företag kan gå 
tillväga för att ta reda på kundens upplevelser och intryck om en viss produkt 
och utifrån de data som samlas in kunna identifiera förbättringsområden för 
den undersökta informationsprodukten. 
 
Med hjälp av denna metodik ska företag kunna samla in feedback från kunder 
om en specifik informationsprodukt och genom att bearbeta data med hjälp 
av den framtagna metoden ska företag kunna identifiera förbättringsområden 
för produkten vilket i sin tur leder till ökad kundtillfredsställelse. 
Informationen och kunskapen som utvinns med hjälp av metoden, ska också 
spridas och vara tillgänglig för alla inom företaget.        
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1.3 Syfte 
Huvudsyftet är att utveckla en metod för feedbackbearbetning genom att 
samla in, analysera och identifiera förbättringsområden för 
informationsprodukter. Metoden ska också ge förslag till företag om hur 
informationen kan spridas, så att rätt person får information och kan agera 
utefter den presenterade kunskapen.  
 
Metoden ska inte enbart vara tillämpbar på Semcon utan även kunna 
användas av andra företag som riktar sig mot eftermarknaden då underlag för 
utveckling av informationsprodukter och kunskap om kundernas upplevelse 
om den mottagna produkten behöver införskaffas.   
   

1.4 Frågeställningar 
Teorier om feedback saknar kunskaper som täcker praktiska metoder för att 
bearbeta feedback. Forskningen kring feedback är också fokuserad på 
personalutveckling och mätning av kundnöjdhet, vilket innebär att det saknas 
kunskap om hur feedback från kunder kan bearbetas för att specifikt utveckla 
och förbättra en produkt. 
Med underlag från de diskussioner som framfördes under bakgrunden samt 
kunskapsgapet som finns i feedbackområdet har följande problemfrågor för 
studien valts: 

 
• Hur ska företag samla in, analysera och identifiera 

förbättringsområden utifrån feedback från 
informationsproduktanvändarna? 
 

• Hur kan feedbackinformationen spridas inom företaget? 
 

• Hur kan feedbackbearbetningen göras på ett strukturerat sätt? 
 
 
 

1.5 Avgränsning 
För att kunna uppnå syftet med denna studie har jag valt att avgränsa mig till 
serviceföretag som använder teknisk information för att utföra sina 
arbetsuppgifter. I syftet beskriver jag att feedbackmetoden ska hjälpa företag 
att identifiera förbättringsområden för informationsprodukter på grund av 
detta valde jag att lägga fokus på servicetekniker eftersom det är en målgrupp 
som använder olika typer av informationsprodukter för att utföra sina jobb, 
vilket är orsaken till denna avgränsning. 
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Jag har även valt bort alla system för feedbackbearbetning på grund av att de 
flesta feedbackprogrammen enbart fokuserar på mätning av kundnöjdhet och 
personalfrågor, medans min studie även fokuserar på att ge förslag till 
specifika förbättringar på en specifik informationsprodukt. Det är dessutom 
en stor investering om man skulle använda ett system vilket varken Semcon 
eller studien är intresserade av.     
 

1.6 Målgrupp 
De primära målgrupperna för studien är vetenskapsområdet 
informationslogistik och fallföretaget Semcon, men eftersom metoden för 
feedback är tänkt att bli av generell karaktär, ska alla företag, som vänder sig 
till eftermarknaden och skriver teknisk information till kunder, kunna 
använda sig av metoden för att arbeta med feedback.  
 
Den sekundära målgruppen är företag som levererar produkter till 
slutanvändare och samtidigt vill utveckla sin feedbackmetodik. Företagen ska 
kunna använda metoden för att identifiera förbättringspotential för 
produkterna och på så sätt bättre tillfredställa kundernas behov.        
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2 Teoretisk referensram 
 

I det inledande kapitlet presenterades en bredare bild av uppsatsämnet. Här ska 
uppsatsens teori beskrivas, som ska styrka min feedbackmetod.

 
 
Den teoretiska referensramen kommer att fokusera på fyra olika områden 
som ska styrka den framtagna feedbackmetodens arbetsprocess. Eftersom 
feedbackområdet är ett brett område och det finns många syften med att 
bearbeta feedback ska teorin om kundnöjdhet beskriva varför feedback är 
viktigt för företag som riktar sig mot slutanvändare. Att samla in feedback 
innebär att företaget gör en undersökning vilket kommer genomföras enligt 
den kvalitativa ansatsen, denna teori blir då viktig för bearbetning av data i 
feedbackmetoden. Den tredje teorin för uppsatsen ska beskriva hur en 
feedbackprocess påverkar utvecklingen av företagets produkter. Den sista 
teorin som kommer användas i denna uppsats är om hur den nya kunskapen 
som identifierats ska spridas inom företaget.    
 

2.1 Kundnöjdhet 
 
Dagens tuffa konkurrenssituation har fått företagen att förstå vikten av 
kundnöjdhet och bra service. För att ha nöjda kunder är det viktigt att 
företaget kan tillfredställa en kunds önskemål genom att leverera produkter 
och service i samstämmighet med kundens förväntade upplevelser (Bashir 
2009-2010). Enligt Bashir (2009-2010) kan kundtillfredsställelse delas in i tre 
olika nivåer: 
 

1. Om produktens/servicens prestation inte uppnår förväntningarna blir 
kunden missnöjd 

2. Om produktens/servicens prestation uppnår förväntningarna blir 
kunden nöjd  

3. Om produktens/servicens prestation överträffar kundens 
förväntningar blir kunden mycket nöjd.  

 
För att tillfredställa sina kunder och helst ligga på nivå tre är det viktigt att 
företagen förstår sina kunder genom att samla in feedback på deras produkter 
eller service som säljs till kunderna. Det är därför viktigt att ständigt 
genomföra kundundersökningar för att bättre förstå kundens önskemål och 
därmed förbättra kvaliteten på produkter och tjänster (Wei, 2011).    
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Dagens hårda konkurrenssituation tvingar företagen att vara kundorienterade 
för att kunna överleva, företagen måste tillverka produkter eller service av 
väldigt hög kvalitet och i utbyte får företagen väldigt tillfredställda och lojala 
kunder. Det finns en stark relation mellan produktkvalitet, 
kundtillfredsställelse och lönsamhet som också illustreras i figuren nedan 
(Fecikova, 2004).  

Figuren ovan som Fecikova använder för att beskriva relationen mellan de tre 
faktorerna kan också motiveras med argumenten som Bashir (2009-2010) 
använder för att förklara hur viktig kundtillfredsställelsen är för att företagen 
ska vara lönsamma: 
 

• Det kostar minst 7 gånger mer att skaffa en ny kund som att behålla 
en redan existerande. 

• En nöjd kund berättar för 5-7 personer på ett år medans en missnöjd 
berättar för 14-15 personer.  

• Företag kan öka sin vinst allt från 25 % till 125 % genom att behålla 5 
% av sina kunder. 

• Kunder som har möjlighet att klaga och klagomålet behandlas av 
företaget, så är det 95 % troligt att de fortsätter göra affärer med 
varandra.  

 
Om företag vill uppnå en ständig kundtillfredsställelse måste de ta reda på 
vad kunden tycker är bra och vad som inte är bra och utifrån det öka 
kvaliteten på produkt/service som levereras till kunden (Fecikova, 2004). 
Enligt Fecikova finns det flera metoder man kan använda sig av för att ta reda 
på kundens tillfredställelse. Alla metoder som innefattar insamling av 
feedback från kunden är enligt Fecikova bra metoder, men för att det ska bli 
effektiv undersökning måste forskaren hitta rätt metod för identifiering av 
underlagsdata. De olika metoderna för att samla in feedback och underlag till 
att förbättra företagets produkt- eller servicekvalitet är bland andra, 
intervjumall, direkt intervju, marknadsundersökning och jämförelse med 
konkurrenter (benchmarking).  
 
När man väljer att utforma en intervjuguide för att samla in effektiv och 
användbar feedback är det fyra huvudfrågor som ska besvaras då man börjar 
skriva frågorna (Fecikova 2004): 
 

Figur 1: Relation mellan kvalitet, kundtillfredsställelse och lönsamhet enligt Fecikova (2004) 
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1. Kommer respondenten ha information/kunskap som behövs för att 
svara på frågor? 

2. Kommer respondenten förstå frågorna? 
3. Kommer respondenten att svara ärligt? 
4. Kommer frågans formulering att inverka på svaret?    

 
 
 
 

2.1.1 Kundkunskap – vad behöver kunden? 
 
För att ett företag ska ha nöjda kunder måste de förvärva kunskap om sina 
kunder och på så sätt skapa kundvärde med syfte att kunna leverera vad 
kunder efterfrågar. Eftersom vi lever i en ständigt föränderlig omgivning så 
innebär det att även kundernas önskemål och behov ändras konstant vilket 
medför att företagen måste hela tiden uppdatera kunskapen om sina kunder. 
Det är viktigt att företagen interagera med sina kunder för att kunna 
tillfredställa deras ständigt föränderliga behov. För att uppfylla detta krav kan 
företagen göra på följande sätt(Zanjani, Rouzbehani & Dabbagh, 2008): 
 

• Utvärdera kunden 
• Göra en undersökning om kundtillfredsställelse 
• Skaffa kunskap om kunden 
• Intervjua kunden 

 
Kundkunskap är ett sätt för företagen att skapa innovation och utveckla 
existerande produktfunktioner. När företag väljer att ta del av kundernas 
kunskaper för att skapa innovation måste båda parters, företagets och 
kundens kunskap föras samman för att kunna skapa produktutveckling. 
Kunderna delar med sig av sin kunskap till organisationer som får insikt om 
hur de kan utveckla sina produkter och kunskaper, i retur får kunderna bättre 
produkter och service med ökning av funktionaliteten för kunderna(Paquette, 
2006).    
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2.2 Feedbackmetod 
 
För att vara ett framgångsrikt företag bör insamling av kundfeedback vara en 
pågående process, som används för att bygga upp och underhålla effektiva 
relationer med företagets kunder genom att ständigt kunna tillmötesgå deras 
föränderliga behov(Byrne, 2004).  
 
Många företag i Sverige samlar in feedback från sina kunder men den 
insamlade data blir ofta bara lagrat på en databas utan att det kommer till 
någon användning. Företagen måste se till att informationen som inhämtas, 
bearbetas och skickas till relevanta personer på företaget. Den insamlade och 
bearbetade informationen bör presenteras inom organisationen för de 
personer som jobbar med produkten så att handlingar vidtas(Fundin & 
Bergman). 
 
Byrne (2004) har identifierat viktiga aspekter som bör iakttas då ett företag 
bestämmer sig för att samla in feedback från sina kunder: 

 
• Vilka är dina mål? 
• När bör du samla in feedback? 
• Hur bör du samla in feedback? 
• Vem borde medverka? 
• Vad ska du göra med informationen? 

 
 

2.2.1 Mål med feedbackinsamling 
 
Enligt Byrne (2004) så är det vanligaste målet för feedbackinsamling att mäta 
kundernas nöjdhet. Det är kanske ännu viktigare för företagen att ta reda på 
vad deras kunder anser är viktigt och om det finns några nya förändringar 
som kan påverka relationen eller frambringa nya affärsmöjligheter.  
 
Det är viktigt att företagen tar reda på vilka behov en viss produkt eller 
service tillfredställer, d.v.s. hur väl blir kundens behov tillfredställt av de 
produkter som levereras? Företagen måste minska glappet som finns mellan 
kundens uppfattning om tillfredställt behov och den önskade tillfredställelsen, 
det vill säga kundens upplevelse av den mottagna produkten i förhållande 
mot kundens önskemål(Griffin & Hauser, 1993).   
 
Företagets mål med feedbackinsamling bör enligt Byrne (2004) vara det 
första som fastställs, vilket ligger till grund för frågorna och metoden för hur 
feedback bör samlas in.  
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2.2.2 Hur bör feedback samlas in? 
 
Feedback kan samlas in på många olika sätt, det beror på vilket målet och 
syftet med feedbackinsamlingen är, organisationen kan kombinera olika 
metoder för att få ut så mycket som möjligt. Exempel på metoder för 
feedbackinsamling är undersökning, observation, intervju och face-to-face 
möte(Byrne, 2004).  
 
Det första steget efter att målet fastställts och innan feedback börjar inhämtas 
bör vara att bestämma sig för vilken typ av data företaget vill samla in, gå på 
djupet och låta människor tala med egna ord eller få statistiskt underlag för 
mätning av det undersökta fenomenet. Den valda metoden är också 
avgörande för hur intervjun kommer genomföras, strukturerad eller öppen 
med diskussion mellan parterna (Jacobsen, 2002).  
 
Byrne har gett förslag på en process för planering av en kundundersökning:   
 

1. Fastställ mål – Definiera undersökningens mål innan inhämtningen 
påbörjas.  

2. Korta undersökningar – En väl utformad intervju bör inte ta mer än 
10 minuter, men om det är face-to-face intervju bör den inte ta längre 
än 1 timme. 

3. Specifika intervjufrågor  – Ju mer du kan specificera dina frågor och 
undvika vaga frågeställningar kommer undersökningen att generera 
en klarare bild.  

4. Använd både öppna och slutna frågor – En kombination av båda 
frågtyper är att föredra men för att få en beskrivning med 
respondentens egna ord bör öppna frågor användas.  

5. Uppmuntra svarets betydelse – Förklara undersökningens mål, 
vilken betydelse deras svar har och hur snabbt undersökningen 
kommer genomföras. 

6. Kommunicera undersökningens resultat – Efter att feedback har 
bearbetats bör du bevisa för kunden att du lyssnade på deras 
synpunkter och informera om vilka ändringar som kommer göras.   

 
Kvalitativ data används då forskaren vill förstå ett fenomen och låter 
människor tala med egna ord om hur de tolkar verkligheten. Den kvalitativa 
metoden för feedbackinsamling innebär att man får fram många nyanser, går 
på djupet och att man bör koncentrera sig på ett fåtal enheter (Jacobsen, 
2002).  
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Den kvalitativa metoden för datainsamling är en öppen metod och först efter 
att feedback har samlats in blir den strukturerad, indelad i kategorier och 
uppdelad i variabler som sammankopplas till varandra. Den öppna intervjun 
är mer ostrukturerad, görs ansikte mot ansikte eller per telefon och det finns 
inga begränsningar för vad uppgiftslämnaren kan säga. För att uppnå det 
bästa resultatet med intervjun är det bra om intervjun är halvstrukturerad och 
det finns en intervjumall som ger översikt av de ämnen som ska beröras. 
Detta säkerställer att uppgiftslämnaren kommer in på de viktiga ämnen som 
forskaren vill belysa(Jacobsen, 2002).  
 
Då en intervju genomförs bör enligt Jacobsen (2002) följande steg följas: 
 

1. Inled med att förklara intervjuns avsikt 
2. Inled intervjun med allmänna frågor 
3. Inta lyssnarställning 
4. Visa att du förstår vad intervjuobjektet säger (nicka) 
5. För anteckningar 
6. Gräv 
7. Avsluta mjukt.  

 

2.2.3 Analys av kvalitativ data 
 
När kvalitativ data samlas in är det svårt att få en överblick, för att få ut något 
av den stora informationsmängden måste man därför förenkla och strukturera 
informationen vilket ska leda till att forskaren får en överblick. Överblick av 
den insamlade informationen får man enligt Jacobsen (2002) genom att 
analysera kvalitativ data utifrån en process som består av, beskrivning, 
systematisering och kategorisering samt kombination (Jacobsen, 2002).  
 
Analysprocessens första fas är beskrivning, den fasen handlar om att komma 
från rådata till renskrivna. Beskrivningen är uppdelad i tre delar, efter att 
intervjun genomförts bör forskaren så fort som möjligt renskriva de 
anteckningar som gjordes. För att forskaren ska få ut något av informationen 
måste denne börja granska svaren på ett kritiskt sätt genom att kommentera 
uppgiftslämnarens svar. Genom att renskriva och kommentera intervjuerna 
får forskaren en bättre överblick över den insamlade informationen och kan 
annotera data, det vill säga sammanfatta intervjuerna (Jacobsen, 2002). 
 
Enligt Jacobsen (2002) handlar kategorisering av data om att lyfta blicken 
från de enskilda intervjuerna till de ämnen som de insamlade data behandlar. 
De fenomen som data belyser måste identifieras genom att skapa olika 
kategorier utifrån texten som togs fram under förra fasen. Kategorisering 
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handlar om att föra samman data till grupper. Kategorier som skapas är det 
verktyget som används för att kunna säga att vissa slags data liknar varandra. 
Det största syftet med kategoriseringen är att skapa en förenkling av 
komplicerade, detaljerade och mångsidig data.     
 
Efter att beskrivningen och kategoriseringen av data har gjorts är det dags att 
skapa kombinationer, det vill säga hitta samband i data. Analysprocessen har 
hittills handlat mycket om att få en överblick medans kombination handlar 
om att identifiera och sätta fokus på olika fenomen. Kategorierna som 
bildades under föregående fas sammankopplas utefter de gemensamma data 
som kategorierna innehåller. Detta ger forskaren möjlighet att säga något om 
sambandet mellan de olika kategorierna. Samband i detta fall kan tolkas på 
två olika sätt. Det första är att ”begrepp och kategorier hänger samman 
därför att forskaren, eller data på ett eller annat sätt förenar de”. Det andra 
sättet som samband tolkas på är att kategorier förklarar varandra eller att de 
påverkar varandra (Jacobsen, 2002). 
 
 

2.2.4 Konstruktion av intervjumall 
 
Det finns inga generella anvisningar om hur en intervjumall bör utformas, 
men man bör tänka på att klargöra ett problem på ett tydligt sätt och 
specificera hur undersökningen skall läggas upp för att kunna så bra som 
möjligt belysa ett problem(Wärneryd, m.fl. 1993). 
 
En intervjumall kan utformas så att de baseras på två olika metoder, den 
kvantitativa metoden innebär att frågorna är fasta och alla svar ges via givna 
svarsalternativ. Den kvalitativa metoden tillämpar däremot den öppna 
intervjun där ett samtal äger rum mellan respondenten och forskaren. Ett 
frågeformulär kan utformas med en kombination av båda dessa metoder 
genom att ha en öppen intervju men att göra den mer sluten genom att man 
sätter upp en ämneslista som bör besvaras(Jacobsen, 2003).   
 
Wärneryd, m.fl. (1993) anser att forskaren måste bestämma vilket perspektiv 
han vill lägga på fenomenet, det vill säga att man måste ha ett ämne som 
fokuseras vid undersökningen. Ett exempel på hur en undersökning hade 
kunnat struktureras upp är att fråga hur det är, hur det borde vara och vad 
man bör göra. Dessa tre aspekter förklarar hur ett tillstånd är, vad 
undersökningens mål är och vilka åtgärder bör vidtas för att uppnå det 
önskade tillståndet.  
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Följande bör, enligt Wärneryd, m.fl. (1993), beaktas då frågor och 
frågeformulär konstrueras: 
 

• En fråga får bara beröra ett ämne annars blir det jobbigt för 
uppgiftslämnaren och för den som ska analysera svaren. 

• För att undvika uppgiftslämnarens medhåll bör man undvika ja-nej 
frågor.  

• Ledande frågor gör att uppgiftslämnaren svarar som han tror är rätt 
och svarar inte utifrån egna erfarenheter.  

• Frågeordningen bör utformas enligt tratt tekniken, de allmänna 
frågorna kommer först för att uppgiftslämnaren ska få chansen att 
begrunda innan denne ställs mot mer specifika frågor.   

   
 
 

2.3 Agera på feedback – produktutveckling  
 
Företag samlar in feedback från kunder och det brukar sluta där eftersom 
företagen är osäkra och saknar kunskap om hur feedback kan användas för att 
utveckla och producera nya produkter vilket också skulle resultera i nöjdare 
kunder med högre tillfredställelse. Den nya produkten skulle också innebära 
att företagets lönsamhet bli högre (Fundin & Bergman, 2003). 
 
Genom att jobba på ett systematiskt sätt med feedback bearbetning om de 
produkter eller services som levereras till kunderna, kan företagen använda 
denna information till att förbättra det som levereras till kunden och även 
utveckla nya produkter (Fundin & Bergman, 2003). 
   

Figur 2: Systematik feedbackbearbetning för produktutveckling 
enligt Fundin och Bergman (2003) 
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Systematisk feedbackbearbetning för produktutveckling kan göras enligt 
figur 2, som består av två block. Det översta blocket beskriver processen för 
hur företag jobbar med att utveckla produkterna. Det nedersta blocket visar 
hur nya produkter kan utvecklas genom att ta hänsyn till kunders åsikter. De 
två blocken ihop innebär att med hjälp av feedback från kunder kan företag 
utveckla och designa nya produkter eller services som erbjuds på marknaden 
(Fundin & Bergman, 2003). 
 
 
Den viktigaste förutsättningen för att denna process blir effektiv är beroende 
av i vilken utsträckning som informationen överförs från kunden till 
organisationen. Feedback från kunden måste kommuniceras till rätt funktion 
inom organisationen och enligt Fundin och Bergman (2003) kan detta göras 
på tre olika sätt: 
 

1. Företag har en databas där man lagrar kundens åsikter och därifrån 
överförs åsikterna till en avdelning som man anser har kompetens 
och ansvarar för att rätta till problemet.  

2. Inom serviceorganisationer kan alla komma med förbättringsförslag 
och då får företaget beakta det ekonomiska värdet av 
implementeringen.  

3. Organisationer har en så kallad ”case manager” som har ansvaret för 
kundernas övergripande åsikter och klagomål.      

 
 
 
 
 

2.4 Kommunicera feedback 
 
Det traditionella sättet att definiera kommunikation på görs ofta enligt 
följande sätt, ”det är en process där personer eller grupper sänder eller 
utväxlar information”. Med en sådan definition läggs fokuset på 
informationsöverföring mellan en organisations medarbetare, men att det 
också är en förmedling av idéer (Jacobsen & Thorsvik, 2010, s.295).        
 
Kommunikation och överföring av information mellan två parter beskrivs 
ofta med en kommunikationsmodell, en avsändare som finns i början av 
processen och en mottagare som är i slutet på överföringsprocessen.  
(Tonnquist, 2008).  
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Jacobsen & Thorsvik (2010) beskriver kommunikationsprocessen som en 
följd handlingar där information överförs mellan två parter, enligt figuren 
nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När budskap har skapats och formulerats (kodats) så är det viktigt att tänka på 
att mottagaren ska kunna tolka budskapet på det sätt som avses, det vill säga 
avkoda budskapet (Tonnquist, 2008). Mellan avkodningen och kodning av 
budskap måste sändaren välja en kanal för att överföra informationen. Det 
finns mycket avsändaren måste tänka på då information ska överföras och de 
första ställningarna bör vara om man vill uttrycka sig skriftligt eller muntligt, 
ska man använda formella eller informella kanaler (Jacobsen & Thorsvik, 
2010).  
 
Kanaler för informationsöverföring kan delas in i tre olika typer, muntligt, 
skriftligt och elektroniskt (Eriksson, 2002). För att en kanal ska kunna 
förmedla rik information krävs det att den kan(Jacobsen & Thorsvik, 2010): 
 

1. Överföra många signaler samtidigt 
2. Ger möjlighet till snabb återkoppling 
3. Att budskapet kan anpassas efter situation 

 
Enligt Jacobsen och Torsvik (2010) så kan den skriftliga informationen som 
förmedlas inte vara lika rik på information som den muntliga 
förmedlingskanalen. Men på grund av utvecklingen som skett inom IT-
området så finns kanaler som ligger i gränslandet mellan muntlig och skriftlig 
kommunikation. E-post är ett sådant exempel som ofta har en muntlig form 
och tillåter snabb återkoppling.  
 
Muntliga kanaler kan enligt Eriksson (2002) vara möten, konferenser och 
seminarier. Den muntliga förmedlingen av information är den som tar mest 
tid och det som upptar stor del av företagens anställda, men fördelarna är 
många och det är bästa sättet att förmedla information. De muntliga 

Figur 3: Jacobsen och Thorsvik (2010) – Kommunikationsprocess  
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kanalerna gör det möjligt att förtydliga budskapet genom att ställa frågor och 
få fram andras åsikter om ämnet. 
 
Elektroniska kanaler omfattar enligt Eriksson (2002) bland annat, e-post, 
intranät, video- och telefonkonferenser osv. Av dessa tekniker så är idag e-
post och intranät de två förmedlingsverktygen som används främst då en 
avsändare vill få fram sitt budskap. Fördelarna med att skicka information via 
dessa medier är många, som t.ex. den snabba överföringen till mottagaren 
och enkelheten med att förmedla information till många människor och 
platser.  
 
 

2.4.1 Informationsplan 
 
Det är viktigt att informationen når rätt målgrupp, i rätt tid och på rätt sätt. En 
informationsplan är just ett sådant verktyg som säkerställer att nämnda 
kriterier uppfylls för att tillfredställa informationsspridningen inom och 
utanför företagets gränser. Genom att planera informationsflödet minimeras 
riskerna för att relevanta mottagare inte får viktig information. En 
informationsplan kan se ut på följande sätt (Tonnquist, 2008): 
 
 

Vem? Varför? Vad? Hur? När? 

Vem bord få 

information? 

 

Kunder? 

 

Potentiella 

användare? 

 

Leverantörer? 

 

Inom 

organisationen? 

Varför borde de 

få 

informationen? 

 

Få 

beslutsunderlag. 

 

Vad som 

åstadkommit. 

 

Utbyta 

erfarenheter 

mellan 

anställda. 

Vad ska 

skickas? 

 

Krav 

 

Status 

 

Ändringar 

 

Erfarenheter 

Hur ska det 

förmedlas? 

 

Möten 

 

E-post 

 

Rapporter 

 

Konferens 

När ska det 

skickas? 

 

Vid 

projektstart 

 

Vid behov 

 

kontinuerligt 

          Tabell 1: Delar av Tonnquists informationsplan. 
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3 Metod 
 

Detta kapitel kommer presentera de metodval som har gjorts vid genomförandet av 
undersökningen. Kapitlet innehåller en sammanfattning av metoden och en teoretisk 

överblick av de valmöjligheter som finns vid en vetenskaplig undersökning, med 
argument för val som gjorts.   

 

3.1 Projektbegrepp 
 
Följande begrepp kommer att finnas under metodkapitlets förklaring av 
tillvägagångssätt och projektmetodikens relevans för undersökningen:  
 

• XLPM  (Excellence in Project Management) – En metodik för att leda 
och styra projekt. 

• Projektbeställning – Ska minska risken för missförstånd mellan 
beställare och den som ska genomföra det. Projektbeställningen ger 
en kort bakgrund och hänvisar till de överrenskommelser som ingåtts.  

• Projektspecifikation – Är ett styrande dokument som används som 
en basplan för genomförandet, som innehåller projektets planer och 
specifikationer. 

• Styrgrupp  – Består av personal i organisationen som har befogenhet 
att fatta beslut och förse projektet med det ledningsstöd som är 
nödvändigt (https://xlpm-online.com/se/in/x.in.pe.intro.php).  

 
 

3.2 Tillvägagångssätt 
 
Då jag valde att göra mitt examensarbete på Semcon fick jag i uppdrag att 
lösa problemet för feedbackbearbetning. Semcon ville ha ett strukturerat sätt 
för feedbackinhämtning, -analys och – spridning. Utifrån mina tidigare 
erfarenheter från Semcon valde jag att göra detta i projektform och 
projektmetodiken XLPM, som Semcon själva har utvecklat. XLPM fugerade 
som ett stöd för undersökningens progressivitet. Detta innebar att Semcon 
fick göra en projektbeställning, där syftet och det som projektet förväntas 
leverera beskrevs.  
 
Projektbeställningen låg sedan till grund för undersökningens genomförande 
genom att en projektspecifikation och plan gjordes, som beskrev i detalj hur 
och vad projektet innebar och omfattade.  
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Efter att alla detaljer kring undersökningen fastställts med hjälp av 
projektmetoden XLPM, identifierades projektets tre problemställningar och 
den vetenskapliga metoden valdes för undersökningens genomförande. 
 
De tre frågeställningar som studien ska svara på; Hur ska företag samla in, 
analysera och identifiera förbättringsområden utifrån feedback från 
informationsprodukterna? Hur kan feedbackinformation spridas inom 
företaget? Hur kan feedbackbearbetning göras på ett strukturerat sätt? 
 
Under projektets gång fanns en styrgrupp till mitt förfogande och sex möten 
bokades in där syftet var att förankra de erfarenheter jag införskaffade under 
genomförandet med Semcons idé om feedbackbearbetning genom att 
medlemmarna bidrog med nyttig kunskap. Sex serviceinriktade företag 
kommer att ingå i fältarbetet av feedbackbearbetningen med syfte att 
generera erfarenhet kring hur feedback bör bearbetas.     
 
För att besvara den första frågan gällande identifiering av 
förbättringsområden med feedback gjordes intervjuer med sex 
serviceorganisationer om hur de använder informationsprodukter. Dessa sex 
företag är anonyma och betecknas som F1-F6.  Sedan analyserades den 
insamlade informationen vilket resulterade i förbättringsområden. Detta 
gjordes genom intervjumetoderna face-to-face och telefon samt observation.  
 
Förbättringsområden som identifieras måste sedan spridas inom 
organisationen till relevanta personer så att det kan göras förbättringar på de 
produkter som företaget levererar till sina kunder. Denna fråga besvarades 
genom observation av kanaler som Semcon använder för att sprida 
information på sitt företag, e-post, intranät och möte.  
 
Den tredje frågan, som handlar om att hitta ett strukturerat sätt, en metod, för 
feedbackbearbetning, besvaras utifrån de erfarenheter och kunskap som 
förvärvades då de två föregående frågorna besvarades och genom läsning av 
lämplig teori.  
 

Figur 4: Tillvägagångssätt genom projektets faser 
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3.3 Vetenskaplig ansats 
 
Då en undersökning görs finns två typer av strategier man ska använda sig av 
för att få grepp om verkligheten, induktiv eller deduktiv ansats. Den 
deduktiva ansatsen, eller som den också kallas ”från teori till empiri”, innebär 
att forskaren först skaffar sig vissa förväntningar om hur ett fenomen ser ut 
för att sedan gå ut och samla in empiri. Syftet är att se om förväntningarna 
stämmer överrens med verkligheten. Det negativa med denna ansats är risken 
att missa viktig information på grund av att forskaren enbart letar efter teori 
som han finner relevant (Jacobsen, 2002).   
 
Den andra strategin kallas för induktiv ansats och innebär att forskaren utgår 
från empirin för att sedan gå till teorin, det vill säga motsatsen till den 
deduktiva ansatsen. Forskaren har inga förväntningar på hur verkligheten ser 
ut. Relevant information om ett visst fenomen samlas in och efter 
insamlingen ska informationen systematiseras, analyseras så att forskaren kan 
få en överblick av det undersökta området (Jacobsen, 2002).  
 
Eftersom huvudsyftet med studien är att identifiera en metod för 
feedbackbearbetning kommer den induktiva ansatsen att användas. För att 
kunna identifiera en lämplig feedbackmetod, som företag kan använda sig av, 
måste forskaren först skaffa sig erfarenhet. Genom att smala in feedback från 
kunder får forskaren erfarenhet och kan utifrån praktisk erfarenhet identifiera 
vilka steg som måste genomföras för att kunna identifiera 
förbättringsområden, vilket i slutändan innebär att en metod har identifierats. 
Metodens giltighet ska sedan stärkas med hjälp av relevant teori.  
 

3.4 Kvalitativ undersökning 
 
Vid en undersökning kan forskaren, enligt Jacobsen (2002), välja mellan två 
olika metodansatser; kvantitativ eller kvalitativ undersökning. Den 
kvantitativa metoden syftar till att mäta med hjälp av instrument som ger 
information i form av siffror vilka sedan behandlas med statistiska metoder. 
På grund av datatypen som samlas in genom den kvantitativa metoden är den 
deduktiva ansatsen bäst lämpad för kvantitativa undersökningar och det är en 
mer styrande ansats i fråga om informationen som uppgiftslämnaren kan 
lämna.  
 
Kvalitativ metodansats är bäst lämpad då forskaren är mer öppen för ny 
information och för det överraskande, det som inte var förväntat. Med en 
kvalitativ undersökning går forskaren mer på djupet där ett fåtal enheter 
undersöks.  Den kvalitativa metodansatsen är mer öppen än den kvantitativa 
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och först efter att informationen har samlats in blir den strukturerad, indelad i 
kategorier och uppdelad i variabler. Genom att anknyta variablerna till 
varandra blir informationen mycket relevant för undersökningens syfte 
(Jacobsen, 2002).          
 
Studien kommer att använda den kvalitativa metoden eftersom forskaren ska 
införskaffa praktisk erfarenhet, det vill säga gå ”från empiri till teori”, för att 
uppfylla studiens syfte och fåtal enheter kommer undersökas. Detta innebär 
att individens tolkningar av ett speciellt fenomen kommer ligga till grund vid 
besvarandet av frågeställningarna.  
 

3.5 Datainsamling  
För denna studie samlas enbart primär data in genom användning av de 
kvalitativa teknikerna individuell och öppen gruppintervju, observation och 
workshop.  Jacobsen (2002) beskriver också tekniken dokumentundersökning 
då kvalitativ data samlas in, denna teknik kommer inte att användas eftersom 
det är sekundär data vilket inte kommer tillämpas för att uppfylla studiens 
syfte. 
 

3.5.1 Primärdata 
Då forskaren samlar in data direkt från ursprungskällan och för första gången 
så innebär det att primärdata samlas in. Enligt Jacobsen (2002) är primärdata 
skräddarsydd med avsikt att belysa en speciell problemställning.    
 
Datainsamlingstekniker som användes under undersökning är: 

 
• Intervju  – Jacobsen (2002) skiljer mellan två utformningar av 

intervjuer, individuell- och gruppintervju. Den öppna individuella 
intervjun genomförs oftast ansikte mot ansikte men den kan också 
göras per telefon. Under intervjun läggs inga begränsningar på vad 
uppgiftslämnaren får säga. Denna typ av intervju är bäst lämpad när 
forskaren är intresserad av vad den enskilde individen säger. För att få 
ut maximal effekt av den kvalitativa intervjun bör den struktureras 
upp i någon grad. Intervjuhandledning bör användas för att säkerställa 
att de viktiga ämnena verkligen behandlas under intervjun. 
 
Genomförande av gruppintervju innebär att flera personer samlas till 
en diskussion eller ett samtal om ett eller flera ämnen. Undersökarens 
roll vid en gruppintervju är att agera som en debattledare och 
säkerställa att diskussioner kretsar kring relevanta ämnen (Jacobsen, 
2002).   
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Intervjuer gjordes med serviceföretagen där syftet var att skaffa 
erfarenhet som sedan skulle bidra till att skapa en metod. Forskaren 
utformade en intervjumall/guide med frågor kring 
informationsprodukterna, vilket resulterade i att förbättringsområden 
identifierades. För att få en bekräftelse och godkännande från 
Semcon, om de olika sätten för feedbackbearbetning, gjordes 
gruppintervjuer (SG-möte) under studiens gång.   
   

• Observation – Informationsinsamling genom observation innebär att 
undersökaren betraktar vad människor faktiskt gör och inte vad de 
säger att de gör. Observation lämpar sig bäst då forskaren vill 
registrera ett beteende i en kontext(Jacobsen, 2002). Observation på 
fallföretaget gjordes för att identifiera kommunikations kanaler då 
anställda spred och förmedlade information mellan varandra.  

 
• Workshop – En workshopledare med ett antal relevanta intressenter 

träffas för att spåna fram idéer om ett förutbestämt ämne. Deltagarna 
är väldigt engagerade och aktiva, där det alltid finns ett definierat 
syfte och mål som ska uppnås med tillfället. Tanken med att ha en 
workshop är att skapa konsensus bland deltagarna om det valda 
ämnet. De tänkta idéerna som workshoppen ska resultera i samlas in 
genom en teknik som kallas för brainstorming. Deltagarna får lägga 
fram alla sina förslag och idéer för att sedan använda trattekniken och 
välja ut de som säkerställer att syftet med workshoppen uppfylls 
(Eriksson, 2009).  
 
En workshop genomfördes på fallföretaget Semcon med syfte att 
samla in information och spåna idéer om hur metoden för 
feedbackbearbetning kunde spetsas till ytterligare. Detta säkerställer 
också att inte bara forskarens och styrgruppens kunskaper beaktas då 
en feedbackmetod fastställs utan en bredare kunskapsbas inom ämnet 
används.  

     
 
 

3.5.2 Urval av informanter 
 
Det vanligaste sättet vid val av informanter för undersökningen görs genom 
kombination av olika metoder. Jacobsen (2002) presenterar sex olika 
metoder, slumpmässigt urval, bredd och variation, information, det typiska, 
det extrema och snöbollsmetoden.  
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När urval av informanter gjordes för denna studie utgick forskaren ifrån 
urvalskriterierna information och det typiska. Information innebär att 
forskaren väljer ut uppgiftslämnare som han anser kan ge riktig och god 
information om ämnet, personer som har stora kunskaper inom ämnet. Det 
typiska urvalskriteriet innebär att forskaren gör ett urval av en grupp som 
anses ge en bra bild av den typiska enheten (Jacobsen, 2002).  
 
De övriga urvalsmetoderna är inte relevanta för denna studie på grund av de 
diskussioner som har förts mellan forskaren och styrgruppen på fallföretaget. 
Informanterna för studien har valts ur två aspekter, det första är att forskaren 
skaffar erfarenhet och det andra är fallföretagets anställdas kunskap kring 
feedbackområdet.  
 
Ur den första aspekten valdes serviceföretag som ansågs vara det typiska för 
användning av informationsprodukter och skulle ge forskaren erfarenhet 
kring feedbackbearbetning. Det andra urvalet gjordes baserat på 
kunskapsaspekten, det vill säga kunskap kring feedback som Semcon 
anställda besitter, dessa kunskaper hittades på utvecklingsavdelningen på 
Semcon och hos en avdelningschef, som dagligen hanterar feedback och 
återkoppling från kunder med syfte att öka kundnöjdheten.     
 

3.6 Analys – tolkning av resultat 
Eftersom studiens resultat är baserat på praktisk erfarenhet och kunskap, blev 
utgångspunkten för analysen att utifrån resultatet tolka hur bra de tillämpade 
aktiviteterna är, som användes då erfarenhet införskaffades och teorin som 
användes för att identifiera metoden. Figuren nedan visualiserar tolkning av 
resultat relaterat till studiens slutliga resultat, d.v.s. utveckla en 
feedbackmetod.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enligt Jacobsen (2002) kan tolkning av resultat göras på två sätt och som ofta 
kompletterar varandra, jämförelse och användning av teori. För att förstå 
resultatet som aktiviteterna under erfarenhetsinförskaffande genererade, 

Figur 5: Tillvägagångssätt vid analys av data 
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jämfördes resultaten mellan de intervjuade enheterna och målet med 
insamling av feedback. Efter att dessa två parametrar jämfördes kunde 
forskaren fastställa vilka aktiviteter gav bra information och som skulle ingå i 
metoden. Jacobsen (2002) påpekar också att jämförelse av resultat kan göras 
på två sätt, mellan två skilda tidpunkter eller mellan enheter.  
 
Komplettering till det första analyssteget blev Semcon anställdas kunskap 
samt relevant teori som användes för att styrka analysen och fastställa 
metoden. Bidraget som teorin gav i analysfasen var att styrka varför 
aktiviteterna bör inträffa och vilka konsekvenserna blir, detta beskriver också 
Jacobsen (2002) i sin teori om metodval. 

 

3.7 Validitet 
 
Undersökningar ska minimera problem som har att göra med giltighet och 
tillförlitlighet. Detta innebär att forskaren försöker vara kritisk till kvaliteten 
på de data som samlats in, har rätt data samlats in, kan resultatet överföras till 
andra sammanhang och kan man lita på de data som samlats in (Jacobsen, 
2002).  
 
För att säkerställa att rätt data har samlats in, det vill säga prövning av 
bekräftbarhet, kan enligt Jacobsen (2002) göras genom prövning gentemot 
andra och genom att kontrollera mot andra sakkunniga, annan teori och 
empiri. Att överföra resultatet till andra sammanhang handlar om i vilken 
grad rönen kan generaliseras, allt detta ska slutligen resultatet i att resultatet 
blir trovärdigt.  
 
Under studien har diskussioner med anställda, som har kunskap inom 
området, på fallföretaget förts. Denna datainsamling kombinerades med teori 
och forskarens nyinskaffade erfarenhet, dessa tre kompletterade varandra och 
fyllde de blinda fläckarna om verkligheten, som fanns hos enskilda 
uppgiftslämnare. Teorin bekräftade dessutom att metoden är av generell 
karaktär då jämförelse och skillnader mellan vår metod och teorier 
behandlades och sammanfogades.   
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4 Empiri 
 
Kapitlet kommer presentera aktiviteterna som identifierades då uppsatsförfattaren 
gjorde fältarbete genom feedbackinsamling från sex undersökningsobjekt och är 

underlag för utveckling av feedbackmetod. Fältarbetet resulterade i nyttig 
information för Semcon om förbättringsmöjligheter hos de undersökta objekten 

vilket påvisar att bearbetningen av feedback var lyckad. Informationsinsamling på 
fallföretaget gjordes i form av möte och workshop där styrgruppsmedlemmar skulle 

bidra med nyttig kunskap om utformning av feedbackmetoden. 
 

 
Inledningsvis beskrivs att studien kommer göras med utgångspunkt från 
fallföretaget Semcon. Diskussion mellan forskaren och fallföretaget fördes 
om tillvägagångssättet för arbetet. Det bestämdes att uppdraget skulle göras 
som ett projekt i så stor utsträckning som möjligt, med denna utgångspunkt 
blev första steget i arbetsprocessen att specificera uppdraget och mål som 
studien skulle uppnå. 
 
Studiens resultat presenteras ur tre aspekter: 
 

1. Skaffa erfarenhet – Samla in feedback från definierade företag som 
använder sig av informationsprodukter, analysera och identifiera 
förbättringsområde. För att erhålla någorlunda god erfarenhet om 
feedbackbearbetning bör 5-7 företag undersökas.  

 
2. Kunskap för utveckling av feedbackmetod – Utifrån 

uppsatsförfattarens erfarenhet, kunskap som finns på Semcon och 
relevant teori ska ett strukturerat sätt definieras och dokumenteras för 
feedbackbearbetning.   
 

3. Feedbackmetod – ett strukturerat sätt att bearbeta feedback. 
 

 

4.1 Fältarbete – att skaffa erfarenhet 
För att kunna ta fram en metod beståendes av nödvändiga aktiviteter för 
feedbackbearbetning var jag tvungen att påöka erfarenheten kring området 
som genererades under praktikperioden på Semcon. Sex serviceinriktade 
organisationer blev undersökningsobjekt med fyra intervjuer på varje enhet, 
dessa undersökningar bidrog med identifierade förbättringsområden samt till 
metodframtagningen. Men innan feedback kunde inhämtas från 
undersökningsobjekten blev jag tvungen att göra en plan för hur 
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genomförandet skulle göras och hur resultatet skulle presenteras för 
företagen.    
 

4.1.1 Planera 
Eftersom studien görs som ett projekt och målet är att undersöka 5-7 företag 
är det naturligt att första steget i undersökningsprocessen innebär att ta fram 
en plan. Planen tas fram med syfte att säkerställa att tiden för studien 
stämmer överrens med projektet och sättet feedback kommer inhämtas på.  
 
Planen (se bilaga 1) innehåller alla aktiviteter som kan tänkas inträffa under 
feedbackbearbetningen. Under planeringen fastställdes det att sex företag 
kommer intervjuas för feedbackinsamlingen.  
 
De sex företagen delas då in i tre intervjuomgångar där F1 och F2 intervjuas 
under den första omgången, intervjuomgång två äger rum över en längre 
tidsperiod än omgång ett och utgörs därför av F3, F4 och F5. Tanken med 
denna fördelning att lämna bara ett företag, F6 till den sista omgången, är att 
inkludera ett uppsamlingsheat om planen inte skulle hålla tidslinjen (se bilaga 
2). På varje företag identifierade forskaren tillsammans med Semcon en 
kontaktperson som i sin tur länkar vidare till informanten för att möjligöra en 
bokning av intervjutillfälle. Intervjuomgångarna planeras att bli färdiga den 
13 april, eftersom resterande tid är avsatt till metodframtagning för 
feedbackbearbetning. Hela projektet för studien presenteras för företaget den 
16 maj vilket innebär att forskaren har tid för detaljarbete med studien innan 
slutgiltig presentation av metoden görs. Genom att planera arbetets utförande 
får jag en bra överblick av det arbete som krävs för att uppfylla studiens mål 
inom planerad tid.     
        

4.1.2 Genomföra 
Nästa steg i undersökningsprocessen är att verkställa den bestämda planen. 
Enligt planen är forskaren först tvungen att ta itu med vilken metod som 
kommer användas för undersökningen. Med underlag från studiens syfte och 
problemställningar väljer forskaren att göra en kvalitativ datainsamling.  
 
Tillsammans med styrgruppen och utifrån Semcons affärsområde bestäms 
relevanta undersökningsområden för intervjuerna. Undersökningsområdena 
görs då om till konkreta ämnen för att underlätta skapandet av intervjuguiden 
som avgör vad diskussionen under intervjutillfället fokuserar på. Fokus under 
intervjun hamnar på serviceteknikers informationsprodukter.  Dessa ämnen är 
underlag för utformning av intervjuguide (se bilaga 3). Intervjuguiden delas 
in i fem delar, introduktion, teknikernas arbetsuppgifter, företagets 
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informationsprodukter, användningen av informationsprodukterna och övriga 
synpunkter från teknikerna.  
 
Diskussionerna kretsar oftast runt dessa fem huvudämnen då intervjuerna 
görs och ingen av informanterna för diskussion som ligger utanför tänkt 
undersökningsobjekt. För att hålla en livlig diskussion och på så sätt se till att 
ämnena verkligen diskuteras på djupet görs komplettering med delfrågor av 
de fem huvudområden som utgör intervjuguiden. Delfrågornas syfte är att 
hålla informanten inom intervjuns gränser och genomföra intervjun som en 
naturlig diskussion på ett smidigt sätt. Under diskussionens gång antecknar 
jag informantens argument, detta för att inte glömma det som sägs under 
intervjutillfället.  
 
Intervjutillfällets anteckningar är svåra att tyda då uppsatsförfattaren måste 
fokusera på att lyssna och hinner bara med att skriva stödord av informantens 
synpunkter. Detta föranleder till renskrivning av alla diskussioner som äger 
rum då intervjun görs. För att underlätta renskrivningen som ibland tar 
väldigt lång tid görs en mall för renskrivning (se bilaga 4). Mallens syfte är 
att minimera tidsåtgången för renskrivning av diskussionerna och ge 
möjlighet att på lättare sätt få en överblick av vilken information jag förfogar 
över. I samband med renskrivningen kopplas anteckningarna till de frågor 
som informanten berörde under intervjutillfället. Under renskrivningstillfället 
görs en första kritisk granskning av den insamlade informationen genom att 
lägga till kommentarer om informantens synpunkter. Det sista steget för 
renskrivningen är att göra en kort sammanfattning av informantens svar för 
varje huvudområde.      
 
Feedback från kunder indikerar på vad de är nöjda med och vad som behöver 
förbättras. För att ta reda på vad serviceföretagen behöver förbättra är en 
analys av information, som forskaren förfogar över då intervjun har gjorts, 
nödvändig. Analysen börjar med att sammanfatta alla intervjuer till en 
gemensam helhetsbild i en mall(se bilaga 5). 
 
Identifierade förbättringsområden: 
 

• F1:  
o Reservdelsbeställning – teknikerna får ingen information 

tillbaka. 

o Manualdatabasen – teknikerna har svårt att hitta rätt 
manualer. 

o Mobila bredbandet – dålig nätverksåtkomst. 
 

• F2: 
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o Dålig hårdvara – kan inte presentera teknisk information för 
teknikern. 

o Programvara – stödjer inte teknikerna på ett effektivt sätt. 

o Informationens tillgänglighet – teknikerna har inte rätt verktyg 
för att komma åt informationsprodukterna. 

• F3: 
o Reservdelsbeställning – finns inget strukturerat sätt för 

teknikerna att beställa delar på. 

o Sprängskiss – svåra att tyda då bildkvaliteten är dålig. 

o Komponentinformation – skulle kunna göras ännu mer 
detaljerad.  

• F4: 
o Programmeringsinformation – saknas bland utbud av 

informationsprodukter. 

o Användning av informationsprodukter – behöver underlättas 
för teknikerna, så att de används oftare.  

o Uppdatering – informationen i manualerna är inte alltid 
korrekt. 

• F5: 
o Informationsprodukternas tillgänglighet – teknikerna har inte 

rätt verktyg för att komma åt informationsprodukterna. 

o Saknar mejl – spridning av information inom företaget blir 
begränsad. 

o Engelska manualer – alla manualer måste översättas till 
svenska. 
 

• F6: 
o El-schema – svår att följa då informationen är spridd mer än 

nödvändigt. 

o Inställningsmanualer – saknar vissa specifikationer. 

o Felsökning – teknikerna behöver hjälp med maskiner som de 
inte vanligtvis sköter. 
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4.1.3 Presentera 
Nu återstår bara att presentera undersökningens identifierade 
förbättringsområden för relevanta personer, som behöver informationen för 
att kunna utveckla produkter som levereras till kunden. Det finns också 
information som enbart är av nyttig karaktär för det undersökta företaget och 
då är det viktigt att den informationen hamnar i rätt händer hos kunden.  
 
Semcons anställda är indelade i olika kundgrupper, där varje anställd 
ansvarar för en viss kunds tillfredställelse genom leveranser av produkter och 
service. Utifrån de företag som undersöktes identifierades vilka Semcon 
anställda som har koppling till dessa företag. Varje person kontaktades med 
syfte att på bästa sätt överföra de erfarenheter feedbackundersökningen hade 
resulterat i. Resultatet spreds genom tre olika kanaler, de identifierade 
förbättringsområdena via mejl och möte, medans feedbackmetoden integreras 
i Semcon via intranätet. 
 
Presentation av feedbackinsamlingen för de undersökta företagen kommer 
spridas via mejl, på grund av tidsbrist kommer inga möten att komplettera 
denna informationsspridning. Informationen skickas till de kontaktpersoner 
som hjälpte till att identifiera tekniker för intervjuer i en PowerPoint 
presentation (se bilaga 6) .    
          

4.2 Kunskapsinhämtning – input till feedbackbearbetning  
Då fältarbete genomfördes införskaffade uppsatsförfattaren erfarenhet och 
kunskap genom som ger indikationer på aktiviteter ett strukturerat sätt för 
feedbackbearbetning bör innehålla samt hur dessa bör utformas. Utifrån mina 
erfarenheter bör följande ingå i en feedbackmetod:   
 

• Syfte och plan för feedbackbearbetning – Undersökaren måste först 
bestämma omfattningen, för att veta vad och hur ämnet ska 
undersökas med feedbackarbetet. 

• Genomföra feedbackinsamling – Utifrån föregående steg samla in 
feedback om det ämne som ska undersökas. 

• Analys av feedbackinsamlingen – Data som har samlats in ska 
analyseras och påvisa förbättringsmöjligheter. 

• Slutsats – Under detta steget ska den analyserade 
feedbackinsamlingen sammanfatts och dokumenteras.  

• Sprida informationen – Informationen som införskaffats måste spridas 
till rätt person så att det övergår till kunskap och slutligen bättre 
kundtillfredsställelse.  

 



 

 
 

Feedbackmetoden o
från fältarbetet, för att styrka metoden och kunna
en nödvändighet att bekräfta aktiviteterna
vill säga styrgruppen. 
en workshop, sked
antingen bekräftade eller bestred 
Dessa tre aspekter, 
relevant teori, är grunden för
utformats. Skillnaden mellan feedbackmetoden ovan och den som presenteras 
nedan är att slutsats
som en enkel och snabb process. Den slutgiltiga feedbackmetoden är 
följande: 
 

• Förberedelse fasen
omfattning.

• Data insamling
informanter.

• Analys –
• Presentation

 
   

4.3 Metod för feedbackbearbetning
 
Nedan presenteras en övergripande bild på den identifierade 
feedbackmetodens innehåll och utformning
potentiell feedbackinsamlare presenteras för, ska ge en överblick av metoden 
samt metodens mallar och verktyg. För att få en djupa
metodens fyra faser kan den potentiella feedbackinsamlaren gå 
fas och få djupare information om 
innehåll och utformning är enligt figur 6 följande

Figur 6: Feedbackmetod

 

Feedbackmetoden ovan baseras enbart på uppsatsförfattarens
, för att styrka metoden och kunna generalisera resultatet är det 

en nödvändighet att bekräfta aktiviteterna med sakkunniga på Semcon, det 
vill säga styrgruppen. Informationsinsamling på Semcon, gjordes i form av 

skedde parallellt med fältarbetet samt teoriläsningen som 
antingen bekräftade eller bestred metodens aktiviteter och övrig
Dessa tre aspekter, uppsatsförfattarens erfarenhet, Semcons kunskap och 

, är grunden för hur den slutgiltiga feedbackmetoden har 
utformats. Skillnaden mellan feedbackmetoden ovan och den som presenteras 

slutsats steget har tagits bort, med syfte att göra feedbackarbetet 
som en enkel och snabb process. Den slutgiltiga feedbackmetoden är 

edelse fasen – Undersökaren bestämmer feedback
omfattning. 
Data insamling – Undersökaren samlar in data från identifierade 
informanter. 

– Datainsamlingen analyseras och struktureras
Presentation – Utifrån analysen presenteras feedbackarbete

Metod för feedbackbearbetning 

Nedan presenteras en övergripande bild på den identifierade 
feedbackmetodens innehåll och utformning. Den första bilden, som en 
potentiell feedbackinsamlare presenteras för, ska ge en överblick av metoden 

mallar och verktyg. För att få en djupare förståelse för 
faser kan den potentiella feedbackinsamlaren gå 

få djupare information om tillvägagångssättet. Feedbackmetodens 
innehåll och utformning är enligt figur 6 följande: 
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4.3.1 Förberedelse
 
Förberedelse fasen ä
fastställa feedbackarbetets omfattning. Förberedelsen
aktiviteter, fastställa syfte och mål för feedbackbearbetningen,
till fallföretag, skapa en tidsplan och slutligen skapa en kommunikationsplan.
Det som är viktigt under denna fas
kommunicera det
kommunicera syftet 
feedbackarbetet samt ett bättre samarbete.
av aktiviteterna har förberedelse fasen, men även metodens samtliga fyra 
faser, blivit indelade i tre områden. Dessa tre områden är 
tänka på samt vilken 
utformades enligt figur 7:

 

4.3.2 Feedbacki
 
Omfattningen för feedbackinsamlingen, som fastställdes under förberedelse 
fasen, är underlag för de aktiviteter som ska genomföras under insamlings 
fasen. Insamlingsfasen består av fyra aktiviteter, skapa en intervjumall, boka 
intervjuer, genomför i
är att granska svaren kritiskt.
tydligt poängtera vilket ämne
och med tanke på det utforma en intervjumall som säkerställer att ämnet 
kommer beröras utifrån flera perspektiv.
som måste göras så snabbt som möjligt efter genomförd i
Feedbackinsamlingsfasen utformades enligt figur 8:

Figur 7: Förberedelsefasen

 

Förberedelse 

Förberedelse fasen är feedbackmetodens inledning, vilken syftar till att 
fastställa feedbackarbetets omfattning. Förberedelsen består av fyra
aktiviteter, fastställa syfte och mål för feedbackbearbetningen,

skapa en tidsplan och slutligen skapa en kommunikationsplan.
som är viktigt under denna fas är att skapa ett tydligt syfte och 

kommunicera det till företaget som feedback ska inhämtas från. Genom att 
kommunicera syftet skapar undersökaren och företaget en gemensam syn för 
feedbackarbetet samt ett bättre samarbete. För att underlätta genomförandet 
av aktiviteterna har förberedelse fasen, men även metodens samtliga fyra 
faser, blivit indelade i tre områden. Dessa tre områden är att göra

samt vilken dokumentation fasen kräver. Förberedelsefasen 
tformades enligt figur 7: 

Feedbackinsamling 

Omfattningen för feedbackinsamlingen, som fastställdes under förberedelse 
fasen, är underlag för de aktiviteter som ska genomföras under insamlings 

nsamlingsfasen består av fyra aktiviteter, skapa en intervjumall, boka 
intervjuer, genomför intervjuerna, renskriva samt den fjärde aktiviteten, som 
är att granska svaren kritiskt. Då en intervju mall skapas är det viktigt att 
tydligt poängtera vilket ämne fokuset kommer ligga på under intervjutillfället
och med tanke på det utforma en intervjumall som säkerställer att ämnet 
kommer beröras utifrån flera perspektiv. Renskrivningen är en viktig aktivitet 
som måste göras så snabbt som möjligt efter genomförd intervju.
Feedbackinsamlingsfasen utformades enligt figur 8: 

: Förberedelsefasen 
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4.3.3 Analys 
Analysfasen ska resultera i identifierade förbättringsområden där 
renskrivningen i föregående fas spelar 
blir. Analysfasen utgörs av tre aktiviteter, analysera och summera, identifiera 
förbättringsområden samt dokumentera resultaten. Den tredje aktiviteten, 
dokumentera resultaten, är indelad i beskrivning av förbättringsområdet, 
förbättringsområdets konsekvens och
analys är det viktigt att beakta alla delar från genomförda intervjuer och på så 
sätt skapa en helhetsbild, därför är det viktigt att inte börja summera och 
analysera svaren förrän alla intervjuer är genomförda. 
innehåller, enligt figur 9, följande delar: 
 

Figur 8: Feedbackinsamlingsfasen

Figur 9: Analysfasen 

 

Analys   
Analysfasen ska resultera i identifierade förbättringsområden där 
renskrivningen i föregående fas spelar en avgörande roll för hur bra 

Analysfasen utgörs av tre aktiviteter, analysera och summera, identifiera 
förbättringsområden samt dokumentera resultaten. Den tredje aktiviteten, 
dokumentera resultaten, är indelad i beskrivning av förbättringsområdet, 
förbättringsområdets konsekvens och lösningsförslag. För att göra en bra 
analys är det viktigt att beakta alla delar från genomförda intervjuer och på så 
sätt skapa en helhetsbild, därför är det viktigt att inte börja summera och 
analysera svaren förrän alla intervjuer är genomförda. Analys
innehåller, enligt figur 9, följande delar:     

: Feedbackinsamlingsfasen 
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Analysfasen utgörs av tre aktiviteter, analysera och summera, identifiera 
förbättringsområden samt dokumentera resultaten. Den tredje aktiviteten, 
dokumentera resultaten, är indelad i beskrivning av förbättringsområdet, 
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sätt skapa en helhetsbild, därför är det viktigt att inte börja summera och 
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4.3.4 Presentation
Den sista fasen i feedbackmetoden handlar om att sprida resultatet till 
relevanta personer
göras för att slutligen 
tillfredställande sätt än tidigare. 
gjorts med feedback, uppsatsförfattaren har för Semcons räkning gjort 
undersökningar hos kunder och identifierat förbättringsområden, dessa har 
sedan presenterats och spridits in
respektive kund. Presentation av feedbackresultatet har gjorts i kombination 
av mejl och möte. Aktiviteter för presentationsfasen är 
resultaten i presentationsmallen
kommunikationsplanen
fastställdes under första fasen bör vara uppfyllda och uppnådda. 
Feedbackmetodens sista formulerades enligt figur tio:
 

       
 

Figur 10: Presentationsfasen

 

Presentation 
Den sista fasen i feedbackmetoden handlar om att sprida resultatet till 
relevanta personer inom organisationen så att förbättringar och ändringar kan 

slutligen kunna tillmötesgå kundernas behov på ett mer 
tillfredställande sätt än tidigare. Denna studie är ett exempel på hur detta har 
gjorts med feedback, uppsatsförfattaren har för Semcons räkning gjort 
undersökningar hos kunder och identifierat förbättringsområden, dessa har 
sedan presenterats och spridits inom Semcon för anställda som ansvarar för 
respektive kund. Presentation av feedbackresultatet har gjorts i kombination 
av mejl och möte. Aktiviteter för presentationsfasen är att sammanfatta 
resultaten i presentationsmallen (se bilaga 6) och verkställa 
kommunikationsplanen (se tabell 2). Feedbackarbetets syfte och mål som 
fastställdes under första fasen bör vara uppfyllda och uppnådda. 
Feedbackmetodens sista formulerades enligt figur tio: 

 

Presentationsfasen 
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5 Analys och diskussion 
 
I analyskapitlet kommer teori och empiri ställas mot varandra med syftet att befästa 

studiens resultat. 

 

5.1 Varför bör feedback samlas in? 
Ett företags produktanvändare är de som faktiskt använder produkten och i 
slutändan är det deras behov ett företag vill tillfredställa när produkten 
införskaffas från en leverantör. Problemet är, enligt Zanjani m.fl. (2008), att 
behoven ändras konstant på grund av att vi lever i en ständigt föränderlig 
omgivning vilket innebär att företagen måste göra nya undersökningar för att 
identifiera och tillfredställa kundens nya önskemål och behov. 
Undersökningar kan göras på många sätt, utvärdera kunden, 
kundtillfredsställelse, skaffa kunskap och intervjua kunden(Zanjani, 
Rouzbehani & Dabbagh, 2008). Införskaffning av feedback från kunden 
säkerställer att alla ovannämnda delar behandlas och på så sätt får företaget reda 
på de nya behoven som uppkommit hos kunden. Kunderna utvecklar nya 
maskiner och använder nyare teknik vilket innebär att informationen i 
informationsprodukterna måste synkas med verkligheten, därför är det viktigt att 
med jämna mellanrum skaffa kunskap om hur det ser ut i företagets 
arbetsområden där informationsprodukterna används, det vill säga göra 
fältarbete. Exempelvis hade ett av undersökningsföretagen, närmare bestämt F2, 
problem med att presentera sina informationsprodukter i de handdatorer som 
teknikerna använde på grund av den nyare tekniken som används för att 
dokumentera teknisk information. Genom feedbackinsamlingen fick både 
företaget och kunden kunskap om ett nytt problem och behov som har 
uppkommit på grund av utveckling samt en föränderlig omgivning. 
 
Konsekvensen av att nya behov uppkommer men inte identifieras leder till att 
kunden hamnar efter sina konkurrenter och i slutändan blir missnöjd. Enligt 
Bashir (2009-2010) måste företagen förstå vikten av kundnöjdhet och bra service 
för att kunna hålla kunderna nöjda och fortsätta tillfredsställa deras behov och 
önskemål.       
 
Enligt Bashir (2009-2010) kan kundtillfredsställelse delas in i tre olika 
nivåer: 
 

1. Om produktens/servicens prestation inte uppnår förväntningarna blir 
kunden missnöjd 

2. Om produktens/servicens prestation uppnår förväntningarna blir 
kunden nöjd  
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3. Om produktens/servicens prestation överträffar kundens 
förväntningar blir kunden mycket nöjd.  

 
Då Semcon är kundorienterat och ett företag som vänder sig till 
eftermarknaden är det en del av företagets kultur att förstå vikten av 
kundtillfredsställelse. Detta är en av orsakerna till att Semcon bestämde sig 
för att ta fram en metod för feedbackbearbetning, det vill säga ha ett 
strukturerat sätt som säkerställer att företaget inte hamnar på 
kundtillfredsställelsens nivå 1 utan ligger på nivå 2 och 3. 
Undersökningsföretagen, F1-F6, på visar förbättringsområden som Semcon 
kan tillfredställa genom att leverera produkter och tjänster med syfte att 
uppfylla dessa önskemål och samtidigt undvika att hamna på nivå 1. En 
annan fördel med att identifiera en kunds nya behov är att leverera produkter 
med ännu högre kvalitet vilket också leder till högre lönsamhet eftersom det 
enligt Fecikova (2004) finns relation mellan kundtillfredsställelse, kvalitet 
och lönsamhet.     
  

5.2 Hur bör feedbackarbetet genomföras? 
 
I inledningen beskrivs det att syftet med feedback kan delas in i två olika 
aspekter och enligt Feedback Akademin (2002) är dessa två att bekräfta något 
som görs bra eller korrigera något som kan göras bättre 
(http://feedbackakademin.se/blog/syftet-med-feedback.html). 
För att korrigera och göra något bättre, t.ex. en produkt måste det enligt 
Byrne (2004) finnas ett mål med feedbackinsamlingen som poängterar att en 
viss produkt ska förbättras, t.ex. en informationsprodukt.   
 
Identifiering av ett förbättringsområde innebär att feedback bearbetas på ett 
strukturerat sätt, det måste finnas en metod som säger hur arbetet med 
feedback ska nå fram till det uppsatta målet. Byrne (2004) poängterar bara 
vikten av att ha ett mål med feedbackinsamlingen medans denna studie 
beaktar båda aspekter, att definiera ett mål och vilket sätt målet ska uppnås.  
 
För att utveckla och förbättra en produkt med underlag från feedback har 
Fundin & Bergman (2003) utvecklat ett systematiskt sätt, se figur 2, för 
feedback bearbetning om de produkter och service som levereras till 
kunderna. Fundin & Bergman (2003) påstår att den insamlade informationen 
från kunderna kan användas till att förbättra och utveckla nya produkter. 
 
Det som inte behandlas i Fundin & Bergmans (2003) modell är den viktigaste 
delen, det vill säga hur ett företag bör göra för att få fram rätt underlag för 
produktutveckling. Ett system för att utveckla produkter kommer inte till 
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någon användning om företaget inte har tillgång till rätt underlag om vad som 
behöver förbättras, studiens feedbackmetod syftar till att just leverera rätt 
underlag för en produktförbättring.  
 
Byrne (2004) har identifierat viktiga aspekter som bör iakttas då ett företag 
bestämmer sig för att samla in feedback från sina kunder: 

 
• Vilka är dina mål? 
• När bör du samla in feedback? 
• Hur bör du samla in feedback? 
• Vem borde medverka? 
• Vad ska du göra med informationen? 

  
 
Aspekterna ovan beskriver inte tillvägagångssättet för att besvara frågorna 
som ställs, Byrne (2004) för bara diskussion om hur viktigt det är att jobba 
med dessa frågor. Studiens feedbackmetod däremot besvarar frågorna ovan 
genom metodens process i de fyra faserna, förberedelse, samla in data, 
analysera feedbackinsamlingen och slutligen presentera resultatet.     
 

5.2.1 Förberedelse 
 
Enligt Byrne (2004) bör företagets första aktivitet vara att fastställa mål för 
den tänkta feedbackinsamlingen. Det fastställda målet ligger sedan till grund 
för frågorna som utgör intervjumallen samt metoden för hur feedback 
kommer samlas in.    
 
Förberedelsefasen i feedbackmetoden är till för att skapa underlag för det 
fortsatta arbetet. Första aktiviteten är att fastställa syfte och mål, detta görs ur 
två aspekter där ena är att avgränsa sig till rätt område och utforma en 
intervjumall som berör området. Den andra aspekten, som Byrne (2004) inte 
berör, är att underlätta och effektivisera feedbackinsamlingen genom att 
kommunicera syftet med feedbackinsamlingen till det tänkta 
undersökningsföretaget.  
 
Vad ska du göra med informationen, är en annan fråga som Byrne (2004) 
anser är viktig och är direkt avgörande ifall informationen kommer till 
användning eller lagras bara på en databas, vilket oftast är fallet. Studiens 
feedbackmetod kräver därför redan under första fasen identifiering av 
personer som kan ha nytta av informationen. En kommunikationsplan 
fastställs med kontinuerlig uppdatering, som säkerställer att 
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feedbackinsamlingens resultat kommer till rätt person och används för rätt 
ändamål.  
 

5.2.2 Samla in data 
 
Det första steget efter att målet fastställts och innan feedback börjar inhämtas 
bör vara att bestämma sig för vilken typ av data företaget vill samla in, gå på 
djupet och låta människor tala med egna ord eller få statistiskt underlag för 
mätning av det undersökta fenomenet. Den valda metoden är också 
avgörande för hur intervjun kommer genomföras, strukturerad eller öppen 
med diskussion mellan parterna (Jacobsen, 2002).  
 
Fastställande av syfte och mål under föregående fas är ett underlag för val av 
metod och utformning av intervjumall. Intervjumallen, se bilaga 3, som 
användes för att undersöka F1-F6 är utformad för att samla in kvalitativ data. 
Enligt Jacobsen (2002) används kvalitativa undersökningar då undersökaren 
vill få fram många nyanser genom att låta informanten tala med egna ord.    
 
Då kvalitativ data samlas in bör intervjun göras på ett ostrukturerat sätt där 
det är mer av en diskussion mellan undersökaren och informanten som äger 
rum. För att uppnå det bästa resultatet med intervjun är det bra om intervjun 
är halvstrukturerad och det finns en intervjumall som ger översikt av de 
ämnen som ska beröras. Detta säkerställer att uppgiftslämnaren kommer in på 
de viktiga ämnen som forskaren vill belysa. Den öppna intervjun är mer 
ostrukturerad, görs ansikte mot ansikte eller per telefon och det finns inga 
begränsningar för vad uppgiftslämnaren kan säga(Jacobsen, 2002). 
 
Undersökningen baserades på intervjumallen, enligt bilaga 3, som utformades 
av huvudämnen, vilka fokuset också skulle ligga på under intervjutillfället. 
Huvudämnen kompletterades med delfrågor för att belysa ämnet ur flera 
aspekter. Delfrågorna var inte nödvändiga att besvara utan fungerade mer 
som en vägvisare och säkerställde att informanten höll sig innanför ämnets 
ramar. Efter varje genomförd intervju bör undersökaren renskriva 
intervjuerna så fort som möjligt för att säkerställa att inga detaljer kommer i 
glömska, om intervjun har spelats är renskrivningen inte lika viktig.   
 
Följande bör, enligt Wärneryd, m.fl., beaktas då frågor och frågeformulär 
konstrueras: 
 

• En fråga får bara beröra ett ämne annars blir det jobbigt för 
uppgiftslämnaren och för den som ska analysera svaren. 
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• För att undvika uppgiftslämnarens medhåll bör man undvika ja-nej 
frågor.  

• Ledande frågor gör att uppgiftslämnaren svarar som han tror är rätt 
och svarar inte utifrån egna erfarenheter.  

• Frågeordningen bör utformas enligt tratt tekniken, de allmänna 
frågorna kommer först för att uppgiftslämnaren ska få chansen att 
begrunda innan denne ställs mot mer specifika frågor. 
 

Feedbackmetodens intervjumall, se bilaga 3, är utformad enligt tratt tekniken, 
vilket innebär att intervjun inleds med informella frågor för att få informanten 
i rätt stämning för efterföljande frågor, som blir mer konkreta och specifika. 
För att underlätta analysen av feedbackinsamlingen, är delfrågorna utformade 
på så sätt att de bara berör ett av de fyra huvudämnen åtgången.   
   

5.2.3 Analysera feedbackinsamlingen 
 
Problemet med kvalitativ data är enligt Jacobsen (2002), att få en överblick 
av insamlingen eftersom den inte är strukturerad. Den stora 
informationsmängden måste förenklas och struktureras genom en process 
som består av beskrivning, systematisering, kategorisering och kombination. 
Jacobsen (2002) har delat in analysens fösta aktivitet i tre aktiviteter 
renskrivning, kommentera och sammanfattning. Studiens feedbackmetod 
består av de nämnda delarna med skillnad att aktiviteterna renskrivning och 
kommentera, se bilaga 5, inte tillhör analysen utan är en del av insamlings 
fasen. Detta underlättar summering, som är första aktiviteten under 
feedbackmetodens analys fas, av alla genomförda intervjuer. 
Sammanfattningen leder till att undersökaren börjar få en helhetsbild av 
undersökningen och kan på så sätt indikationer på förbättringsområden.       
 
För att skapa en helhets bild menar Jacobsen (2002) att det handlar om att 
lyfta blicken från enskilda intervjuer till de ämnen som den insamlade data 
behandlar. Efter att summeringen av alla intervjuer har genomförts ska 
undersökaren identifiera förbättringsområden, dess konsekvenser och 
lösningar, genom kategorisering av förfogad data.  
 
Feedbackmetodens analys, se bilaga 5, är indelad i tre steg: 

• Summering – skapa helhetsbild. 
• Identifiering av förbättringsförslag – utifrån summeringen identifiera 

kundens nya önskemål eller behov. 
• Lösningsförslag – ge förslag på lösning för problemet.   
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5.2.4 Presentera resultatet 
 
Sista fasen i studiens feedbackmodell är att presentera och sprida 
feedbackbearbetningens resultat. Tonnquist (2008) menar att när ett budskap 
har skapats och formulerats (kodats) är det viktigt att tänka på mottagaren 
och att denne skall kunna tolka budskapet på det sätt som avses. Detta kräver 
att avsändaren väljer rätt kanal för att överföra informationen och tar ställning 
till via vilken kanal informationen ska spridas, muntligt, skriftligt eller 
elektroniskt. Överföring av studiens resultat kan delas in i två delar: 
 

1. Resultatet från fältarbetet (F1-F6) – sprids både inom Semcon och 
till företagen som deltog i undersökningen. 

- Utanför Semcon skickades informationen via mejl till 
kontaktpersoner på undersökningsföretaget. 
 

- För att nå rätt personer inom Semcon användes 
informationsplanen för att identifiera anställda som 
feedbackbearbetningen berör. Informationsplanen nedan 
beskriver vilka kanaler som användes för att sprida resultatet. 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Feedbackmetoden – denna del av projektet spreds enbart inom 
Semcon. Metoden presenterades för avdelningschefer på 
huvudkontoret i Göteborg. För att kunna sprida informationen inom 
hela koncernen och ifall metoden ska komma till användning krävdes 
att den formulerades på engelska och integrerades i företaget via 
deras intranät, som alla kan komma åt. 

 
Spridning av information genomfördes via alla tre kanaler, muntligt (via 
möten och PowerPoint presentationer), skriftligt (via Study repport (se bilaga 
5)) och slutligen elektroniskt (via mejl och företagets intranät).    

Vem? Varför? Vad? Hur? När? 

Erik B. 

Pär Y. 

Magnus P. 

Kundansvariga. 

 

Får nyttig 

information om 

kundernas 

nöjdhet och 

tillfredsställt 

behov.  

 

Får 

beslutsunderlag. 

Krav 

 

Status 

 

Ändringar 

 

Erfarenheter 

 

Identifierade 

förbättringsområden 

Kombination 

av: Möten 

 

E-post 

 

Rapporter (se 

bilaga 5) 

 

PowerPoint 

presentation 

(se bilaga 6) 

Vid projekt 

slut. 

 

 

Tabell 2: Verkställd kommunikationsplan 
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Efter att informationen har spridits till alla relevanta personer är det viktigt 
för företagen att använda denna information. Fundin & Bergmans (2003) 
identifierade system utgår ifrån att rätt underlag har införskaffats. Det är ett 
sätt för företagen att använda feedback för att utveckla existerande produkter 
eller utveckla helt nya produkter som tillfredställer kundernas behov på ett 
bättre sätt. Fundin & Bergman (2003) beskriver det enligt figur 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är inte lätt att veta vilken produkt som ska utvecklas eller vilken ny 
produkt kunden behöver för att tillfredställa det nya behovet, om inte rätt 
underlag finns. Studiens feedbackmetod (se figur 6) är en viktig input och 
komplement till figur 2. Feedbackmetoden beskriver hur en undersökning bör 
gå till med syfte att få fram rätt underlag och att rätt personer får 
informationen så att företaget agerar på de nya upptäckterna. Med sådant 
underlag avgör företaget om existerande produkter ska utvecklas för att 
tillfredställa kundens nya önskemål eller bör företaget utveckla en ny produkt 
som tillfredställer kundens behov på ett bättre sätt.     
 
 

Figur 11: Systematik feedbackbearbetning för produktutveckling 
enligt Fundin och Bergman (2003) 
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6 Slutsats 
 
Uppsatsens sista kapitel, som innehåller svar på frågeställningarna och förslag till 

fortsatt forskning.   

 
 
Syftet med uppsatsen är att ta fram en metod för feedbackbearbetning. 
Företag ska med hjälp av den framtagna metoden identifiera 
förbättringsområden för produkter som levereras till kunder. 
 
Metoden består av fyra faser, förberedelse, data insamling, analys och 
presentation. Innan företaget kan börja samla in feedback är det viktigt att 
skapa förutsättningar för ett lyckat arbete, detta görs genom 
förberedelsefasen. Metoden och syftet fastställs och ger underlag för 
utformning av intervjumall samt vilken typ av undersökning företaget måste 
genomföra, kvantitativ eller kvalitativ. Metoden baseras på en kvalitativ 
undersökning på grund av att syftet är att utveckla ett företags produkter, då 
det krävs mer nyanserad data och information som går på djupet. 
Feedbackinsamlingen ska resultera i förbättringsområden genom att 
undersökaren skapar en helhetsbild av alla informanters svar och utifrån det 
identifiera behov och önskemål som inte är fullt tillfredställda. Att skapa en 
helhetsbild innebär att lyfta blicken från enskilda svar och istället försöka 
hitta kombinationer, likheter och skillnader i informanternas svar.  
 
Resultatet från feedbackbearbetningen ska sedan spridas till personer som har 
anknytningar till kunden och kan påverka utveckling av produkter. Om tid 
finns är det optimalt att använda sig av alla tre kanalerna, skriftligt, muntligt 
och elektroniskt, eftersom de kompletterar varandra med att presentera 
resultatet utifrån flera perspektiv. Genom att använda sig av alla dessa tre 
kanaler är det större chans att företaget använder den insamlade 
informationen och kunskapen tack vare att informationen upprepas och 
granskas från flera perspektiv.         
 
Feedback från kunder är i dagens konkurrenssituation väldigt viktigt för 
företagen, då det gäller att snabbt få kunskap om kundens föränderliga behov 
och önskemål. Feedbackmetoden ger företagen ett strukturerat sätt att arbeta 
med feedback från att förbereda en undersökning till att ge konkreta 
förbättringsförslag för existerande produkter eller utveckling av nya 
produkter.       
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under studien har det visat sig att inget av undersökningsföretagen jobbar 
aktivt med att ta reda på vad produktanvändarna tycker. Med de erfarenheter 
som införskaffats då fältarbetet genomfördes visade sig att det finns glapp 
mellan ledning och övriga anställda. Ledningen väljer t.ex. att utveckla 
företaget utan att beakta synpunkter och åsikter från de som kanske påverkas 
av det i största grad, det vill säga användarna. Detta är inte fallet enbart vid 
ny utveckling, som det påpekades i uppsatsen så förändras behoven även 
efter att utvecklingen genomförts på grund av den föränderliga omgivningen.  
 
Vidare forskning hade då kunnat handla om hur företagen kan integrerar 
feedbackbearbetning i företaget, så att det blir en del av de existerande 
processerna. Detta skulle också innebära att företagen får kontinuerligt fram 
kunskap om hur det ser ut i verkligheten.     
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Planen   
 

Aktivitet Slutförd Status M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F

1. Analysfasen

2. Projektplanering Slutförd

2.1 Informationssökning och identifikation av 

lämplig teori Slutförd

MS 2.1 Teori bestämd för projektet

2.2 Analysera och bestämma undersökningsmetod Slutförd

MS 2.2 Undersökningsmetod klar

2.3 Kontakta företag och identifiera namn på de som 

ska intervjuas Slutförd

2.4 Gör intervjuplan Slutförd

MS 2.3 Planeringsfasen klar

2.5 Uppdatera projektspecifikation, riskplan och 

projektplan Slutförd

2.6 Förbered TG-möte och informera SG Slutförd

TG2 Slutförd 2

3. Projektgenomförande Startad

3.1 Genomför intervjuomgång 1 [F1 o F2] Slutförd

MS 3.1 Intervjuomgång 1 klar Slutförd

3.2 Analys och förbättring av intervjumall Slutförd

3.3 Sammanställning av hittills genomförda 

intervjuer Slutförd

3.4 Uppdatera projektspecifikation, riskplan och 

projektplan Slutförd

3.5 Förbered TG-möte och informera SG Slutförd

TG3 Ej startad 3 3

3.6 Genomför intervjuomgång 2 [F3, F4,  och F5] Slutförd

MS 3.2 Intervjuomgång 2 klar Slutförd

3.7 Analys och förbättring av intervjumall Startad

3.8 Sammanställning av hittills genomförda 

intervjuer Slutförd

3.1 Genomför intervjuomgång 3 [F6 och uppsamlings-

heat] Slutförd

MS 3.3 Samtliga intervjuer genomförda Slutförd

3.8 Sammanställning av alla genomförda intervjuer Slutförd

3.9 Analys av intervjuresultatet och beskrivning av 

förbättringsområden Slutförd

MS 3.4 Beskrivning av förbättringsområden 

kommunicerad till SG Slutförd

3.10 Uppdatera projektspecifikation, riskplan och 

projektplan Slutförd

3.11 Förbered TG-möte och informera SG Slutförd

TG4 Ej startad 4

3.12 Inventering av arbetssätt för 

feedbackinhämtning på Semcon Slutförd

3.13 Definiera och beskriva metodik för 

feedbackinhämtning Slutförd

3.14 Definiera och dokumentera verktyg för 

feedbackinhämtning Slutförd

3.15 Remiss och avstämning med referensgrupp på 

den beskrivna metodiken och verktygen Slutförd

MS 3.5 Feedbackmetodik och verktyg fasställda Ej startad

3.16 Förbered TG-möte och informera SG Slutförd

TG5 Ej startad 5

4. Avslutningsfasen Ej startad 4. Avslutningsfasen

4.1 Ta fram presentation av projektgenomförandet 

och resultatet Ej startad

MS 4.1 Presentation klar Ej startad

4.2 Genomför presentation Ej startad

4.3 Förbered TG-möte och informera SG Ej startad

TG6 - Avslutning av projektet Ej startad 6

v14

Mars April Maj

3. Projektgenomförande

2. Projektplanering

v21 v22v15 v16 v17 v18 v19 v20v09 v10 v11 v12 v13



 

   
 

 

Bilaga 2 – Intervjuomgångarna  
 

Kl 8-9 Namn, företag och 

plats

Kl 9-10

F1 F1
Kl 10-11

F1
Kl 11-12

Kl 13-14

F2 F2
Kl 15-16

F2

Intervjuomgång 2 (3företag)
26-mar 27-mar 28-mar 29-mar 30-mar 02-apr 03-apr

Kl 8-9 Namn, företag och 

plats

Kl 9-10

F3 F4 F3 F4
Kl 10-11

F4
Kl 11-12

F5
Kl 13-14

F5 F3 F5 F5
Kl 15-16

Intervjuomgång 3 (1företag + uppsamlingsheat)
09-apr 10-apr 11-apr 12-apr 13-apr

Kl 8-9 Namn, företag och 

plats F6
Kl 10-11

F6 F6
Kl 11-12

Kl 13-14

F6
Kl 15-16



 

 

 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide

1. Introduktion
 

1. Hur länge har du jobbat med företagets produkter som tekniker?
 

2. Vilken typ av servicearbeten utför du?
 

3. Hur tar du dig ut till kunden? Hur långt brukar du behöva åka?
 

4. Hur många serviceärenden utför du per vecka? Är det stor tidsskillnad 
mellan olika ärenden som du utför? Vilka serviceärenden tar 
längst/kortast tid att utföra för dig?

 
5. Vilken typ av service (installation, reparation och underhåll) erbjuder 

företaget? Har ni 
 
 

2. Servicetekniker
 

1. Beskriv gärna hur det funkar när du får ett nytt uppdrag?
a. Hur får du reda på vart du ska, när, vad uppgiften är osv?
b. Hur mycket vet du om vad som skall göras innan du åker ut? 

Var får du 
c. Kan du förebereda dig innan du åker ut till kunden? 

Reservdelar, anvisningar etc.
d. Vet du hur my

 
2. Hur gör du om du ska beställa delar?

 
3. Hur genomför du diagnos/felsökning på det du ska göra service på?

Skulle det kunna göras på ett systematiskt sätt, t.ex. att teknikern har 
en guide att följa?

 
4. Händer det att du kommer ut till en kund och börjar med att felsöka 

för att sedan behöva åka och hämta kompletterande saker? T.ex för att 
du inte har rätt verktyg, res
händer det?

 
5. Skriver du rapporter efter service?

rapporter? Vem tar del av de
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Intervjuguide  

Introduktion  

Hur länge har du jobbat med företagets produkter som tekniker?

Vilken typ av servicearbeten utför du? 

Hur tar du dig ut till kunden? Hur långt brukar du behöva åka?

många serviceärenden utför du per vecka? Är det stor tidsskillnad 
mellan olika ärenden som du utför? Vilka serviceärenden tar 
längst/kortast tid att utföra för dig? 

ilken typ av service (installation, reparation och underhåll) erbjuder 
företaget? Har ni underleverantörer som gör något av dessa arbeten?

Servicetekniker 

Beskriv gärna hur det funkar när du får ett nytt uppdrag?
Hur får du reda på vart du ska, när, vad uppgiften är osv?
Hur mycket vet du om vad som skall göras innan du åker ut? 
Var får du den informationen? 
Kan du förebereda dig innan du åker ut till kunden? 
Reservdelar, anvisningar etc. 
Vet du hur mycket tid ärendet kommer att ta? 

Hur gör du om du ska beställa delar? 

Hur genomför du diagnos/felsökning på det du ska göra service på?
e det kunna göras på ett systematiskt sätt, t.ex. att teknikern har 

en guide att följa? 

Händer det att du kommer ut till en kund och börjar med att felsöka 
för att sedan behöva åka och hämta kompletterande saker? T.ex för att 
du inte har rätt verktyg, reservdelar eller information med dig? 
händer det? 

Skriver du rapporter efter service? Hur går du tillväga då du skriver 
rapporter? Vem tar del av de? 

Hur länge har du jobbat med företagets produkter som tekniker? 

Hur tar du dig ut till kunden? Hur långt brukar du behöva åka? 

många serviceärenden utför du per vecka? Är det stor tidsskillnad 
mellan olika ärenden som du utför? Vilka serviceärenden tar 

ilken typ av service (installation, reparation och underhåll) erbjuder 
underleverantörer som gör något av dessa arbeten? 

Beskriv gärna hur det funkar när du får ett nytt uppdrag? 
Hur får du reda på vart du ska, när, vad uppgiften är osv? 
Hur mycket vet du om vad som skall göras innan du åker ut? 

Kan du förebereda dig innan du åker ut till kunden? 

 

Hur genomför du diagnos/felsökning på det du ska göra service på? 
e det kunna göras på ett systematiskt sätt, t.ex. att teknikern har 

Händer det att du kommer ut till en kund och börjar med att felsöka 
för att sedan behöva åka och hämta kompletterande saker? T.ex för att 

ervdelar eller information med dig? Varför 

Hur går du tillväga då du skriver 



 

 

 

 

3. Informationsprodukter
 
Förklaring : Informationsprodukter i detta sammanhang är de hjälpmedel 
som innehåller information då en servicetekniker utför sina serviceärenden. 
Exempel på hjälpmedel kan vara olika typer av manualer och kataloger.
 

1. Vilken information använder/behöver du för att utföra dina 
arbetsuppgifter?
support, etc. etc.) 

 
2. Vilka format finns informationen i? Papper eller digital information?

a. Hur förva
 

3. Tillhandahåller ditt företag all information gällande t.ex. installations, 
service och reparationsmanualer som du behöve
hur löser du det? 

4. Behöver du all informations som finns tillgänglig
inte informationen?

 
 

5. Vilken information har du med dig när du åker ut på ett ärende? 
6. Har du att fullständigt batteri av information täckande 

eller väljer du ut vilken information du måste ha med dig?
 

 
7. Tycker du att informationen i de olika informationsprodukterna 

tillfredsställer dina behov som servicetekniker?
tillfredställer de dina behov? 

a. Om man ser till föret
något i dagsläget? Finns det information som skulle hjälpa dig 
att utföra ditt arbete som du inte har idag?

 
8. Hur tar du del av ny information? Information om nya produkter?
9. Hur uppdateras informationen i informationsp

reda på att informationen blivit uppdaterad? 
 

10. Händer det att du hittar fel i informationen?
fel? 

11. Om du upptäcker ett fel, gör du något åt att rätta till det? Finns det 
någon att vända sig till? 
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Informationsprodukter  

Informationsprodukter i detta sammanhang är de hjälpmedel 
nnehåller information då en servicetekniker utför sina serviceärenden. 

Exempel på hjälpmedel kan vara olika typer av manualer och kataloger.

Vilken information använder/behöver du för att utföra dina 
arbetsuppgifter? (manualer, kataloger, FAQ:er, training
support, etc. etc.)  

Vilka format finns informationen i? Papper eller digital information?
Hur förvarar du informationen? 

Tillhandahåller ditt företag all information gällande t.ex. installations, 
service och reparationsmanualer som du behöver i ditt jobb
hur löser du det?  
Behöver du all informations som finns tillgänglig? Varför behöver du 
inte informationen? 

Vilken information har du med dig när du åker ut på ett ärende? 
Har du att fullständigt batteri av information täckande 
eller väljer du ut vilken information du måste ha med dig?

Tycker du att informationen i de olika informationsprodukterna 
tillfredsställer dina behov som servicetekniker? På vilket sätt 
tillfredställer de dina behov?  

Om man ser till företagets informationsprodukter, saknar du 
något i dagsläget? Finns det information som skulle hjälpa dig 
att utföra ditt arbete som du inte har idag? 

Hur tar du del av ny information? Information om nya produkter?
Hur uppdateras informationen i informationsprodukterna? Hur får du 
reda på att informationen blivit uppdaterad?  

Händer det att du hittar fel i informationen? Vad brukar det vara för 

Om du upptäcker ett fel, gör du något åt att rätta till det? Finns det 
någon att vända sig till?  

 

Informationsprodukter i detta sammanhang är de hjälpmedel 
nnehåller information då en servicetekniker utför sina serviceärenden. 

Exempel på hjälpmedel kan vara olika typer av manualer och kataloger. 

Vilken information använder/behöver du för att utföra dina 
(manualer, kataloger, FAQ:er, training mtrl, tech 

Vilka format finns informationen i? Papper eller digital information? 

Tillhandahåller ditt företag all information gällande t.ex. installations, 
r i ditt jobb? Om inte 

? Varför behöver du 

Vilken information har du med dig när du åker ut på ett ärende?  
Har du att fullständigt batteri av information täckande alla produkter 
eller väljer du ut vilken information du måste ha med dig? 

Tycker du att informationen i de olika informationsprodukterna 
På vilket sätt 

agets informationsprodukter, saknar du 
något i dagsläget? Finns det information som skulle hjälpa dig 

Hur tar du del av ny information? Information om nya produkter? 
rodukterna? Hur får du 

Vad brukar det vara för 

Om du upptäcker ett fel, gör du något åt att rätta till det? Finns det 



 

 

 

 

4. Användande
 

1. Vad brukar vara anledningen till att du använder företagets 
informationsprodukter?

o För att d
 

2. Hur ofta använder du informationsprodukter från företaget för att lösa 
ett problem?
nya produkter etc.?

3. Hur hittar du information när du ställs inför något du inte kan utantill?
 

4. Är det lätt att hitta och följa information
5. Hur hittar du rätt manualer? Är de

 
6. Hur tycker du att det är att förstå vad som står i manualerna? Är de

enkla att förstå eller krångliga? Varför?
7. Hur är uppdelnin

 
8. Sitter ni tekniker på kunskaper som saknas i manualerna?

du att de inte finns med i manualerna? Hur hade du velat ta del av 
andra teknikers kunskap?

9. Får du vara med i utvecklingen av informationen i 
informationsprodukterna?

10. Skulle du vilja bidra med utveckling av informationen? Om ja, hur?
 

5. Övrigt  
 

1. Diskuterar du någonsin med andra tekniker hur ni jobbar med en 
produkt?

o H
 

2. Hur ställer du dig till att använda digital teknik (ex handdator, 
smartphone el tablet) istf papper?

 
3. Vilka delar av 

skulle hjälpa dig att bli mer effektiv i din vardag?
 
 

4. Är det något som du skulle vilja tillägga?
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Användande av informationsprodukter? 

Vad brukar vara anledningen till att du använder företagets 
informationsprodukter? 

För att dubbelkolla uppgifter, som guide, uppslagsverk etc.?

Hur ofta använder du informationsprodukter från företaget för att lösa 
ett problem? Varje dag, någon gång i månaden, sällan… När det är 
nya produkter etc.? 
Hur hittar du information när du ställs inför något du inte kan utantill?

Är det lätt att hitta och följa informationen i informationsprodukterna
Hur hittar du rätt manualer? Är det lätt eller omständigt?

Hur tycker du att det är att förstå vad som står i manualerna? Är de
enkla att förstå eller krångliga? Varför? 
Hur är uppdelningen mellan text och illustrativa bilder?

Sitter ni tekniker på kunskaper som saknas i manualerna?
du att de inte finns med i manualerna? Hur hade du velat ta del av 
andra teknikers kunskap? 
Får du vara med i utvecklingen av informationen i 
informationsprodukterna? 
Skulle du vilja bidra med utveckling av informationen? Om ja, hur?

 

Diskuterar du någonsin med andra tekniker hur ni jobbar med en 
produkt? 

Hur delar ni med er av sådan erfarenhet? 

Hur ställer du dig till att använda digital teknik (ex handdator, 
smartphone el tablet) istf papper? Varför tycker du det?

Vilka delar av processen skulle du vilja ändra på/effektivisera?
skulle hjälpa dig att bli mer effektiv i din vardag? 

Är det något som du skulle vilja tillägga? 

 

Vad brukar vara anledningen till att du använder företagets 

ubbelkolla uppgifter, som guide, uppslagsverk etc.? 

Hur ofta använder du informationsprodukter från företaget för att lösa 
Varje dag, någon gång i månaden, sällan… När det är 

Hur hittar du information när du ställs inför något du inte kan utantill? 

en i informationsprodukterna?  
t lätt eller omständigt? 

Hur tycker du att det är att förstå vad som står i manualerna? Är de 

bilder? 

Sitter ni tekniker på kunskaper som saknas i manualerna? Varför tror 
du att de inte finns med i manualerna? Hur hade du velat ta del av 

Skulle du vilja bidra med utveckling av informationen? Om ja, hur? 

Diskuterar du någonsin med andra tekniker hur ni jobbar med en 

Hur ställer du dig till att använda digital teknik (ex handdator, 
Varför tycker du det? 

processen skulle du vilja ändra på/effektivisera? Vad 



 

 

 

 

Bilaga 4 – Renskrivningsmall 

1. Introduktion
 
Text: 
Fråga: Hur länge har du jobbat med 
företagets produkter som tekniker?
Svar: Här skrivs svaret 

Fråga: Vilken typ av servicearbeten 
utför du? 
Svar:  

Fråga: Hur tar du dig ut till kunden? 
Hur långt brukar du behöva 
Svar:  

Fråga: Hur många serviceärenden utför 
du per vecka? Är det stor tidsskillnad 
mellan olika ärenden som du utför? 
Vilka serviceärenden tar längst/kortast 
tid att utföra för dig?
Svar:  

Fråga: Vilken typ av service 
(installation, reparation och underhåll) 
erbjuder företaget? Har ni 
underleverantörer som gör något av 
dessa arbeten? 
Svar:  

Sammanfattning av 
 
 

2. Servicetekniker
 
Text: 
Fråga: Beskriv gärna hur det funkar när du 
får ett nytt uppdrag?
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Renskrivningsmall  

Introduktion  

Kommentar: 
Hur länge har du jobbat med 
agets produkter som tekniker? 

 

Här skrivs svaret  Beskrivning:   
Värdering: 
Förklaring: 

Vilken typ av servicearbeten  

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Hur tar du dig ut till kunden? 
Hur långt brukar du behöva åka? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Hur många serviceärenden utför 
du per vecka? Är det stor tidsskillnad 
mellan olika ärenden som du utför? 
Vilka serviceärenden tar längst/kortast 
tid att utföra för dig? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Vilken typ av service 
(installation, reparation och underhåll) 
erbjuder företaget? Har ni 
underleverantörer som gör något av 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Sammanfattning: 
Sammanfattning av introduktionen: 

Servicetekniker 

Kommentar: 
Beskriv gärna hur det funkar när du 

får ett nytt uppdrag? 
 



 

 

 

 

a. Hur får du reda på vart 
du ska, när, vad 
uppgiften är osv?

b. Hur mycket vet du om 
vad som skall göras 
innan du åker ut? Var får 
du den 

c. Kan du förebereda dig 
innan du åker ut till 
kunden? Reservdelar, 
anvisningar etc.

d. Vet du hur mycket tid 
ärendet kommer att ta?

Svar:  a)  
b)  
c)  
d) 
 

Fråga: Hur gör du om du ska beställa 
delar? 
Svar:  

Fråga: Hur genomför du 
diagnos/felsökning på det du ska göra 
service på? Skulle det kunna göras på ett 
systematiskt sätt, t.ex. att teknikern har 
en guide att följa?
Svar:  

Fråga: Händer det att du kommer ut till en 
kund och börjar med att felsöka för att 
sedan behöva åka och hämta 
kompletterande saker? T.ex. för att du 
inte har rätt verktyg, reservdelar eller 
information med dig? Varför händer 
det? 
Svar:  

Fråga: Skriver du rapporter efter service? 
Hur görs det? Vem tar del av det?
Svar:  
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Hur får du reda på vart 
du ska, när, vad 
uppgiften är osv? 
Hur mycket vet du om 
vad som skall göras 
innan du åker ut? Var får 
du den informationen? 
Kan du förebereda dig 
innan du åker ut till 
kunden? Reservdelar, 
anvisningar etc. 
Vet du hur mycket tid 
ärendet kommer att ta? 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Hur gör du om du ska beställa  

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Hur genomför du 
diagnos/felsökning på det du ska göra 
service på? Skulle det kunna göras på ett 
systematiskt sätt, t.ex. att teknikern har 
en guide att följa? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Händer det att du kommer ut till en 
kund och börjar med att felsöka för att 
sedan behöva åka och hämta 
kompletterande saker? T.ex. för att du 
inte har rätt verktyg, reservdelar eller 
information med dig? Varför händer 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Skriver du rapporter efter service? 
ur görs det? Vem tar del av det?   

 

Beskrivning:  



 

 

 

 

Sammanfattning av serviceteknikers arbetsuppgifter
 
 

3. Informationsprodukter
 
Text: 
Fråga: Vilken information 
använder/behöver du för att utföra dina 
arbetsuppgifter? (manualer, kataloger, 
FAQ:er, training mtrl, tech support, etc. 
etc.)  
Svar:  

Fråga: Vilka format finns informationen i? 
Papper eller digital information?

a. Hur förvarar du 
informationen?

Svar: A)  

Fråga: Tillhandahåller ditt företag all 
information gällande, t.ex. installations
service-, och reparationsmanualer som 
du behöver i ditt 
du det?  
Svar:  

Fråga: Behöver du all information som 
finns tillgänglig? Varför behöver du inte 
informationen? 
Svar:  

Fråga: Vilken information har du 
när du åker ut på ett ärende?
Svar:  

Fråga: Har du att fullständigt batteri av 
information täckande alla produkter eller 
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Värdering: 
Förklaring: 

Sammanfattning: 
Sammanfattning av serviceteknikers arbetsuppgifter:  

Informationsprodukter  

Kommentar: 
Vilken information 

använder/behöver du för att utföra dina 
arbetsuppgifter? (manualer, kataloger, 
FAQ:er, training mtrl, tech support, etc. 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Vilka format finns informationen i? 
Papper eller digital information? 

Hur förvarar du 
informationen?  

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Tillhandahåller ditt företag all 
information gällande, t.ex. installations-, 

, och reparationsmanualer som 
du behöver i ditt jobb? Om inte hur löser 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Behöver du all information som 
finns tillgänglig? Varför behöver du inte 

 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Vilken information har du med dig 
när du åker ut på ett ärende?  

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Har du att fullständigt batteri av 
information täckande alla produkter eller 

 



 

 

 

 

väljer du ut vilken information du måste 
ha med dig? 
Svar:  

Fråga: Tycker du att informationen i de 
olika informationsprodukterna 
tillfredsställer dina behov som 
servicetekniker? På vilket sätt 
tillfredställer de dina behov?

a. Om man ser till företagets 
informationsprodukter, 
saknar du något i 
dagsläget
information som skulle 
hjälpa dig att utföra ditt 
arbete som du inte har 
idag?

Svar: a)  

Fråga: Hur tar du del av ny information? 
Information om nya produkter?
Svar:  

Fråga: Hur uppdateras informationen i 
informationsprodukterna? Hur får du 
reda på att informationen blivit 
uppdaterad?  
Svar:  

Fråga: Händer det att du hittar fel i 
informationen? Vad brukar det vara för 
fel? 
Svar:  

Fråga: Om du upptäcker ett fel, gör du 
något åt att rätta till det? Finns det någon 
att vända sig till?
Svar:  
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väljer du ut vilken information du måste 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Tycker du att informationen i de 
olika informationsprodukterna 
tillfredsställer dina behov som 
servicetekniker? På vilket sätt 
tillfredställer de dina behov? 

Om man ser till företagets 
informationsprodukter, 
saknar du något i 
dagsläget? Finns det 
information som skulle 
hjälpa dig att utföra ditt 
arbete som du inte har 
idag? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Hur tar du del av ny information? 
Information om nya produkter? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Hur uppdateras informationen i 
informationsprodukterna? Hur får du 
reda på att informationen blivit 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Händer det att du hittar fel i 
informationen? Vad brukar det vara för 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Om du upptäcker ett fel, gör du 
något åt att rätta till det? Finns det någon 
att vända sig till? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 



 

 

 

 

Sammanfattning av företagets 
 
 

4. Användande av Informationsprodukter
 
Text: 
Fråga: Vad brukar vara anledningen till 
att du använder företagets 
informationsprodukter?
För att dubbelkolla uppgifter, som 
guide, uppslagsverk etc.?
Svar:  

Fråga: Hur ofta använder du 
informationsprodukter från företaget 
för att lösa ett problem? Varje dag, 
någon gång i månaden, sällan… När 
det är nya produkter etc.?
Svar:  

Fråga: Hur hittar du 
ställs inför något du inte kan utantill?
Svar:  

Fråga: Är det lätt att hitta och följa 
informationen i 
informationsprodukterna? 
Svar:  

Fråga: Hur hittar du 
lätt eller omständigt?
Svar:  

Fråga: Hur tycker du att det är att förstå 
vad som står i manualerna? Är de
enkla att förstå eller krångliga? Varför?
Svar:  
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Sammanfattning: 
Sammanfattning av företagets informationsprodukter: 

Användande av Informationsprodukter 

Kommentar: 
Vad brukar vara anledningen till 

att du använder företagets 
informationsprodukter? 
För att dubbelkolla uppgifter, som 
guide, uppslagsverk etc.? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Hur ofta använder du 
informationsprodukter från företaget 
för att lösa ett problem? Varje dag, 
någon gång i månaden, sällan… När 
det är nya produkter etc.? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Hur hittar du information när du 
ställs inför något du inte kan utantill? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Är det lätt att hitta och följa 

informationsprodukterna?  

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Hur hittar du rätt manualer? Är det 
lätt eller omständigt? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Hur tycker du att det är att förstå 
vad som står i manualerna? Är de 
enkla att förstå eller krångliga? Varför? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 



 

 

 

 

Fråga: Hur är uppdelningen mellan text 
och illustrativa bilder?
Svar:  

Fråga: Sitter ni tekniker på kunskaper 
som saknas i manualerna? Varför tror 
du att de inte finns med i manualerna? 
Hur hade du velat ta del av 
teknikers kunskap?
Svar:  

Fråga: Får du vara med i utvecklingen av 
informationen i 
informationsprodukterna?
Svar:  

Fråga: Skulle du vilja bidra med 
utveckling av informat
hur? 
Svar:  

Sammanfattning av användandet av informationsprodukterna
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Hur är uppdelningen mellan text 
och illustrativa bilder? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Sitter ni tekniker på kunskaper 
som saknas i manualerna? Varför tror 
du att de inte finns med i manualerna? 
Hur hade du velat ta del av andra 
teknikers kunskap? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Får du vara med i utvecklingen av 

informationsprodukterna? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Skulle du vilja bidra med 
utveckling av informationen? Om ja, 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Sammanfattning: 
Sammanfattning av användandet av informationsprodukterna

 

Sammanfattning av användandet av informationsprodukterna: 



 

 

 

 

5. Övrigt  
 
Text: 
Fråga: Diskuterar du någonsin med andra 
tekniker hur ni jobbar med en produkt?

o Hur 
sådan erfarenhet?

Svar:  

Fråga: Hur ställer du dig till att använda 
digital teknik (ex handdator, smartphone 
el tablet) istf papper?  Varför tycker du 
det? 
Svar:  

Fråga: Vilka delar av processen skulle du 
vilja ändra på/effektivisera? Vad skulle 
hjälpa dig att bli mer effektiv i din 
vardag?  
Svar:  

Fråga: Är det något som du skulle vilja 
tillägga?  
Svar:  

Sammanfattning av egna tankar:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 
dfm@lnu.se 
Lnu.se 

 

Kommentar: 
Diskuterar du någonsin med andra 

tekniker hur ni jobbar med en produkt? 
Hur delar ni med er av 
sådan erfarenhet? 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Hur ställer du dig till att använda 
digital teknik (ex handdator, smartphone 
el tablet) istf papper?  Varför tycker du 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Vilka delar av processen skulle du 
vilja ändra på/effektivisera? Vad skulle 
hjälpa dig att bli mer effektiv i din 

 

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Är det något som du skulle vilja  

Beskrivning:  
Värdering: 
Förklaring: 

Sammanfattning: 
Sammanfattning av egna tankar: 
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