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Sammanfattning 

 

Rubrik  Umeå, de stora företagens kommun? 

 

Bakgrund Företagsklimatet är under hösten 2011 omskrivet i Umeås lokala medier. 

En anledning till att företagsklimatet debatterats är den rikstäckande undersökningen 

”Företagsklimat 2011” där Sveriges kommuner och landsting gjort en servicemätning 

rörande vad företagen anser om kommunernas myndighetsutövning. Vid 

offentliggörandet visade det sig att Umeås placering blev en föga smickrande 125:e 

plats av 166 deltagande kommuner. En rapport angående företagsstrukturen i Umeå 

visade att andelen småföretag i Umeå är lägre än genomsnittet i Sverige. Har, 

”tillväxtkommunen”, Umeås 125:e plats och den förhållandevis låga andelen småföretag 

i kommunen ett samband? 

 

Syfte Syftet med studien är huvudsakligen att kartlägga vad företagen i Umeå 

anser om kommunens service. Vidare är syftet att analysera huruvida den kommunala 

servicen till företag skiljer sig åt beroende på företagens storlek.  

 

Teori Teorikapitlet bygger på problembakgrunden och består av 

organisationsteorier. Därefter presenteras de kvalitetsfaktorer vi använder för att 

kartlägga vad företagen i Umeå anser om kvaliteten på kommunens service. Dessa är 

information, kommunikation, bemötande, effektivitet, kompetens, tillgänglighet, 

tillfredställelse samt hur kommunen bidrar till klusterbyggande. För att mäta detta 

använde vi oss av gap-modellen. 

 

Metod Vi valde att använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod. Vi 

skapade en webbenkät som vi skickade ut till 100 företag i Umeå via e-post. Vidare 

skapade vi ett nöjd-kund-index (NKI) för att kunna jämföra skillnaden mellan 

upplevelse och förväntningar på kommunens service utifrån de olika kvalitetsfaktorerna. 

Vi räknade ut ett värde på företagens upplevelser (upplevt värde) och förväntningar 

(förväntat värde). Därefter tog vi upplevt värde minus förväntat värde för att få fram 

NKI. Det innebar att ju högre NKI desto nöjdare var företagen med kommunen inom de 

olika kvalitetsfaktorerna. Det högsta värdet på NKI är 3 och det lägsta är -3. 

 

Resultat Överlag anser företagen i Umeå att den upplevda kvaliteten på den 

kommunala servicen inte motsvarar förväntningarna. Vi kan se att de större företagen 

överlag upplever en högre grad av kvalitet än de mindre företagen på samtliga 

kvalitetsfaktorer. 

 

Slutsats Huruvida företagen är nöjda med den kommunala servicen beror på antalet 

anställda. De större företagen är mer nöjda med den kommunala servicen än de mindre 

företagen. 
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1. INLEDNING 
I inledningen introduceras läsaren för de problem och det syfte som ligger till grund för 

studien. Vidare presenteras avgränsningar och begrepp som är viktiga för studien. 

 

1.1 Ämnesval 

 

Vi som har skrivit denna kandidatuppsats läser företagsekonomi vid handelshögskolan i 

Umeå. Vid tidpunkten för vårt ämnesval debatterades Umeås företagsklimat flitigt i 

lokala medier. Då vi båda ville skriva om ett aktuellt och lokalt ämne föreslog vi för vår 

handledare Owe R Hedström att vi skulle göra en studie om det lokala företagsklimatet. 

Då även han fann ämnet intressant så bestämde vi oss för undersöka företagsklimatet i 

Umeå utifrån företagarnas synvinkel. 

 

1.2 Problembakgrund 

Ordet ”företagsklimat” leder tankarna mot något som främst berör företagen. Så är dock 

inte fallet. Ett bra företagsklimat är viktigt för oss alla, inte bara företagen och dess 

anställda. Alla påverkas av att företagsklimatet är sådant att företagen kan överleva och 

utvecklas. För som Eriksson konstaterar är offentlig verksamhet i huvudsak 

skattefinansierad (2008, s. 17).  Skatteintäkternas storlek beror till stor del på 

omfattningen av verksamheten i den privata sektorn. Därmed påverkas vi alla av det 

lokala företagsklimatet i kommunen där vi bor, oavsett om vi är egenföretagare eller 

arbetslös, privat- eller offentliganställd, studerande eller pensionär. 

Någon allmänt vedertagen definition av ordet företagsklimat finns inte, i alla fall har 

inte vi lyckats hitta någon. Ändå har nog de flesta av oss en personlig uppfattning om 

vad begreppet innebär. Scarborough tar upp låga skatter, välutbildad arbetskraft och bra 

kommunikationer bland de avgörande faktorerna för ett företags utvecklingsmöjligheter 

(2011, s. 463). Det Scarborough skriver håller nog de flesta med om. Ändå känns hans 

beskrivning för smal för att definiera ett begrepp som  innefattar ordet ”klimat”.  

Svenskt Näringsliv är företagens intresseorganisation. Deras definition av 

företagsklimatet är ”summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som 

möter företagaren i vardagen” (www.svensktnaringsliv.se). Svenskt Näringsliv anser 

därmed att företagsklimatet omfattar mer eller mindre företagens hela omgivning. 

För att åskådliggöra alla delar i ett företags omgivning kan intressentmodellen 

användas. När vi studerar en sådan modell förstår vi att den som ensidigt ”risar eller 

rosar” kommunen för de lokala företagens utvecklingsmöjligheter gör det väl enkelt för 

sig. För som Robbins skriver finns det en mängd aktörer kring ett företag vars agerande 

påverkar företagens möjligheter att utvecklas (1990 s. 206f). 

http://www.svensktnaringsliv.se/
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Figur 1. Intressentmodellen 

Pierre tar upp två problem vi stött på när vi sökt efter sätt att bedöma kommunens 

näringslivsarbete. Dels skriver han att kommuners arbete med näringslivsfrågor ofta är 

allmännt och därmed svårt att dokumentera och bedöma. Han skriver också att det är 

svårt att hålla isär det arbete kommunen gör från effekterna av andra aktörers agerande. 

(Pierre, 1996, s. 15f) 

Därmed inte sagt att kommunens agerande är oväsentligt för företagsklimatet. Företagen 

möter kommunen i en mängd olika skepnader. Kommunen kan vara köpare eller 

leverantör av varor och tjänster. Kommunen kan även vara markägare eller myndighet 

med rätt att bevilja bygglov eller utskänkningstillstånd. I vissa fall kan företagen vända 

sig till privata alternativ om de inte är nöjda med kommunen. I andra, exempelvis 

myndighetsutövningen, har kommunen monopol och företagen kan därför inte vända sig 

någon annanstans. Företagen som verkar i kommunen kommer därmed att i vissa fall 

oundvikligen att  agera konsument av kommunens tjänster. 

Kvalitetsupplevelsen hos tjänstekonsumenten, i vårt fall företagen, uppkommer enligt 

Grönroos vid den direkta kontakten med leverantören, i vårt fall kommunen. Grönroos 

påpekar vikten av samspelet mellan tjänstekonsument och tjänsteleverantör samt hur 

andra konsumenters upplevelser påverkar den egna kvalitetsupplevelsen (1996, s. 31ff). 

Ytterligare en faktor Grönroos lyfter fram som viktig för vilken kvalitet konsumenten 

upplever är konsumentens egna förväntningar samt hur dessa förväntningar byggs upp 

(1996, s. 33).  

 

Parasuraman et al. bygger vidare på Grönroos tankesätt om hur kvalitetsupplevelsen vid 

tjänstekonsumtion uppkommer. I sin Gap-modell visar de hur skillnaden mellan den 

tjänst konsumenten förväntar sig och den tjänst konsumenten upplever motsvaras av 

fyra interna källor till kvalitetsproblem, gap, i den tjänsteproducerande organisationen. 

(Parasuraman et al., 1985, s. 44-46).  

 

Gapet på konsumentsidan, gap 5 i vår studie, består därmed av skillnaden mellan den 

service företagen förväntar sig från kommunen och den service företagen upplever sig 

få. De fyra gapen, källorna till kvalitetsproblem hos tjänsteproducenten som i vår studie 
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är kommunen. De fyra gapens sammanlagda storlek motsvarar gap 5 är följande: Gap 1, 

skillnaden mellan den service företagen förväntar sig och den service kommunledningen 

tror att företagen förväntar sig. Gap 2, svårigheter för kommunledningen att specificera 

sin uppfattning om företagens förväntningar på kommunens service. Gap 3, svårigheter 

för kommunen att leverera den service kommunledningen har specificerat. Gap 4, 

skillnaden mellan den service kommunen kommunicerar till företagen att den kan 

leverera och den service kommunen i realiteten levererar. 

 

Företagsklimatet är under hösten 2011 omskrivet i Umeås lokala medier.   Anledningen 

till att företagsklimatet debatterats är den rikstäckande undersökningen ”Företagsklimat 

2011” där Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjort en servicemätning rörande vad 

företagen anser om kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen gjordes under 

det första halvåret 2011 och presenterades nu i september. Vid offentliggörandet visade 

det sig att Umeås placering blev en föga smickrande 125:e plats av 166 deltagande 

kommuner Umeås placering innebär en sista plats av samtliga städer i mellersta och 

norra Norrland som deltog i undersökningen. I närområdet är Umeå kommun 

distanserade av exempelvis Lycksele på 77:e, Sundsvall på 78:e, Luleå på 81:a, 

Örnsköldsvik på 93:e, Skellefteå på 97:e och Kalix på 98:e plats. (Torege, 2011, s.24) 

 

Att Umeå kom på en så dålig placering anser vi rimmar illa med kommunens uttalade 

ambition om att vara ”företagarvänlig”. Kommunen var heller inte nöjd med resultatet. 

Margaretha Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör i Umeå kommun, kommenterade 

undersökningen med att kommunen skall arbeta målmedvetet för att förbättra servicen 

till näringslivet. Kommunen vidtog också åtgärder för att råda bot på bristerna. Enligt 

hemsidan antog man i augusti en handlingsplan som syftade till att förbättra den 

kommunala servicen till, och dialogen med, näringslivet. (Umeå kommun, 2011)  

 

En sådan placering SKL:s rapport visa ansåg vi vara uppseendeväckande och 

”splittrade” bilden av ”årets tillväxtkommun 2008” (Umeå kommun, 2011). När vi 

sedan tog del av en rapport, utförd av Ernst & Young, angående företagsstrukturen i 

Umeå blev vi än mer fundersamma. Andelen småföretag, företag med upp till 49 

anställda, var betydligt lägre i Umeå än både riksgenomsnittet och de jämförbara 

städerna Sundsvall och Luleå (Ernst & Young 2010, s. 6). Har, ”tillväxtkommunen”, 

Umeås 125:e plats och den förhållandevis låga andelen småföretag i kommunen något 

samband? Och går det i så fall att ”spåra” i skillnader i den kommunala servicen till 

företag beroende på företagsstorlek?  

 

1.3 Problemformulering 

 

Hur uppfattar det lokala näringslivet den service som Umeå kommun ger? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att kartlägga vad företagen i Umeå anser om kommunens service 

utifrån kvalitetsfaktorerna information, kommunikation, bemötande, effektivitet, 

kompetens, tillgänglighet, tillfredsställelse samt assistans vid klusterbyggande. Vidare 

är syftet att analysera huruvida den kommunala servicen till företag skiljer sig åt 

beroende på företagens storlek.  
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1.5 Avgränsningar 

 

Kommunens agerande påverkar företagsklimatet på många sätt. Vi kommer endast att 

fokusera på servicekvaliteten vid de direkta kontakterna, oavsett ärende, mellan 

kommun och företag. Därmed bortser vi medvetet från exempelvis nivån på den 

kommunala skattesatsen, nivån på och mängden av kommunala vuxenutbildningar, 

konkurrens från kommunala företag samt infrastruktur såsom skola och 

kommunikationer.   

 

1.6 Begreppsförklaringar 

 

Företag – Med företag avser vi privatägda företag i Umeå 

 

Gap – Skillnaden mellan upplevelser och förväntningar 

 

Kluster – Nätverk av företag inom ett geografiskt område som kan samverka för att 

uppnå ömsesidig nytta  

 

Kommunal service – Med kommunal service menar vi kvaliteten på de direkta 

kontakterna mellan kommunen och företagen vad gäller exempelvis bygglov, 

serveringstilstånd eller miljö- och hälsoskydd 

 

Kommunen – Med kommunen menar vi Umeå kommun. I begreppet kommunen 

inkluderar vi kommunens näringslivsservice  

 

Nöjd-kund-index (NKI) – Av oss skapat mått på gapet mellan företagens förväntningar 

och upplevelse rörande kommunal service 
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga utgångspunkter som ligger till grund för 

studien. Vidare presenteras kunskapssyn, perspektiv, angreppsätt, sekundärkällor och 

teorival, samt kritik mot källorna. Vår förförståelse kommer också att belysas i detta 

kapitel. 

 

2.1 Förförståelse  

 

Med förförståelse menas bland annat de synsätt, den utbildning och de praktiska 

erfarenheter en forskare samlar på sig (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Hur människor 

upplever omvärlden beror på vilken bakgrund han eller hon har, vilket i sin tur kan 

påverkar forskaren i en vetenskaplig studie. Det finns två typer av förförståelse: allmän 

förförståelse och teoretisk förförståelse. Den allmänna förförståelsen bygger på en 

persons bakgrund, tidigare upplevelser och erfarenheter. Teoretisk förförståelse är 

sådana erfarenheter som är hämtade från exempelvis kurslitteratur och vetenskapliga 

rapporter. (Johansson Lindfors, 1993, s. 76) 

 

Vår allmänna förförståelse består av erfarenheter från tjänstekonsumtion samt kortare 

perioder av arbete inom serviceinriktade yrken. Per-Anton har till exempel arbetad på 

en flyttfirma, där handlar servicen om att hjälpa kunder så att de blir nöjda med tjänsten 

de köpt. Johan har arbetad på godmottagning, servicen där består av att hjälpa 

lastbilschaufförer på bästa sätt. Vi har därmed praktiska erfarenheter av hur 

kvalitetsupplevelsen hos tjänstekonsumenten uppkommer i jämförelsen mellan 

förväntad och upplevd tjänst. Likaså kan vi relatera till vikten en god personlig kontakt 

mellan tjänstekonsument och tjänsteleverantör för tjänstekonsumentens 

kvalitetsupplevelse. 

 

Vi saknar erfarenheter av att ha representerat kommun eller andra typer av myndigheter. 

Likaså saknar vi erfarenheter att ha representerat företag i kontakt med kommun eller 

annan myndighet. Avsaknad av sådana erfarenheter tror vi snarast är en fördel i vår 

strävan efter objektivitet. 

 

Vi är även läsare av de lokala dagstidningarna Västerbottens Folkblad och 

Västerbottens-Kuriren. Den spontana uppfattningen vi fått av det vi läst i tidningar är att 

företagsklimatet i Umeå inte är lika bra som man skulle kunna förväntat sig i en 

”växande” stad. Vi är väl medvetna om att vår egen uppfattning kring ämnet skulle 

kunna leda till att vi omedvetet påverkat studien. Utformningen av enkäten hade kunnat 

bli vinklad ifall vi skrivit frågor med tanken att företagsklimatet i kommunen inte är bra. 

Då vi inte vill att våra egna åsikter eller erfarenheter ska påverka studien har vi var extra 

noggranna med att vara objektiva när vi skrivit enkätfrågorna. 

 

Vår teoretiska förförståelse grundar sig på tre års ekonomistudier på universitetsnivå. 

Den kurs som främst har varit användbara för oss när vi ska skriva studien är 

”entreprenörskap med beslutsstöd” och . Där fick vi utveckla vår kunskap och förståelse 

för entreprenörskap och affärsutvecklingsprocesser. Vidare fick vi lära oss om vilka 

drivkrafter som är väsentliga för att utveckla entreprenöriella processer. Detta kan ha 

bidragit till en viss förståelse till vad företagen i Umeå behöver för att utvecklas.  
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2.2 Kunskapssyn  

 

Begreppet kunskapssyn avser i vetenskapliga sammanhang forskarens verklighets- och 

vetbarhetsuppfattning (Johansson Lindfors, 1993, s. 10). Verklighetsuppfattningen, 

ontologin, avser teori om vad som existerar (Widerberg, 2002, s. 27). De två 

dominerande ontologiska utgångspunkterna är objektivism och konstruktionism.  En 

objektivistisk verklighetsuppfattning innebär synen på verkligheten består av sociala 

företeelser utanför människans intellektuella förmåga. Dessa sociala företeelser 

existerar oberoende av enskilda sociala aktörers agerande. (Bryman & Bell, 2005, s. 33) 

Vi studerar hur det lokala näringslivet uppfattar kommunens service. Därigenom 

”blottar” vi vår åsikt att kommunens agerande är en existerande verklighet företagen har 

att förhålla sig till och ingenting företagen kan påverka. Därmed tydliggör vi också att 

vår ontologiska utgångspunkt är objektivistisk.   

 

Alternativet till en objektivistisk utgångspunkt är att anta en konstruktionistisk sådan. 

En konstruktionistisk utgångspunkt innebär synen att relationen mellan sociala enheter 

kontinuerligt skapas och uppdateras i ett ömsesidigt givande och tagande (Bryman & 

Bell, 2005, s. 33).  

 

Vetbarhetsuppfattningen, epistemologin, är ett till ontologin närliggande begrepp och 

innefattar teorier om kunskapsgenerering (Widerberg, 2002, s. 27). Vad är kunskap och 

hur den sociala verkligheten ska studeras för att inhämta kunskap om densamma är två 

viktiga epistemologiska frågor (Bryman & Bell, 2005, s. 27).  

 

Positivismen är en kunskapsteoretisk utgångspunkt vars innebörd är att samma metoder 

som används vid naturvetenskapliga studier även kan användas vid studier av den 

sociala verkligheten. Med ett positivistiskt synsätt godtas endast kunskap som kan 

inhämtas via sinnena. Företeelser som kan bekräftas via sinnena kan benämnas 

fenomen, följaktligen benämns principen att kunskap skall vara möjlig att bekräftas via 

sinnena för fenomenalism. Sådan kunskap uppnås genom insamling av fakta och skall 

sedan tolkas objektivt (Bryman & Bell, 2005, s. 26). På naturvetenskapligt manér 

strävar sedan positivisterna efter att hitta orsakssamband och att göra generaliseringar 

(Widerberg, 2002, s. 24). Eftersom vi i vår studie samlar in data för att kunna göra 

generaliseringar samt strävar efter att hålla oss objektiva har vi en positivistisk 

utgångspunkt.  

 

Hermeneutiken är en till positivismen alternativ syn på kunskapsgenerering som baseras 

på tankesättet att skillnader mellan sociala och naturvetenskapliga studieobjekt kräver 

olika strategier. Till skillnad mot positivismen är hermeneutiken därmed ett 

interpretativistiskt, tolkande, perspektiv. Hermeneutiken lägger tonvikt på empatisk 

förståelse för att kunna sätta sig in och därmed förstå människors agerande. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 29) När vi i delar av vår studie diskuterar resultatet på vår 

enkätundersökning gör vi det genom att försöka sätta oss in i kommunens situation och 

försöker förstå hur kommunens medarbetare på olika nivåer tänker, resonerar och 

agerar. Diskussionen hålls dock utifrån tidigare forskning och allmänt vedertagna 

teorier vilket gör att vi behåller vår positivistiska utgångspunkt.  

 

Vi har valt metod utifrån våra ontologiska och epistemologiska utgångspunkter som i 

sin tur grundar sig på studiens syften.  Med vår objektivistiska kunskapssyn och 
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positivistiska vetenskapssyn faller sig kvantitativ studie naturlig. En kvalitativ studie 

medför vanligtvis en deduktiv forskningsansats där forskaren går från teori till empiri 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 55). I sin renaste form innebär en deduktiv ansats att 

forskaren med teoriernas hjälp sätter upp hypoteser för att sedan pröva dessa mot 

empirin (Bryman & Bell, 2005, s. 40). I vår studie sätter vi inte upp några hypoteser och 

frångår därmed den renlärigt deduktiva ansatsen. Målet med vår studie är deskription, 

beskrivning, av den kommunala servicen till företag och till viss del förklaring till 

varför kommunens service ser ut som den gör. Vår typ av avbildande studie görs 

vanligtvis med kvantitativa metoder (Johansson Lindfors, 1993, s. 74) 

 

Alternativt till en deduktiv forskningsansats kan en induktiv forskningsansats användas. 

En sådan ansats innebär att forskaren går från empiri till teori. Induktiv forskning är 

intimt förknippad med konstruktionism och ett hermeneutiskt, tolkande, synsätt. 

(Bryman & Bell, 2005, s.40) Inget av detta ingår i vår studie 

 

Syftet med vår studie är att kartlägga vad företagen i Umeå anser om kommunens 

service utifrån en rad kvalitetsfaktorer. Vi har därför utfört en kvantitativ studie för att 

nå ut till så många företag som möjligt. Vidare kommer vi att granska respondenternas 

svar objektivt, så våra personliga åsikter inte påverkar resultatet. Dessa två faktorer 

innebär att vi har en positivistisk kunskapssyn.  Om en respondent har svarat en femma 

på en fråga kommer vi inte tolka varför han eller hon svarat som den gjort, utan bara 

konstatera faktum. Enligt Bryman & Bell används ofta en positivistisk kunskapssyn när 

syftet med teorierna är att generera frågeställningar som kan stärkas eller förkastas 

(2005, s. 26). En positivistisk kunskapssyn går ofta hand i hand med en kvantitativ 

undersökning (Bryman & Bell, 2005, s. 40).  

 

2.3 Perspektiv 

 

I vår studie har vi utgått från företagens perspektiv. Vi ville ta reda på vad företagen i 

Umeå ansåg om den kommunala servicen. Idén väcktes, delvis, av att vi läst två olika 

undersökningar (Företagsklimatet 2011 av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och 

rapporten som Skop gjorde åt Västerbottens-kuriren 2011) som visade två relativt olika 

resultat angående vad företagen i Umeå ansåg om företagsklimatet i kommunen. Därför 

tyckte vi att företagens perspektiv var intressant att utgå från för att bland annat se hur 

vår studie ställer sig i förhållande till de två ovanstående studierna.  

 

2.4 Angreppsätt 

 

Deduktiv metod innebär att utifrån teorier skapa hypoteser som sedan med hjälp av 

insamlad primärdata bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Enkelt 

uttryckt så går forskningen från teori till empiri. När det gäller induktiv metod går 

forskningen från empiri till teori. Vi har använt oss av ett deduktivt angreppssätt genom 

att vi utgått från redan befintliga teorier i vår undersökning. Utifrån de teorier vi har 

använt i studien skapade vi frågor till enkäten. Enkäten skickades sedan ut till företagen 

för att undersöka deras uppfattning utifrån de valda teorierna. Svaren, empirin, på 

enkäterna låg sedan till grund för analysen. Vi använde oss av en kvantitativ metod, då 

vi ville nå ut till ett stort antal företag. Kvantitativa studier är associerat med ett 

deduktivt angreppssätt då fokus ligger på prövning av teorier. (Bryman & Bell, 2005, s. 

40) 
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2.5 Sekundärkällor 

 

För att söka sekundärkällor använde vi oss av Umeå universitetsbiblioteks hemsida. Vi 

sökte efter böcker som kunde vara relevanta för vår studie. Bland annat hittade vi 

Porters bok On competition och Grönroos bok Marknadsföring i tjänsteföretag. När vi 

hittat en bok som var relevant letade vi i källförteckningen för att hitta ursprungskällor. 

Där hittade vi artikeln ” A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for 

Future Research” av Parasuraman et al. Vidare använde vi oss av metodböckerna 

Samhällsvetenskapliga metoder skriven av Bryman och Företagsekonomiska 

forskningsmetodermetoder skriven av Bryman & Bell. Dessa har varit till stor hjälp vid 

arbetet med uppsatsen.  

 

När vi skulle söka efter vetenskapliga artiklar använde vi oss av databasen på 

bibliotekets hemsida. Vi sökte i databasen Business Source Premier efter sökord som 

business climate, Customer value, mm. Sökorden användes dels var för sig men 

kombinerades även för att specificera vårt sökande. I tabellen 2.1 visar vi vilka sökord 

vi använt och antal träffar på dessa. 

 

Tabell 2.1 Antal träffar per sökord 

Sökord Antal träffar 

Comparative public private, Organizational behavior,  

Organizational effectiveness 2 

Local economi policy, Business climate, analysies 13 

Organization availability, information,  

customer value 25 

Local economi policy,  

Business climate 59 

Organizational behavior,  

Organizational effectiveness 303 

Comparative public private 591 

Organization availability, information 1105 

Organization availability 3180 

Local economic policy 9589 

Business climate 10037 

Organizational effectiveness 12964 

Organizational behavior 31758 

Customer value  53433 

 

Vi har även läst två rapporter angående företagsklimat. Den ena har SKOP gjort 

specifikt för Umeå och Västerbottens-Kuriren, den andra är från SKL och är 

rikstäckande. 

 

2.6 Val av teorier  

 

Då syftet med vår uppsats var att kartlägga vad företagen anser om kvaliteten på 

kommunens service hade vi helst använt oss av teorier rörande servicekvalitet i 

monopolsituationer. Några sådana specifika teorier hittade vi tyvärr inte.  
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Vi breddade vårt sökande till att omfatta teorier om servicekvalitet i allmänhet. I studien 

av Parasuraman et al. har de kommit fram till tio faktorer för att bedöma servicekvalitet. 

Dessa är pålitlighet, reaktionssnabbhet, kompetens, tillgänglighet, bemötande, 

kommunikation, tillförlitlighet, säkerhet, förståelse och påtaglighet (Parasuraman et al., 

1985, s. 47)  

 

Vi använde oss, som vi tidigare nämnt, av databasen Business Source Premier på 

bibliotekets hemsida när vi sökte efter vetenskapligaartiklar. Vi sökte i databasen efter 

sökord som business climate, customer value, mm. I och med att vi fick så många träffar 

när vi använde sökorden var för sig så kombinerades de även för att specificera vårt 

sökande. Vi ville hitta artiklar som handlade om jämförande av privata och offentliga 

organisationer samt om företagklimat kopplat till offentligasektorn.  Vi adderade 

relevanta sökord för att komma ner till ett hanterbart antal träffar. Därefter läste vi först 

igenom ett antal artiklar för att se om de verkade intressanta för vår studie innan vi hitta 

de artiklar som vi använt oss av i vår studie. 

 

Därefter studerade vi den rikstäckande undersökningen av kommunernas företagsklimat 

gjord av SKL. SKL använde sig av kvalitetsfaktorerna information, tillgänglighet, 

bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet (Torege, 2011 s. 10). 

 

Därmed blev det tydligt för oss att SKL valt kvalitetsfaktorer för att bedöma 

kommuners arbete med företagsklimatet utifrån arbetet utfört av Parasuraman et al. 

Begreppen information och effektivitet  som SKL använt sig av finns visserligen inte 

bland de tio kvalitetsfaktorerna Parasuraman et al. tagit fram. Däremot återfinns 

innebörden av SKL:s kvalitetsfaktorer information och effektivitet i Parasuraman et al 

studie. Det SKL benämner som information återfinns främst inom kommunikation i 

Parasuraman et al studie. SKL:s kvalitetsfaktor effektivitet benämns av Parasuraman et 

al. som reaktionssnabbhet.  

 

Vi valde att använda fem av de sex kvalitetsfaktorerna som SKL använde i sin studie. 

De vi valde att använda var information, tillgänglighet, bemötande, kompetens och 

effektivitet. Att SKL dels använde dessa kvalitetsfaktorer samt har hämtat dem från 

Parasuraman et al studie gjorde att vi kände oss säkra på kvalitetsfaktorernas relevans. 

Vi valde att ha med SKL:s kvalitetsfaktor information trots att vi tog med 

kommunikation från studien utförd av Parasuraman et al. Detta gjorde vi väl medvetna 

om att kommunikation och information är närbesläktade och överlappar varandra till 

viss del. Vi bedömde dock att begreppen var så viktiga att vi ville ha med båda i vår 

studie. 

 

Anledningen att vi inte tog med rättssäkerhet från studien gjord av SKL var att vi inte 

ville att vår frågeenkät skulle bli för lång. Detta då alltför långa enkäter ökar risken för 

stora bortfall bland respondenterna (Bryman, 2011, s. 233).     

 

Utöver de sex ovan nämnda kvalitetsfaktorerna inkluderade vi två till i vår studie, 

tillfredsställelse och klusterbyggande. Tillfredsställelse tog vi med då vi ville ha en 

sammanfattande kvalitetsfaktor för den övergripande känslan företagen har efter en 

kontakt med kommunen (Bloisi et al, 2003 s. 60). Slutligen inkluderade vi 

kvalitetsfaktorn klusterbyggande. Vi ansåg att den på ett bra sätt skulle visa hur 

företagen upplever att kommunen lyckas med den tredje kategorin av direkta kontakter 
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mellan näringsliv och kommun, skapandet av en gemensam väg framåt (Pierre, 1996, s. 

24). 

 

Genom att jämföra förväntningar och upplevelse av den kommunala servicen utifrån 

dessa åtta kvalitetsfaktorer ville vi studera hur företagen uppfattade den kommunala 

servicen. I samma studie där de presenterar faktorer för bedömning av tjänstekvalitet 

presenterar Parasuraman et al. även gap-modellen. I denna gap-modell visar författarna 

hur skillnader mellan den av kunden förväntade och upplevda tjänsten grundar sig i 

interna kvalitetsproblem hos den levererande organisationen. (Parasuraman et al., 1985, 

s. 44) 

 

2.7 Källkritik 

 

Ett problem som kan förekomma då man använder sig av sekundärkällor är att dessa i 

sin tur ofta använder sig av sekundärkällor (Johansson Lindfors, 1993, s. 87ff).  Detta 

kan leda till att olika tolkningar av originalkällan först vidare. Därför är det en fördel att 

hitta originalkällan, men oavsett måste en kritisk granskning av informationen göras.  

Då syftet med vår uppsats är att kartlägga vad företagen anser om kvaliteten på 

kommunens service sökte vi efter litteratur angående detta. Vi lyckades inte hitta något 

som var skrivet om detta ämne, varken i litteratur eller i vetenskapliga artiklar. Vi 

hittade dock litteratur och teorier om tjänstekvalitet. Därför utgick vi från denna 

litteratur och dessa teorier som vi kunde applicera på vår studie.  

Johansson Lindfors skriver att aktualitetet är en viktig faktor vid val av litteratur till de 

teoretiska förföreställningarna. Samtidigt påpekar hon risken att jakten på ny litteratur 

leder till att äldre värdefull forskning därmed förbises (Johansson Lindfors, 1993, s. 89-

90). Artikeln där Parasuraman et al. presenterar gap-modellen central i vår studie. Den 

är relativt gammal, publicerad 1985. När vi sökte efter litteratur med ett senare datum 

fann vi att artikeln av Parasuraman et al. är frekvent refererad till.  I Business Source 

Premier har den vid tiden för vår studie använts som referens 1247 gånger, i många fall 

på senare tid. Vi tog detta som kvitto på att artikeln både håller hög kvalitetet och 

fortfarande är aktuell. Därför valde vi att använda oss av artikeln trots att den inte är är 

från 1985. 

2.7.1 Kritik till tidigare studier 

 

SKLs studie är väldigt omfattande och väl beskriven. Den deduktiva ansatsen och den 

kvantitativa metoden anser vi vara väl vald utifrån SKLs tydliga men inte uttalade 

objektivistiska verklighetsuppfattning och positivistiska kunskapssyn. Empirin 

redovisas även på ett bra sätt tydligt sätt där de använder sig av ett index för att bedöma 

skillnader mellan olika kvalitetsfaktorer. En brist vi ser i studien är att SKL inte 

redovisar sin teoretiska referensram, inga teorier kring service och kvalitetsbegreppet 

samt inte heller visar hur de kom fram till sina kvalitetsfaktorer. Vidare innefattar 

SKL:s studie endast de företagen som har varit i kontakt med kommunen i något ärende. 

Därmed utelämnar man helt frågan vad företag som inte har varit i kontakt med 

kommunen anser om den kommunalaservicen. 
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I Skops rapport till Västerbottens-Kuriren ser vi en del brister. Skop skriver att de gjort 

ett ”icke-proportionellt stratifierat urval” utifrån antal anställda utan att varken förklara 

innebörden eller storleken på respektive strata. Vi saknar också svar utifrån 

företagsstorlek. Likaså skriver Skop att de intervjuade företagsledaren i respektive 

företag utan att definiera vem de avser. Skop skriver också att ”resultaten är 

representativa för Umeås privata företag med minst en anställd” utan att visa 

beräkningen. 
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3. TIDIGARE STUDIER  
I detta kapitel tar vi upp två olika undersökningar angående företagsklimatet i Umeå. 

Vi gör detta för att vi anser att det är intressant att jämföra resultaten i dessa studier 

med våra egna resultat. Därför kommer vi att koncentrera oss på de delar i dessa 

studier som rör de direkta kontakterna mellan företag och kommun. 

 

3.1 Rapport till Västerbottens-Kuriren oktober 2011 (Skop) 

 

På uppdrag från Västerbottens-Kuriren har Skop intervjuat 100 företag i Umeå 

angående företagsklimatet i Umeå. De företag som ingick i studien hade minst en 

anställd. Skop ställde ett antal frågor gällande företagsklimatet till 103 företagsledare i 

Umeå och hade en svarsfrekvens på 90 procent.  

 

Underökningen visade att företagsklimatet i kommunen överlag är bra. Vidare anser 

företagsledarna att utvecklingsmöjligheterna i Umeå kommun är bra. På frågan ”Hur 

upplever du kontakten med Umeå kommun?” svarade 42 procent att de upplevde 

kontakten som mycket bra eller ganska bra. Tjugosex procent svarade ganska dåligt 

eller mycket dåligt.  

 

På frågorna om ”Hur nöjd är du totalt sett med Umeå Näringslivsservice gällande 

kompetens” svarade 31 procent mycket nöjd eller ganska nöjd. Endast sju procent 

svarade att de var ganska missnöjd gällande kompetens. På frågan ”Hur nöjd är du 

totalt sett med Umeå Näringslivsservice gällande förmåga att hjälpa till att lösa 

problem” svarade 18 procent mycket nöjd eller nöjd. Nio procent svarade att det var 

ganska missnöjda med kommunens förmåga att hjälpa till att lösa problem. Noterbart 

var att på samtliga dessa frågor svarade 60 procent svarsalternativet vet ej. 

 

3.2 Företagsklimat 2011: Insikt – en servicemätning av kommunernas 

myndighetsutövning (SKL) 

 

I rapporten undersöktes företag som det senaste året hade varit i kontakt med sin 

kommun. Syftet med rapporten var att göra en kvalitetsmätning av den kommunala 

myndighetsutövningen och servicen gentemot företagen. Undersökningen omfattar fem 

myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt 

serveringstillstånd. Företagen har fått svara på en enkät med frågor angående sex olika 

kvalitetsfaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och 

effektivitet, samt tre frågor där de fick göra en helhetsbedömning. Svaren på frågorna 

användes för att ta fram ett nöjd kund index (NKI). Genomsnittet på NKI för samtliga 

166 kommuner ligger på 66. Den kommun som fick sämst NKI fick 50 och den som 

fick högst fick ett NKI på 81. De kvalitetsfaktorer som företagen tyckte var viktigast vid 

kontakt vid kommunen var effektivitet och bemötande. Enligt rapporten är företagarnas 

åsikter om företagsklimatet i sin kommun starkt förknippat med hur de upplever 

kontakten med kommunens representant.  

 

Umeå kommun fick ett relativt lågt NKI på 62, vilket enligt SKL betygsskala, räknas 

som ”precis godkänt”. Det var främst inom myndighetsområdena bygglov (NKI=52) 

och markupplåtelse (NKI=55) som företagen var missnöjda. Mest nöjda var företagarna 

i Umeå med myndighetsområdet brandtillsyn (NKI = 69). På de olika 

kvalitetsfaktorerna låg Umeå kommun på spann på NKI 62 till 65. Lägst NKI fick 

information, medan tillgänglighet, bemötande och kompetens fick högst NKI.  
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3.3 Slutsats 

 

Den slutsats vi drar av dessa studier är att företagarna i Umeå är nöjda med 

företagsklimatet. Rapporten från Skop visar dock ett positivare resultat än rapporten 

från SKL. Enligt Skop är majoriteten av företagen i Umeå nöjda med företagsklimatet, i 

rapporten från SKL får Umeå kommun ”precis godkänt”. SKL:s rapport är mera 

omfattande eftersom den inkluderar fler områden än Skop:s studie.  
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4. TEORETISK REFERENSRAM  
I detta avsnitt tar vi upp de teorier som studien bygger på. Vi börjar med att presentera 

teorier kring organisationen. Därefter presenterar vi våra utvalda kvalitetsfaktorer. 

Dessa är information, kommunikation, bemötande, tillgänglighet, kompetens, 

effektivitet, tillfredställelse samt hur kommunen bidrar till klusterbyggande. För att 

mäta detta kommer vi att använda oss av gap-modellen. 

 

 

 
 

Figur 2 Vår modell över den del av den så kallade intressentmodellen som denna studie 

behandlar 
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4.1 Organisationsteori 

 

I dagens samhälle bygger vår tillvaro till stor del på förekomsten av organisationer. 

Abrahamsson & Andersen beskriver hur i stort sett allt som ger oss social-, materiell- 

och kulturell tillfredställelse är omöjligt att skapa genom en enskild människas insats 

utan kräver samarbete mellan individer. (2005, s. 9) Vad är då en organisation? Enligt 

Scott är ”social structures created by individuals to support the collaborative pursuit of 

specified goals” en bland experter allmänt etablerad definition. Enligt samma författare 

ställs organisationer inför likartade utmaningar såsom att attrahera medlemmar och 

andra resurser från omgivningen, etablera samarbete med omgivningen samt samordna 

medlemmarnas strävanden mot gemensamt uppsatta mål. (Scott, 2003, s. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Leavitts diamond (Scott, 2003, s. 18) 

 

 

Leavitts diamant på bilden ovan åskådliggör de grundläggande utmaningar som Scott 

anser att alla organisationer möter. Om vi sätter in Umeå kommun i diamanten innebär 

det enligt vår tolkning av det Scott skriver om medlemmar motsvaras av att kommunen 

skall dra till sig invånare, mål innebär att kommunen skall sträva mot en god livskvalitet 

för medborgarna, social struktur att medborgarna ska fungera som grupp och slutligen 

teknologi att tekniska förutsättningar skall finnas för att åstadkomma det övriga. ( Scott, 

s. 2003, s. 11). 

 

Sätter vi in ett företag i diamanten och tolkar vad Scott skriver innebär medlemmar att 

företaget skall attrahera medarbetare, målen innebär att klara sig i konkurrensen och 

därigenom kunna betala ut lön, social struktur att medarbetarna ska trivas ihop och 

slutligen teknologi att företagets samlade tekniska kunnande är gott nog. ( Scott, s. 

2003, s. 11). 

 

4.2 Skillnader mellan offentliga organisationer och privata företag 

 

Kommunen är den typ av institution för offentlig förvaltning vi analyserar i vårt arbete. 

Arvidsson & Lind har jämfört offentliga förvaltningars och företags likheter och 

olikheter. De belyser hur målet för verksamheten och därmed motivet för 

organisationernas existens skiljer sig åt mellan de båda organisationstyperna. Företag är 

enligt författarna främst ett medel för att skapa ett ekonomiskt överskott och existerar 

tack vare ägarnas vilja samt företagens konkurrenskraft. (Arvidsson & Lind, 1991, s. 
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243). Detta kontrasterar mot Abrahamsson & Andersens konstaterande om offentliga 

organisationer. Författarna skriver att offentliga verksamheter existerar för att politiska 

beslut har fattats om att så ska vara fallet. Det grundläggande målet med offentlig 

verksamhet är enligt författarna att skapa samhällsnytta och livskvalitet för 

medborgarna. (2005, s. 19). 

 

Hur målen genomsyrar organisationer visar van der Wal et al. i deras empiriska studie 

rörande centrala värden i privata och offentliga organisationer i Holland. Enligt 

författarna finns det några gemensamma kärnvärden i form av bland annat effektivitet, 

pålitlighet och expertis som skattas högt i båda organisationstyperna. Likaså finner de 

skillnader där framför allt lönsamhet sticker ut med sin absoluta topplacering hos 

privata företag och sistaplats hos offentliga organisationer. Andra viktiga värden hos 

privata företag är enligt van der Wal et al. undersökning innovatörskap och ärlighet. 

Laglydighet, opartiskhet och ståndaktighet gentemot korruption värderas enligt van der 

Wal et al. högst i den offentliga sektorn. (2008, s. 478).  

 

4.3 Organisationers omgivning 

4.3.1 Generell omgivning 

 

Robbins delar in en organisations omgivning, det vill säga allt som omger 

organisationen, i två delar, en generell och en specifik. Med den generella, eller den 

allmänna, omgivningen avser han sociala, kulturella och ekologiska faktorer. Enklare 

uttryckt anser Robbins att den generella omgivningen kan sägas vara omgivningen på 

nationsnivå.  Han poängterar också att hur den generella omgivningen påverkar enskilda 

organisationer är svårt att fastställa. (Robbins, 1990, s. 206).  

4.3.2 Specifik omgivning   

 

Den specifika omgivningen är den del av en organisations omgivning som enligt 

Robbins direkt påverkar organisationens möjligheter att uppnå sina mål. Kunder, 

leverantörer, fackföreningar, långivare och myndigheter är några av de grupper som 

finns i en organisations specifika omgivning. (Robbins, 1990 s. 206ff) Dessa grupper är 

intresserade av att ha ett utbyte med organisationen i fråga och benämns av 

Abrahamsson & Andersen intressenter (2005, s. 164). 

Det faktum att Umeå kommun hör till företagens intressenter innebär att kommunens 

agerande påverkar företagens möjligheter att nå sina mål. Därmed följer att Umeå 

kommunens agerande gentemot företag kommer att påverka både om nya företag väljer 

att etablera sig i Umeå kommun samt  samt nya och befintliga företags 

utvecklingsmöjligheter. 

4.4 Finansiering av offentlig verksamhet 

Eriksson beskriver att den kommunala verksamheten huvudsakligen finansieras av 

skatter och avgifter (2008, s.17). Därmed kommer den kommunala förmågan att skapa 

ett bra företagsklimat, där antalet sysselsatta i privat sektor ökar, påverka skattebasen 

positivt och därmed förbättra möjligheterna för kommunen att uppnå sina egna mål. 

Vikten av en god ekonomi för att kunna bedriva offentlig verksamhet av hög kvalitet 

betonas också av Abrahamsson & Andersen (2005, s. 19).  
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4.5 Faktorer som attraherar företag 

 

Enligt Scarborough kan entreprenörer välja plats för sin verksamhet utifrån en rad olika 

kriterier för att skaffa sig konkurrensfördelar. Han nämner flertalet faktorer som 

påverkar både var nya företagare väljer att etablera sig och var befintliga företagares 

möjligheter att utvecklas finns. Dessa faktorer är bland annat tillgång på kvalificerad 

arbetskraft, skattenivåer och infrastruktur. Kommunen har i olika grad möjlighet att 

påverka dessa faktorer (Scarborough 2011, s. 462f). I en studie på kommuner i östra 

Tyskland visar Blume hur verktyg som en kommun använder för att påverka 

affärsklimatet för befintliga företag, även kommer att ha effekt på områdets förmåga att 

locka till sig privata investeringar. Det leder enligt Blume till att befintliga företagares 

uppfattning om det lokala företagsklimatet kan användas för att bedöma 

attraktionskraften på nyetableringar (2006 s. 325). 

 

4.6 Att bedöma en kommuns arbete med företagsklimatet 

 

4.6.1 Allmänna insatser 

 

Kommunens arbete med näringslivsfrågor är enligt Pierre ofta allmänt riktade mot 

näringslivet för att skapa goda utvecklingsmöjligheter. Resultatet av sådant arbete anser 

han som förhållandevis svårt att dokumentera och bedöma. Ytterligare en 

osäkerhetsfaktor är att det därtill i många fall är svårt att särskilja de kommunala 

insatsernas betydelse för det lokala företagsklimatet från andra faktorer såsom 

förändrade förutsättningar på det nationella och internationella planet. (Pierre, 1996, s. 

15ff).  

4.6.2 Direkta kontakter 

 

Pierre anser att de direkta kontakterna mellan kommun och näringsliv kan delas in i tre 

olika kategorier. Första kategorin han tar upp är specifika ärenden, exempelvis bygglov, 

andra är rutinkontakter, främst ägnade åt allmän information, samt den tredje kategorin 

där den gemensamma vägen framåt ritas upp. (Pierre, 1996, s. 24). Det är kvaliteten på 

servicen vid dessa direkta kontakter vi kommer att kartlägga i vår studie. 

 

4.7 Kluster 

 

Ytterligare en viktig roll för det offentligas näringslivsarbete är enligt Porter att bidra till 

skapandet av kluster. Porter definierar det offentligas roll som att underlätta nätverkande 

mellan företag inom samma geografiska område som på ett eller annat sätt kan 

samverka för att uppnå ömsesidig nytta. Storleken på det geografiska området kan 

variera från en enskild stad till ett helt land eller till och med till samarbetande 

grannländer. (Porter, 1998, s. 247). Porter exemplifierar den italienska sko- och 

modeindustrin som en lyckad klusterbyggnad (1998, s. 199f). Han illustrerar även hur 

myndigheterna kan påverka möjligheter för kluster att uppstå och utvecklas (Porter 

1998, s. 251).  
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4.8 Kvalitetsupplevelse vid tjänstekonsumtion  

 

Kvaliteten på en tjänst bedömer kunden enligt Grönroos genom att jämföra den tjänst 

han/hon förväntat sig med den tjänst han/hon upplever sig få (1983, s. 32). De olika 

företagen i Umeå kommun har alltså förväntningar på kommunen att leverera service på 

en viss nivå. Lever kommunen upp till eller överträffar dessa förväntningar innebär det 

att företagen får en bra kvalitetsupplevelse. Om kommunens service däremot inte 

motsvarar företagens förväntningar innebär det att företagen upplever en mindre bra 

service.   

 

4.9 Gap-modellen 

 

Parasuraman et al. bygger vidare på samma tankesätt. De menar att skillnaden, ”gapet”, 

mellan tjänstekonsumentens förväntningar och upplevelse går att spåra i fyra olika 

källor till kvalitetsproblem i det tjänsteproducerande företaget. Dessa problemkällor 

kallas också ”gap”. Den modell Parasuraman et al. tagit fram för att åskådliggöra sina 

teorier kallas följaktligen ”gap-modellen (1985, s. 44-46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Gap-analys (Grönroos, 1996, sid. 38) 

 

 

1. Gap 1 består av skillnader mellan vad tjänstekonsumenten förväntar sig och det 

tjänsteproducerande företagets lednings uppfattning om dessa förväntningar 

(Parasuraman et al., 1985, s. 44-46). I vår studie skulle det innebära att 

kommunledningen har felaktig uppfattning om vilken service företagen 

förväntar sig. 

  

2. Gap 2 består av svårigheter för ledningen att konkretisera och specificera 

tjänstekvaliteten (Parasuraman et al., 1985, s. 44-46). Utifrån vår studie skulle 
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det kunna innebära att kommunledningen specificerar företagens eventuella 

önskemål om ”snabb handläggning” av en viss typ av ärenden på fel sätt. 

Exempelvis kunde kommunledningen anse att en månad är ”snabb 

handläggning” när företagen tycker att ”snabb handläggning” innebär max en 

vecka. 

 

3. Gap 3 innebär att den producerande organisationen inte lyckas producera det 

ledningen har specificerat (Parasuraman et al., 1985, s. 44-46). I vårt 

handläggningsexempel innebär det exempelvis att kommunledningens maxtid på 

en månad i realiteten är två månader. 

 

4. Gap 4 betyder att tjänsteproducerande företaget via sin kommunikation till 

kunderna bygger upp förväntningar som sedan är svåra att uppfylla 

(Parasuraman et al., 1985, s. 44-46). Om Umeå kommun exempelvis 

marknadsföra sig som företagarvänlig innebär det att företagen höjer sina 

förväntningar på kommunens service. Därmed får kommunen mer att leva upp 

till föra att inte göra företagen besvikna. 

 

5. Gap 5 är det enda gapet i modellen som ligger hos konsumenten, i vårt fall 

företagen. Detta ”gap 5” motsvarar summan av de fyra gapen hos 

tjänsteproducenten, i vårt fall kommunen. (Parasuraman et al., 1985, s. 44-46)  

 

Vi fokuserar på  detta ”gap 5” genom att fråga företag om deras förväntningar på 

kommunens service samt hur företagen upplever kommunens service. Gap 5 är inringat 

i figur 4. Parasuraman et al. visar hur kvalitetsbegreppet kan brytas ner till ett antal 

faktorer. Genom att konsumenten jämför förväntad service med upplevd service utifrån 

dessa kvalitetsfaktorer uppkommer sedan konsumentens kvalitetsupplevelse. 

(Parasuraman et al., 1985, s. 46-48) 

 

Vi använder oss av samma princip vår studie. Först bryter vi ner kommunens service till 

företag i ett antal kvalitetsfaktorer. Sedan jämför vi med hjälp av gap-modellen 

företagens förväntningar med dess upplevelser av kommunens service utifrån dessa. 

Nedan räknar vi upp våra utvalda kvalitetsfaktorer.  

 

4.10 Information 

 

Information är ett budskap som är enkelriktat. Det vill säga att information går från en 

sändare till en mottagare utan att sändaren får någon feedback. I enlighet med Larsson 

sprids information både muntligt och skriftligt (2001, s. 31). Därför kommer vi i 

följande avsnitt redogöra för dessa begrepp. Information ingår enligt Parasuraman et al. 

i de faktorer som kan användas för att bryta ner och bedöma tjänstekvalitet, i deras 

studie under rubriken kommunikation (1985, s. 47). Vi kommer att använda information 

som en av kvalitetsfaktorerna när vi studerar kommunens service till företag. 

4.10.1Muntlig information 

 

I en organisation kan muntlig information till exempel spridas via olika 

informationsmöten. I vårt fall skulle de handla om informationsmöten som kommunen 

anordnar för företagen. Det är viktigt för personen som håller i mötet att denne sållar 

bland informationen så det väsentligaste lyfts fram Vidare är det viktigt att förklara vad 

som avses med informationen och att skapa förutsättningar för dialog. Enligt Heide et 
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al. kan information delas in i mikro, meso och makro. Med mikro menas information 

som är direkt knutet till den egna gruppen. Meso är information till en större enhet inom 

en organisation och makro är information som handlar om koncernen eller om andra 

företag. Mikroinformation skulle i vårt fall vara information som är riktat specifikt till 

ett företaget. Det kan till exempel ske via telefonkontakt eller ett personligt möte med 

kommunen. Mesoinformation kan ses som den information som rör företag i samma 

bransch och makroinformation är information om kommunen i helhet. (Heide et al., 

2005, s. 101 ff).  I vårt fall skulle det exempelvis kunna handla om kommunens 

framtidsplaner.  

4.10.2 Skriftlig information 

 

En stor del av den skriftliga information som Umeå kommun förmedlar sprids via 

kommunens hemsida. Informationen på hemsidan är öppen för både privatpersoner och 

företag.  Internet är en viktig kanal för att nå ut med information till intressenter. Med 

hjälp av information på hemsidan kan kommunen nå ut till många intressenter på 

samma gång. Det är ett effektivt sätt för företagen att få tag i information snabbt utan att 

behöva ringa massa telefonsamtal. Det är viktigt att det är lätt att hitta den information 

man är ute efter. Eftersom information i regel tolkas på olika sätt beroende på 

erfarenhet, kunskap och värderingar är det viktigt att informationen på hemsidan är 

tydlig (Falkheimer & Heide, 2003, s. 48ff). 

 

4.11 Kommunikation 

 

Då kommunikation är väldigt viktigt för att få en verksamhet att fungera har vi valt att 

fördjupa oss i några teorier kring kommunikation som vi anser var väsentliga för 

studien. Kommunikation är även en av de faktorer Parasuraman et al. använder för att 

bedöma tjänstekvalitet (1985, s. 47). Vi kommer därför att använda kommunikation 

som en kvalitetsfaktor för att studera kommunens service till företag med hjälp av gap-

modellen. 

 

4.11.1 Vad är kommunikation?  

 

Ett problem som ofta återkommer för oss människor är oförmågan att kommunicera så 

att vi blir förstådda. Alla har vi nog någon gång känt oss missförstådda på grund av att 

det gått fel i kommunikationen. Vi lyckas inte förmedla vårt budskap vilket leder till att 

vi blir misstolkade. Ofta definieras kommunikation som överföring av information från 

en person till en annan person i avsikt att få respons. En enkel basmodell som brukar 

användas visar hur en sändare skickar sitt budskap via en kanal till en mottagare. 

Problemet med den modellen är att den ger en bild av att kommunikation är en 

okomplicerad process. Enligt modellen är det bara att sända ett budskap och så kommer 

mottagaren förstå vad sändaren menar. Så ser inte verkligenheten ut, alla är vi olika och 

tolkar därför information på olika sätt. Enligt modellen skulle kommunikation och 

information automatiskt ge effekter i form av förändrade attityder och beteenden. 

(Falkheimer & Heide, 2003, s. 15). Jan Strid har i sin modell lagt till syfte och effekt 

(1999, s. 34). Enligt Strid beror kommunikationens effektivitet på hur väl mottagaren 

tolkar information på det sätt som sändaren har avsett. Ju effektivare kommunikationen 

är desto mindre tid och resurser behövs användas (Strid, 1999, s. 34; Bloisi et al, 2003 s. 

308). Det finns ännu mer utvecklade modeller där det visas tydligare att det kan finnas 

störningsmoment, så kallat brus, som kan förhindra att informationen tolkas på det sätt 

javascript:open_window(%22http://album.umu.se/F/S59FLKE6CHDKVSKU42AX7TB38SK6488MIKHFUDSLNPBRG5UJ51-41674?func=service&doc_number=000876683&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://album.umu.se/F/S59FLKE6CHDKVSKU42AX7TB38SK6488MIKHFUDSLNPBRG5UJ51-41674?func=service&doc_number=000876683&line_number=0016&service_type=TAG%22);
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som sändaren var menat (Kotler, 2003, s. 565). Brus kan till exempel vara när 

information ska går via flera personer innan den når mottagaren. Risken är att någon 

person i ledet tolkar informationen på ett annat sätt än vad sändaren hade tänkt från 

början (Falkheimer & Heide, 2003, s. 15). Med detta som bakgrund innebär det att det 

är svårt för Umeå kommun att veta om företagen tolkar kommunens information på 

avsett sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Kommunikationsmodellen (Larsson, 2001, s. 31) 

 

4.11.2 Extern kommunikation 

 

Enligt Heidi et al. är kommunikation en grundförutsättning för att ett företag ska 

fungera (Heide et al., 2005, s. 17 ff).  Heide et al. skriver om två sorters kommunikation 

inom ett företag: intern- och extern kommunikation. Den interna kommunikationen är 

viktig för att alla anställda ska förstå och acceptera företagets mål och policys. Extern 

kommunikation är också viktigt för ett företag ska fungera. Att kommunikationen 

fungerar väl med företagets intressenter är en förutsättning för fortsatt överlevnad. Det 

är viktigt att förmedla vad företaget står för och vad de erbjuder för tjänster. Vidare är 

kommunikation med den offentliga sektorn viktig för företagen (Falkheimer & Heide, 

2003, s. 156). Både vid startande av nya företag och för befintliga företag är det viktigt 

med en bra kommunikation med kommunen. En bra kommunikation minskar risken för 

missförstånd och ger en grund till en god relation. Det bästa skulle vara om den 

information som förmedlades alltid var fullständig så den inte kunde misstolkas. Om 

informationen misstolkas kan det leda till att en person tror sig veta vad som gäller i en 

specifik fråga fast denne egentligen har tolkat informationen fel.  Men det finns inget 

entydigt svar på frågan om vilken informationskanal som är den bästa. Enligt Strid 

beror vilken informationskanal som passar bäst att använda sig av för att kommunicera 

på vilket ämne som ska informeras (1999, s. 90). Utifrån detta så är det svårt för 

kommunen att veta om de kommunicerar med företagen på ett effektivt sätt. 

4.11.3 Kommunicera proaktivt 

 

Att någon arbetar proaktivt innebär att den arbetar aktivt för att något ska ske eller för 

att förhindra att något oönskat sker (Falkheimer & Heide, 2003, s. 83ff). Alltså att man 

skapar nya möjligheter eller reagerar innan något inträffar. Reaktiv, motsatsen till 

proaktiv, innebär att man reagerar först när något har skett.  De kommuner som arbetar 

proaktivt är de som försöker utforma och påverka den externa utvecklingen på ett 

tillfredsställande sätt. Att kommunicera proaktivt innebär att föra en dialog med sina 

intressenter för att behålla goda relationer. Genom så kallad dialogkommunikation är 

risken mindre att något oförutsägbart inträffar. I fall kommunen använder sig av 

dialogkommunikation skapar de bättre relationer med företagen. Detta skulle innebära 
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att om Umeå kommun aktivt kommunicerar med företagen skulle deras relation stärkas 

och risken för att oönskade situationer ska uppstå minskar. 

 

4.12 Bemötande  

 

Parasuraman et al. tar upp bemötande bland de faktorer som kan användas för att 

bedöma tjänstekvalitet (1985, s. 47). Vi kommer därför att använda bemötande som en 

kvalitetsfaktor för att studera kommunens service till företag med hjälp av gap-

modellen. 

4.12.1 Service 

 

Ivarsson ger en sammanfattande definition utifrån service management perspektiv där 

varje verksamhet skall ”vara lyhörd inför kunden och tillgodose dennes behov och 

önskemål”. Han lägger dock in ”brasklappen” att detta gäller inom ekonomiska gränser 

(Ivarsson, 2005, s. 30). Grönroos beskriver hur god service lägger till mervärde utöver 

den rent tekniska kvaliteten på en levererad tjänst. Han betonar vikten av detta 

framförallt vid byggande av långsiktiga relationer. ( Grönroos, 1983, s.119). 

 

4.12.2 Attityder 

 

För att känna sig väl bemött vid kontakt med, i vårt fall, en kommun är det viktigt att 

personen som representerar kommunen har en bra attityd. Med attityd menas hur en 

person reagerar på till exempel en annan person, en idé eller en situation (Bloisi et al, 

2003 s. 132). Attityder är oftast tillfälliga och kan förändras med tiden. En dålig attityd 

kan bero på flera faktorer. Exempelvis på dålig kunskap om ett ämne, ett invant 

beteende eller helt enkelt att personen i fråga har en dålig dag.  

 

4.13 Tillgänglighet  

 

Tillgänglighet tar Parasuraman et al. upp som en av faktorerna för tjänstekvalitet. Med 

tillgänglighet avser de hur lätt det är för den servicesökande att komma i kontakt med 

organisationen i fråga och därefter nå rätt person. Väntetider i telefonkö, öppettider samt 

var organisationen fysiskt kan nås påverkar enligt Parasuraman et al. tillgängligheten 

och därmed servicekvaliteten (1985, s. 47).  Vi använder i vår studie tillgänglighet som 

en faktor för att studera den kommunala servicen till företag med hjälp av gap-

modellen. Tilley beskriver hur viktigt det är att den information kunden söker är lätt 

tillgänglig. I sin artikel målar han upp en bild av hur den moderne kunden jämställer 

försenad information med felaktig information och hur väntetiden påverkar 

kundnöjdheten därefter. Visserligen påpekar han att relationer mellan företag är mindre 

flyktiga än mellan konsument och företag men att tid värderas väldigt högt (Tilley, 

2007, s.57-59). Det skulle i vårt fall innebära hur företagen anser att informationen från 

kommunen är lättillgänglig.  

 

4.14 Kompetens 

 

Begreppet kompetens kan beskrivas som den kunskap och de färdigheter en person har 

samt dennes förmåga att använda dessa (Borg, 1996, s. 106). För att en organisation ska 

upplevas som kompetent krävs det att personalen är kompetent. Detta då personalen 

sköter kontakter med omvärlden. Medarbetare som är kompetenta är för de flesta 
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verksamheter en ovärderlig tillgång. Det är inget som syns på balansräkningen men de 

är i högsta grad delaktiga till att bra resultat åstadkoms.  Inom arbetslivet är det lätt att 

känna förtroende för personer som är kompetenta inom sina områden. Det kan i vårt fall 

handla om att ett företag som kontaktar kommunen känner ett större förtroende för 

kommunen om de upplever att personen de är i kontakt med är kompetent. Kompetens 

ingår bland de faktorer Parasuraman et al. kommit fram till kan användas för att bedöma 

tjänstekvalitet (1985, s. 47). Vi använder i vår studie kompetens som en faktor för at 

med hjälp av gap-modellen studera den kommunala servicen till företag.  

 

4.14.1 Kompetensutveckling 

 

Kompetensutveckling handlar i första hand om att behålla personal inom verksamheten 

och att se till att de utvecklas rätt (Borg, 1996, s. 106f). Det handlar alltså inte enbart om 

att skicka personal på utbildningar och kurser. Ett sätt att kompetensutveckla 

medarbetare är att låta dem, så långt som möjligt, självständigt arbeta mot tydliga mål. 

Vidare är det viktigt att se till varje individs individuella behov av 

kompetensutveckling. Personer kan inte utvecklas om inte möjligheten eller 

motivationen finns. Det går alltså inte att tvinga personer att utvecklas.  

 

4.15 Effektivitet  

 

En definition på begreppet effektivitet är att få fram rätt resultat till den lägsta kostnaden 

eller på kortast tid (Borg, 1996, s. 12). Vad som är rätt resultat beror vad som var mest 

angeläget att tillgodose eller som leder till störst nytta. Ett sätt som företag definierar 

effektivitet hos en kommun skulle kunna vara hur snabbt de handlägger och behandlar 

ett ärende. Parasuraman et al. använder beteckningen reaktionssnabbhet för att fånga 

tidsaspekten av service, hur snabbt personalen ger den service kunden önskar. 

Reaktionssnabbheten är enligt samma författare därmed en av faktorerna som påverkar 

servicekvaliteten (1985, s. 47). Vi använder effektivitet som en kvalitetsfaktor för att 

med hjälp av gap-modellen studera den kommunala servicen till företag.  

 

4.15.1 Efficiency and effectiveness 

Efficiency och effectiviness är två vanliga begrepp i företagsvärden (Bloisi et al, 2003 s. 

59f). Med efficiency menas att göra saker på rätt sätt. Det innebär att få ut så mycket 

som möjligt från så lite som möjligt. Med effectiviness menas att göra rätt saker. Dessa 

två begrepp är viktiga för ett företags överlevnad. Ett företag som kombinerar både 

dessa begrepp har stor chans att bli framgångsrika. I vårt fall skulle detta handla om hur 

företagen i tycker att kommunen fokuserar på rätt saker samt gör saker på rätt sätt. 

 

4.16 Tillfredsställelse  

 

Begreppet tillfredsställelse beskrivs som en positiv känsla av att ha fått eller uppnått 

något som kunde förväntas (Bloisi et al, 2003 s. 60). Vidare beskrivs begreppet som en 

positiv känsla som en person får när han eller hon har varit i kontakt med en 

organisation. I vårt fall innebär det hur nöjda företagen är efter kontakt med kommunen. 

Vi använder tillfredsställelse som en övergripande kvalitetsfaktor och kommer att 

använda den för att med hjälp av gap-modellenstudera den kommunala servicen till 

företag. 
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4.16.1 Kundnöjdhet 

 

Att skapa kundnöjdhet handlar om att kunna leva upp till en kunds förväntningar 

(Jobber & Fahy, 2009, s. 6f). Det kan handla om att man som kund förväntar sig en viss 

service eller ett visst pris på en produkt eller tjänst. Kundnöjdhet har en stark inverkan 

på lojalitet och återbesök. Problemet för företagen är att olika kunder har olika 

förväntningar, därför är det svårt att göra alla kunder nöjda. De företag som har en hög 

grad av kundnöjdhet tenderar att få mer positiv ”word of mouth”. Alltså att 

konsumenter sprider information sinsemellan om ett företag. I kommunen kan det 

handla om att olika förvaltningar har olika bra rykten. Det kan även handla om att vissa 

handläggare rekommenderas eftersom de anses vara hjälpsamma och kompetenta. 

Framförallt är det viktigt för en kommun att företagen är nöjda då det på så sätt skapas 

en god relation mellan kommunen och företagen. 

 

4.17 Nöjd-kund-index 

 

För att på ett så bra sätt som möjligt kunna mäta huruvida företagen i Umeå är nöjda 

med kvaliteten på kommunens service eller inte kommer vi att skapa ett nöjd-kund-

index. Med utgångspunkt i Parasuraman et al:s gap-modell kommer vi att skapa ett 

index som mäter skillnaden mellan företagens förväntningar och upplevelser och på så 

sätt kommer vi kunna mäta kvaliteten på Umeå kommuns service. Hur vårt nöjd-kund-

index kommer vara uppbyggt beskrivs noggrant i den praktiska metoden, avsnitt 5.9. 
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5. PRAKTISK METOD  
I detta kapitel redogör vi tillvägagångssättet för studien. Kapitlet ger en beskrivning av 

metodval, mål- och rampopulation, urval, acces, enkätens utformning och struktur, samt 

hur vi samlat in och bearbetat den primärdata vi fått fram. Vi kommer även beskriva 

hur arbetat fram en modell för att kunna ta fram ett nöjd-kund-index. 

 

5.1 Metodval 

 

För att på bästa sätt besvara syftet med studien använde vi oss av en kvantitativ 

undersökningsmetod. Detta val grundades i att vi ville nå ut till så många företag som 

möjligt. Till en kvantitativ studie samlas primärdata in via strukturerade intervjuer eller 

genom enkätundersökningar. Vi valde att utforma en webbenkät som sedan, via e-post, 

skickades ut till 100 företag i Umeå. Valet att genomföra en enkätundersökning grundas 

i att det är det enklaste sättet att nå ut till många företag och att det går snabbt att 

administrera. Att skicka ut enkäter via e-post innebär heller inte någon kostnad, som till 

exempel porto som uppkommer för en postenkät. Vidare så medför enkäter ingen 

intervjuareffekt, faktorer som intervjuarens kön och etnicitet har ingen påverkan på 

respondenten. Om vi istället skulle valt att använda oss av en kvalitativ 

underökningsmetod skulle det ha varit väldigt tidskrävande, vilket skulle ha bidragit till 

att färre företag hade ingått i studien. Valet att använda oss av en kvantitativ metod 

grundas även på att kvalitativa undersökningar tenderar att ge subjektiva svar som 

därför är svåra att generalisera på en hel population (Bryman, 2011, s. 229f). Därför 

anser vi att en kvantitativ enkätstudie var det bästa alternativet för vår studie.  

 

5.2  Mål- och rampopulation 

 

Begreppet population är inte enbart knutet till personer, utan man talar generellt om en 

populations element. Det kan handla om bilar, händelser och som i vårt fall företag. 

Elementen måste gå att härleda till exempelvis en specifik tidpunkt, tidsperiod eller ett 

geografiskt område, i vårt fall Umeå kommun. Den population som man vill studera 

kallas för målpopulationen. Målpopulationen i vår studie är företag i Umeå. När 

målpopulationen har bestämts måste en urvalsram upprättas. En ram består av 

exempelvis ett register över populationens urvalsenheter. (Dahmström, 2011, s. 67). Vi 

använde oss här av ett företagsregister i databasen affärsdata på Umeå 

universitetsbibliotek. Det optimala vore att alla företag i målpopulationen ingår i 

rampopulationen. Vi kunde dock inte veta ifall företagsregistret i affärsdatabasen var 

helt korrekt. Det fanns en viss risk att nya företag kan ha registrerats och vissa kan ha 

slutat vara aktiva. Detta skulle i sin tur kunnat leda till att vi drabbades av 

underteckning eller överteckning. Undertäckning är de urvalsenheter som ingår i 

målpopulationen men inte rampopulationen. Det vill säga företag i Umeå som inte ingår 

i affärsdatabasens register. Övertäckning utgörs av de urvalsenheter som ingår i 

rampopulationen men inte i målpopulationen. (Dahmström, 2011, s. 70). I vårt fall 

skulle det handla om företag som inte längre är aktiva i Umeå men som ändå finns med 

i affärsdatabasens register. Då vi skickade ut vår enkät via e-post fanns det risk för 

undertäckning eftersom vi inte visste om alla företag hade tillgång till en e-postadress 

(Dahmström, 2011, s. 89).  Dock var detta inte något problem för vår del. 
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5.3 Urval 

 

Vid en kvantitativ undersökning krävs det i regel att man gör urval ur 

undersökningspopulationen, man gör ett urval (Bryman, 2011, s. 178). Det bästa för vår 

studie skulle naturligtvis ha varit att ha med samtliga företag i Umeå. Då detta skulle 

tagit allt för lång tid valde vi att 100 företag skulle ingå i studien. Vi stratifierade 

företagen i fem olika grupper utifrån antal anställda, 1-5, 6-10, 11-50, 51-100 och 101 

eller fler. I affärsdatabasen sökte vi på aktiva företag i Umeå med ovanstående antal 

anställda. I tabell 5.1 visas antal företag uppdelat på antal anställda utifrån 

affärsdatabasen. 

 
Tabell 5.1Rampopulationen och urvalsprincip 

Antal anställda Antal företag i affärsdatabasen 

Urvalsprincip: 
antal företag i 
st och procent Svarsfrekvens 

1-5 1409 45 st ca 3 % 16 st  
5-10 245 25 st ca 10 % 11 st  
11-50 197 20 st ca 10 % 13 st  
51-100 19 5 st ca 25 % 5 st  

101 eller fler 17 5 st ca 30 % 5 st  

 

Då en del av syftet med vår studie var att jämföra skillnader mellan företag beroende på 

antal anställda valde vi att ta med minst fem företag från varje grupp. Vid kvantitativa 

undersökningar vill man kunna generalisera resultatet av studien för hela populationen 

(Bryman, 2011, s. 179). För att kunna göra detta bör urvalet vara så representativt som 

möjligt. Eventuellt hade ett stratifierat slumpmässigt urval varit att föredra då företagen 

är proportionellt representerade beroende på antal anställda (Bryman, 2011, s. 185). Det 

hade dock minskat våra möjligheter att kunna jämföra företagen beroende på antal 

anställda, då vi utifrån denna urvalsprincip endast hade fått med ett företag från gruppen 

51-100 anställda och 101 eller fler anställda. Därför gjorde vi ett så kallat icke-

sannolikhetsurval då vi valde att ta med det antal företag från varje grupp som vi ansåg 

var det bästa för studien. Icke-sannolikhetsurval kan innebära att vissa företag i 

populationen har större chans att komma med i urvalet (Bryman, 2011, s. 179). Vi 

gjorde ändå på detta sätt eftersom att stickprovet bör vara relativt stort för att kunna 

representera de olika grupperna med antal anställda (Bryman, 2011, s. 191).  

 

Företagen valdes, som tidigare nämnts, ut med hjälp av information från affärsdatabasen 

som vi hade tillgång till via universitetet bibliotekets hemsida. Enligt Bryman kan man 

räkna med ett visst bortfall (Bryman, 2011, s. 191). Vårt mål var att minst 100 företag 

skulle svara på enkäten. I databasregistret fanns information om antal anställda och 

utifrån det valdes 100 företag ut. Vi gjorde en form av systematiskturval då vi till 

exempel med företagsgruppen 1-5 valde ut var trettioförsta företag (Bryman, 2011, s. 

185). Med företagsgrupperna: 6-10 och 11-50 valde vi var tionde företag, 51-100 valde 

vi var fjärde företag och för 101 eller fler valde vi var tredje företag. I tabell 5.1 visas 

antal företag per storleksgrupp i databasen samt hur många företag vi valt ut från de 

olika grupperna. 
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5.4 Access 

 

Genom databasen affärsdata på Umeå universitetbiblioteks hemsida fick vi fram vilka 

företag som fanns i Umeå. Utifrån detta valde vi ut 100 företag som skulle ingå i 

studien. För att få fram kontaktuppgifter använde vi oss av respektive företags hemsida. 

Den i företaget som skulle besvara enkäten var den på företaget som oftast stod för 

eventuella kontakter med kommunen. Några få av företagen hade ingen information om 

kontaktuppgifter om e-post till företagen, i dessa fall kontaktades företagets 

kundservice. Därigenom fick vi de kontaktuppgifter vi behövde för att kunna skicka ut 

enkäten. Innan vi skickade ut enkäten började vi ringa till företagen för att fråga om de 

kunde tänka sig att fylla i den. Enligt Bryman kan man med fördel ringa respondenterna 

innan man skickar ut en webbenkät via e-post. Detta för att enkäter via e-post ofta 

uppfattas som oönskade mejl och därför inte besvaras (Bryman, 2011, s. 604). 

 

5.5 Enkätkonstruktion 

 

Eftersom problemet med bortfall är stort vid enkätutskick är det viktigt att inte enkäten 

är för lång och omfattande (Bryman, 2011, s. 233). Ju fler sidor en enkät innehåller 

desto ”jobbigare” tycker respondenten den är att besvara. Dock är det fortfarande viktigt 

att enkätens layout ser ”proffsig” ut. Att minska radavstånd och typsnittsstorlek kan få 

enkäten att se överfull ut. Om frågorna är skrivna för tätt finns det risk att respondenten 

hoppar över någon fråga av misstag. När det gäller formulering av frågor är det viktigt 

att inte ställa ledande frågor, utan det ska vara neutrala frågor. Vidare ska man undvika 

hypotetiska frågor och frågor som kan upplevas värdeladdade eller kränkande 

(Dahmström, 2011, s. 157). Det här är ”tankar” vi tagit med oss när vi konstruerat vår 

enkät utifrån olika teorier.  

 

Vi valde att konstruera en webbenkät i programmet Limesurvey. Detta innebar att vi 

kunde följa en given mall om hur en enkät skulle se ut, vilket underlättade. Det som vi 

upplevde som negativt med programmet var att vissa svarsalternativ var förbestämda 

vilket ledde till att vi inte alltid kunde ha det svarsalternativ som vi ville. Exempelvis 

var svarsalternativet inget svar förutbestämt, där hade vi önskat ha svarsalternativet vet 

ej.  

 

Det första vi gjorde var att vi formulerade ett följebrev, där beskrevs vilka vi var och 

syftet med undersökningen. Vi började med att klargöra att den vi ville skulle besvara 

enkäten på företaget var den person som oftast stod för eventuella kontakter med 

kommunen. Vidare beskrev vi att det var viktigt att respondenterna fyllde i enkäten, 

men tydliggjorde att det var helt frivilligt. Vi informerade även om att enkäten skulle 

behandlas anonymt. Därefter följde tydliga instruktioner hur enkäten skulle fyllas i. De 

första frågorna i enkäten var bakgrundsfrågor om antal anställda och ifall företaget har 

varit i kontakt med kommunen under de senaste två åren. Enligt Dahmström är det en 

fördel att inleda enkäter med så neutrala frågor som möjligt för att respondenten ska få 

ett positivt intryck av enkäten (Dahmström, 2011, s. 164). Vi valde sedan att använda 

oss av slutna frågor på grund av att vi ansåg att det var det bästa alternativet för vår 

studie. Slutna frågor är lätta att bearbeta och det är lätt att jämföra svaren (Bryman, 

2011, s. 245). Enligt Bryman är det viktigt att vara tydlig när det gäller hur man vill att 

respondenterna ska ange sina svar i slutna frågor (Bryman, 2011, s. 236). När vi 

skapade frågor till vår enkät utgick vi från de kvalitetsfaktorer vi tagit upp i teoridelen. 

Då vi utgick från gap-modellen gjorde vi två delfrågor för varje kvalitetsfaktor. Första 
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frågan handlar om företagens förväntningar på kommunen och den andra handlade om 

hur företagen upplever kommunen. Vi valde även att ställa en fråga om vad företagen 

tycker att man kan kräva vid kontakt med kommunen. De flesta frågorna i enkäten var 

uppställda horisontellt och skulle besvaras från 1 – 10. Tio var högsta betyg och ett var 

lägsta betyg. Vidare kunde respondenterna svara alternativet inget svar på dessa frågor. 

Vi avslutade enkäten med tre sammanfattande frågor om vad företagen anser om Umeå 

kommun. Sammanlagt innehöll enkäten 40 frågor.  Enligt Dahmström är det viktigt att 

förbereda kodning av svaren när frågorna är klara, vilket är något som behövs göras 

oavsett om man har fasta eller om man tillåter öppna svar (Dahmström, 2011, s. 176). 

Då vi använde oss av dataprogrammet Limesurvey gjorde programmet det automatiskt.  

 

Enkätfrågorna utformades utifrån studiens problembakgrund, syfte och teorier. Frågorna 

som ställs i en enkät ska alltid ge svar på den grundläggande frågeställningen eller 

problemformuleringen (Bryman, 2011, s. 249). När vi skapade frågorna utgick från 

teorierna om: information, kommunikation, bemötande, effektivitet, kompetens, 

tillgänglighet, tillfredsställelse och klusterbyggande. Eftersom våra frågor har sin grund 

i teorier kan vi analysera svaren med hjälp av dessa. Enligt Bryman är det viktigt att 

man preciserar vad man är ute efter när man skapar frågor så att inte respondenten kan 

missförstå frågan (Bryman, 2011, s. 249). Därför var vi väldigt noggranna med detta när 

vi utformade frågorna och beskrev vad vi menade med varje begrepp. Vi tänkte noga 

igenom varför varje fråga skulle vara med, då det är viktigt att alla frågor fyller en 

funktion (Dahmström, 2011, s. 148). Vi valde att inte ställa frågor om information 

utifrån gap-modellen, då vi ansåg att begreppet till stor del, på olika sätt, ingår i övriga 

kvalitetsfaktorer. Därefter testade vi våra frågor på vår handledare Owe R Hedström.  

 

5.6 Enkätutskick 

 

Vi valde mellan två olika alternativ för hur vi skulle skicka ut enkäten till representanten 

för företagen. Det ena var att skicka ut en webbenkät via e-post och det andra att skicka 

ut enkäten per brev. Enkäter som skickas ut per brev är antagligen den vanligaste 

formen. När respondenten har fyllt i enkäten skickar han eller hon tillbaka den med post 

(Bryman, 2011, s. 227). Vi valde att skicka ut en webbenkät via e-post. På så sätt skulle 

gå fort att få ut enkäten till företagen. Då vi hade en webbaserad enkät ansåg vi att det 

även skulle gå fort att fylla i enkäten. Vi skrev en kort introduktion i mejlet där vi tog 

med det viktigaste från introduktionsbrevet i enkäten. Mejlet avslutades med en länk till 

webbenkäten. Innan vi skickade ut enkäten bestämde vi oss för att vi skulle ha en öppen 

webbenkät, vilket innebär att vem som helst som får länken till enkäten kan svara på 

den. Det innebär också att vi inte kunde koda enkäterna för att se vilka som inte hade 

besvarat den. Vi gjorde detta val på grund av att vi inte hade den kunskapen i 

webbenkätprogrammet som behövdes för att göra en kodad webbenkät. Men även för 

att det skulle vara lättare för de på företagen att skicka enkäten vidare till den som skulle 

besvara den. 

 

När vi hade kontaktuppgifter till samtliga representanter för de företag som ingick i 

studien var det dags att skicka ut enkäterna. Enkäterna skickades ut 2011-12-15, 

samtliga enkäter skickades ut samma dag. Svarstiden för enkäten sattes på fem dagar. 

Det var väldigt olika hur snabbt företagens representanter bevarade enkäten. Efter tre 

dagar gick vi igenom de enkäter vi fått in för att se hur många som svarat. För att få in 

fler enkäter bestämde vi oss för att återigen ringa och påminna företagsrepresentanterna. 

Därefter skickade vi ut enkäten igen i ett påminnelsemejl, där vi bad de som redan 
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besvarat enkäten att bortse från mejlet. Det visade sig vara effektivt då fler enkäter 

besvarades. Ett antal av de företag som ingick studien gick inte att få kontakt med eller 

så ville de inte medverka i studien, då räknade dessa som bortfall.  

 

5.7 Bortfall 

 

Som vi tidigare nämn kan man alltid räkna med ett visst bortfall vid enkätstudier 

(Bryman, 2011, s. 192). Det kan vara bortfall som beror på att någon inte vill delta i 

undersökning, externt bortfall (Bryman, 2011, s. 230ff). Men det kan också vara bortfall 

som handlar om att respondenten har missat eller missförstått någon enskild fråga, 

intern bortfall. Om bortfallet blir för stort ökar det risken för skevhet i resultatet.  

 

5.7.1 Externt bortfall 

 

Enligt Bryman finns en del åtgärder som kan minska det externa bortfallet. Som vi 

tidigare nämnt handlar det bland annat om att skriva ett tydligt introduktionsbrev som 

förklarar syftet med studien (Bryman, 2011, s. 231ff). Vidare är det bra att koda 

enkäterna så det framgår vem som inte svarat. På så sätt kan man skicka ut påminnelse 

till de som inte svarat. Andra åtgärder är bland annat att hålla enkäten kort, att ge tydliga 

instruktioner och en lockande layout.  

 

Vi försökte följa ovanstående rekommendationer så gott det gick. Det gjorde vi genom 

att skriva ett tydligt introduktionsbrev. Men eftersom vi gjort en öppen webbenkät så 

kunde vi inte koda enkäterna, vilket innebar att vi inte kunde skicka ut påminnelser 

enbart till de som inte hade svarat. Som tidigare nämnts skickade vi istället ur enkäten 

till alla företag en gång till. Därefter fick vi tillbaka 37 enkäter som var fullständigt 

ifyllda, dvs en svarsfrekvens på 37 procent. Vi fick också in fem enkäter som inte var 

helt ifyllda. Vi var inte nöjda med svarsfrekvensen. Enligt Bryman kan få svar leda till 

att vi får svårt att generalisera vårt svar på populationen (2011, s. 179). Därför valde vi 

att återigen ringa till företagen för att påminna dessa att svara på enkäten. Eftersom vi 

inte kunde koda enkäterna ledde det tyvärr till att vi även ringde till en del företag som 

redan hade besvarat enkäten. Efter att vi ringt och påmint fick vi tillslut in 48 

fullständigt ifyllda enkäter och sju ej fullständigt ifyllda enkäter. Fem av de enkäter som 

inte var fullständigt ifyllda hade endast ifyllda svar på de två första frågorna och därför 

valde vi att hantera dessa enkäter som externt bortfall.  

5.7.2 Internt bortfall 

 

Vi drabbades överlag inte av något större partiellt bortfall på de enkäter som vi fick in, 

dvs. att det endast var ett fåtal frågor som inte besvarades (Dahmström, 2011, s. 205). 

Detta tror vi har att göra med att våra frågor var tydliga och enkla att besvara. Vi hade 

dock ett större bortfall på enstaka frågor. Det kan bero på att dessa frågor varit svåra att 

besvara om företagen inte har varit i kontakt med kommunen. Det kan även bero på att 

frågorna var otydliga eller att respondenten har missat dem av misstag. På frågorna med 

svarsalternativen 1-10 var svarsalternativet inget svar förkryssat på förhand. Då vi hade 

svarsalternativet inget svar istället för svarsalternativet vet ej är det omöjligt att veta om 

de respondenter som har svarat inget svar har gjort det av misstag eller om de faktiskt 

inte hade något svar. Därför har vi valt att betrakta svarsalternativet inget svar som 

partiellt bortfall och inte redovisa dessa i empiridelen.  
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5.8 Databearbetning 

 

När respondenterna hade besvarat webbenkäten fördes svaren in automatiskt och 

sammanställdes. Detta innebar att vi hade tillgång till all data när datainsamlingsfasen 

var över. Vidare innebar det att vi sparade tid då vi inte behövde hantera data manuellt i 

någon större omfattning.  Enligt Bryman leder det även till att risken för fel under 

bearbetningen minskar (2011, s. 601). Det vi dock behövde göra var att föra över all 

data till Excel där vi kodade om de svarsalternativ som hade en tiogradig skala. 

Exempelvis, valde vi att koda 1-3 som inta alls nöjd, 4-5 som mindre nöjd, 6-7 som nöjd 

och 8-10 som väldigt nöjd. Detta gjorde vi för att lättare kunna bearbeta svaren. När 

kodningen var klart fördes all data över till SPSS där vi skapade diagram och 

korstabeller för att visualisera svaren på frågorna. Vi delade upp företagen i grupper 

beroende på antal anställda för att åskådliggöra eventuella skillnader mellan hur 

företagen svarat beroende på storlek. När vi jämförde förväntningar och upplevelser 

valde vi att endast ta med de respondenter som hade svarat på båda dessa frågor för att 

kunna jämföra svaren. 

 

5.9 Nöjd-kund-index 

 

Frågorna angående förväntningar och upplevelser redovisades och analyserades med 

hjälp av gap-modellen. Problemet att redovisa och analysera utifrån gap modellen är att 

om företagen har låga förväntningar ser det ut som att de kan vara relativt nöjda fast de 

egentligen upplever kvaliteten som låg. För att kunna se hur nöjda eller missnöjda 

företagen var med kommunen inom de olika kvalitetsfaktorerna skapade vi ett nöjd-

kund-index (NKI). Detta gjordes även för att det skulle vara lättare att jämföra hur nöjda 

företagen var med kvaliteten på de olika kvalitetsfaktorerna. I tabell 5.2 illustrerar vår 

tankegång när vi skapade indexet. Det lägsta svarsalternativet på 

förväntningarna/upplevelse klassades med en etta, näst lägsta med en tvåa, näst högsta 

med en trea och det högsta med en fyra. Därefter räknade vi ihop vad alla företag svarat 

och fick ett genomsnittsvärde. Detta värde har vi valt att kalla för förväntat värde 

respektive upplevt värde. Det lägsta värdet som man kunde få var ett och det högsta 

värdet var fyra. Det innebär att ett genomsnittstal över två betyder att företagen överlag 

är mer positiva än negativa. Därefter tog vi värdet på upplevelsen minus värdet på 

förväntningarna för att få fram ett NKI. NKI innebär alltså ”gapet” mellan upplevt värde 

(upplevd kvalitet) och förväntat värdet (förväntad kvalitet). Det innebar att ju högre 

NKI desto nöjdare var företagen med kommunen inom de olika kvalitetsfaktorerna. Det 

högsta värdet på NKI är 3 och det lägsta är -3. Det innebär att allt under noll betyder 

enligt gap-modellen att företagen är missnöjda med kvaliteten. Vi tog även fram nöjd-

kund-index på företagen beroende på storlek på samma sätt. Vi har valt att inte blanda 

in det som rör vad företagen tycker man kan kräva av kommunen. Detta eftersom det 

visade sig att företagen i så gott som samtliga frågor, angående vad man kan kräva, 

svarade att man kunde kräva en mycket hög nivå. Därför har vi valt att koncentrera oss 

på skillnaden mellan förväntningar och upplevelse. Detta även för att det inte ska bli för 

många siffror att hålla reda på. Uträkningarna gjordes med hjälp av formler i Excel för 

att undvika räknefel.  

 



31 

 

(Exempel: Nedan ser vi att tre företag har mycket höga förväntningar och två företag 

har höga. Detta innebär att vi får en rankingpoäng på 3,6 ((3*4 + 2*3)/5). Därefter ser 

vi att tre företag har en låg upplevelse och en vardera har hög respektive mycket hög 

upplevelse. Detta innebär en rankingpoäng på 2,6 ((1*4 + 1*3 + 3*2)/5). Det innebär 

att NKI på den här kvalitetsfaktorn blir -1 (2,6 - 3,6).) 

 

5.10 Kritik till primära källor 

 

När vi valde att göra en enkätstudie som skulle skickas ut via e-post till företag i Umeå 

förstod vi att en del inte skulle besvara enkäten. Tyvärr så var det färre än vad vi räknat 

med som besvarade enkäten. Vad anledningen är till att så pass många respondenter inte 

svarade är svårt att säga. Vi hade hoppats på att företagen i kommunen skulle se studien 

som något intressant och därför skulle vilja medverka. Därför ansträngde vi oss mycket 

för att formulera ett välskrivet och intresseväckande introduktionsbrev, då detta kan 

påverka respondenten att medverka (Dahmstöm, 2011, s. 167). Vi anser inte att vi inte 

hade kunnat genomföra studien bättre på något annat sätt. Ett alternativ hade kunnat 

vara att skicka ut enkäten per brev, men man kan räkna med höga bortfall även vid 

postenkäter (Dahmström, 2011, s. 192). Svarstiden på vår enkätundersökning satte vi till 

fem dagar vilket kan tyckas vara kort. Den korta svarstiden kan ha bidragit till att en del 

företag inte han svara i tid. Men eftersom vi ringt och påmint företagen så anser vi inte 

att den korta svarstiden har påverkat resultatet i studien. I normala fall hade vi valt en 

något längre svarstid. Utskicket gjordes dock sista arbetsveckan innan julhelgen vilket 

gör att en längre svarstid hade inneburit julhelgen, mellandagarna och nyårshelgen. 

Chansen att få in enkätsvar under den tiden bedömde vi som liten. En ännu längre 

svarstid hade gjort att vår studie dragit ut allt för länge på tiden. Eventuellt hade 

telefonintervjuer kunnat vara effektivare än enkäter. Men vi såg det aldrig som ett 

alternativ att ringa och intervjua 100 företag, vi anser att hade det krävt allt för mycket 

tid. Vi är nöjda med hur vi utformat enkäten och anser att vi gjort vårt bästa för att 

respondenterna skulle vilja besvara vår enkät. 

 

Vi utgår ifrån att de respondenter har besvarat frågorna så sanningsenligt som möjligt. 

Detta för att vi anser att de respondenter som har tagit sig tid att besvara enkäten i hög 

grad vill framföra sina åsikter. Vidare tror vi att eftersom vi använde oss av slutna 

frågor så var de enkelt för respondenterna att svara sanningsenligt (Bryman, 2011, s. 

245). De behövde inte själva formulera ett svar vilket öppna frågor hade inneburit 

(Bryman, 2011, s. 242). Att enkäterna skickats ut via e-post kan ha bidragit till att 

respondenterna inte känner sig tillräckligt anonyma. Detta trots att vi förklarar att 
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enkäterna skulle hanteras konfidentiellt. Men eftersom vi gjorde en webbenkät vilket 

innebar att de inte behövde skicka tillbaka den besvarade enkäten från den egna e-

postadressen så tror vi inte att detta är anledning till det relativt stora externa bortfallet.  

 

En annan aspekt är att det kan vara skillnad mellan de företag som besvarade enkäten 

och de som inte gjorde det. Det kan vara skillnad på vad företagen anser om kommunen 

och på grund av det vill svara eller inte svara på enkäten. Eventuellt kan företagen vara 

mer benägen att svara på enkäten om man är negativt inställd till kommunen och vice 

versa. Om detta skulle var fallet bidrar det till att resultatet inte kan generaliseras 

(Bryman, 2011, s. 168f).  
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6. EMPIRI 
I detta avsnitt redovisas resultaten från vår enkätundersökning. Vi har endast redovisat 

de frågor vi tyckte var viktigast för att läsaren skall få en övergripande bild av 

resultatet från studien. Empirin fokuserar på frågorna som är konstruerade utifrån i 

gap-modellen. När de första frågorna som är konstruerade utifrån gap-modellen 

redovisas presenteras en kort genomgång om NKI för att påminna vad NKI står för. 

Övriga frågor redovisas med en kort sammanfattning av svaren för att läsaren ska få en 

bild av resultaten. Samtliga svar redovisas i sin helhet i bilagan  

 

6.1 Bakgrundsfrågor 

 

1. Hur många anställda har ditt företag? 

2. Har ditt företag varit i kontakt med kommunen under de senaste två åren 

  

Tabell 6.1 visar förhållande mellan antal anställda ett företag har och om de har varit 

kontakt med kommunen under de senaste två åren. Vi kan se att huvudparten av alla 

företag har varit i kontakt med kommunen under de senaste två åren. Drygt var fjärde 

företag har inte varit i kontakt med kommunen de senaste två åren. Dessa företag 

återfinns bland företagen med 50 eller färre anställda. Bland företagen med 51 eller fler 

anställda har samtliga varit i kontakt med kommunen de senast två åren. 

 
Tabell 6.1 Antal anställda och om kontakt med kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Information = Den information kommunen ger 

 

3. Hur nöjd är du med tillgången till information om kommunen och dess verksamhet? 

 

Av de 46 företag som besvarat frågan var 

merparten nöjda med tillgången till 

information om kommunen och dess 

verksamhet. Vidare svarade ca var tredje 

företag att de var mindre nöjda med tillgången 

till information. Bland företagen med 51 eller 

fler anställda svarade samtliga tio företag att 

de var nöjda eller mycket nöjda. Som vi ser i 

figur 6 är ca vartannat av företagen med 1-5 

anställda mindre nöjda eller inte alls nöjda. 

Samma förhållande råder bland företagen med 

11-50 anställda.  

    Kontakt med kommunen 

Total     Ja Nej 

Antal 

anställda 

1-5 11 5 16 

6-10 10 1 11 

11-50 6 7 13 

51-100 5 0 5 

101 

eller 

fler 

5 0 5 

Total 37 13 50 
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4. Hur nöjd är du med tydligheten i kommunens information? 

5. Hur nöjd är du med i hur god tid kommunen informerar om viktiga frågor? 

6. Hur nöjd är du med informationen på kommunens webbplats? 

 

Samtliga företag med 51 eller fler anställda svarade antingen nöjd eller mycket nöjd på 

frågorna om information. Undantaget var frågan angående webbplatsen där två företag 

med 51-100 anställda var mindre nöjda. Bland företagen från 1-50 anställda svarade 

varannan eller fler att de var mindre nöjda eller inte alls nöjda på samtliga frågor. 

(Bilaga 3) 

 

6.3 Kommunikation = Hur lättolkad kommunens information är 

 

7. Vilka förväntningar har du på kommunikationen med kommunen? 

8. Hur upplever du kommunikationen med kommunen? 

9. Vilken nivå tycker du man kan kräva att kommunens kommunikation ska hålla? 

 

Det förväntade värdet samt det upplevda värdet kan vara som högst fyra och som lägst 

ett. Fyra innebär att man har mycket höga förväntningar/upplevelser. Är värdet ett 

innebär det att man har mycket låga förväntningar/upplevelser. NKI innebär ”gapet” 

mellan det upplevda värdet och det förväntade värdet. NKI kan vara som bäst tre och 

som sämst minus tre. Ju högre värde desto större positivt ”gap” mellan upplevelse och 

förväntningarna och ju nöjdare är företagen i relation till förväntningarna. Är värdet 

lågt innebär det ett negativt ”gap” mellan upplevelse och förväntningar vilket innebär 

att företagen är missnöjda i relation till förväntningarna. 

 
Tabell 6.2 Total NKI för kommunikation 

Kommunikation Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

Totalt 2,45 3,3 -0,85 44 

 

Företagens förväntningar på kvaliteten på kommunikationen med kommunen är överlag 

högre än den upplevda kvaliteten på kommunikationen. NKI är -0,85, vilket innebär att 

företagen som helhet inte är nöjda med kvaliteten på kommunikationen med 

kommunen.  Vi kan se att företagen har höga förväntningar på kommunen då det 

förväntade värdet är relativt högt. Resultatet innebär att företagen i Umeå överlag är 

missnöjda med kommunikationen med kommunen. 

 

Resultatet på frågan om vilken nivå företagen tycker att man kan kräva att kvaliteten på 

kommunens kommunikation ska hålla visar att så gott som samtliga anser att man kan 

kräva en mycket hög nivå. Detta innebär också att företagen i Umeå är missnöjda med 

kommunikationen, då även kraven ligger högt över den upplevda kommunikationen. 

(Bilaga 3) 
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Tabell 6.3 NKI uppdelat på företagsstorlek för kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 6.3 visas NKI för kommunikationen med kommunen uppdelat utifrån företagens 

storlek. Vi ser tydligt att det är stor skillnad på det upplevda värdet beroende på storlek 

på företaget. Det är dock ingen större skillnad på det förväntade värdet mellan 

företagen. Undantag är dock företagen med 11-50 anställda som har ett lägre förväntat 

värde än övriga. Den största skillnaden mellan förväntningar och upplevelser återfinns 

bland företagen med 1-5 anställda, med ett NKI på -1,69. Skillnaden mellan 

förväntningar och upplevelse är minst bland företagen med 51-100 och 100 eller fler 

anställda, med ett NKI på 0 respektive -0,4. Detta innebär att de större företagen är mer 

nöjda med kvaliteten på kommunikationen med kommunen än de mindre företagen då 

skillnaden mellan förväntningar och upplevelse är mindre. 

 

10. Umeå kommun kommunicerar aktivt med företagen i Umeå... 

11. Hur nöjd är du med företagens möjligheter att kunna påverka politiska beslut? 

 

Huvuddelen av de 46 svarande instämmer inte alls eller instämmer till liten del i 

påståendet att kommunen kommunicerar aktivt med företagen. Det var ingen betydande 

skillnad på hur företagen svarade beroende på storlek. Vartannat företag svarade inte 

alls nöjd på frågan om hur nöjd företagen är med möjligheten att kunna påverka 

politiska beslut. Det var främst företagen med 1-50 anställda som svarade inte alls nöjd 

men även två av fem företag med 100 eller fler anställda. Det går att se en liten skillnad 

på hur företagen har svarat beroende på storlek då ingen av företagen från 1-10 anställda 

var nöjd eller väldigt nöjd. Bland de större företagen med 50 eller fler anställda var det 

fler som svarade nöjd eller väldigt nöjd. (Bilaga 3)  

 

6.4 Bemötande = Grad av vänlighet och engagemang 

 

12. Vilka förväntningar har du på bemötandet från kommunens anställda? 

13. Hur upplever du att du blir bemött från kommunens anställda? 

14. Vilken bemötandenivå tycker du man kan kräva av kommunens anställda? 
 

Tabell 6.4 Total KPI för bemötande 

Bemötande Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

Totalt 3,04 3,27 -0,23 45 

 

Förväntningarna på kvaliteten på bemötandet från kommunens anställda är överlag 

högre än den upplevda kvaliteten på bemötandet. Att NKI är -0,23 tyder ändå på att 

företagen som helhet inte är allt för missnöjda med bemötandet från kommunens 

anställda. Vidare visar det förväntade värdet att företagen har höga förväntningar på 

Antal 

anställda Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

1-5 1,77 3,46 -1,69 13 

6-10 2,60 3,50 -0,90 10 

11-50 2,10 2,91 -0,81 11 

51-100 3,20 3,20 0,00 5 

100 eller fler 3,40 3,80 -0,40 5 
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bemötandet. Men även det höga upplevda värdet visar att företagen upplever 

bemötandet som relativt bra. Detta visar att företagen i Umeå är relativt nöjda med 

bemötandet från kommunens anställda i relation till förväntningarna. 

 

På frågan om vilken bemötandenivå företagen tycker man kan kräva anser huvuddelen 

att man kan kräva mycket hög nivå och övriga anser att man kan kräva en hög nivå 

(Bilaga 3). Detta innebär att många företag trots allt är missnöjda med bemötandet då 

kraven till stor del är högre än både förväntningarna och upplevelsen.  

 
Tabell 6.5 NKI uppdelat på företagsstorlek för bemötande 

Antal 

anställda Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

1-5 2,93 3,10 -0,17 14 

6-10 2,91 3,45 -0,54 10 

11-50 2,90 3,10 -0,20 11 

51-100 3,60 3,60 0,00 5 

100 eller fler 3,40 3,40 0,00 5 

 

Tabell 6.5 visar NKI för bemötandet från kommunens anställda uppdelat utifrån 

företagens storlek. NKI visar att företagen som helhet inte är allt för missnöjda med 

kvaliteten på bemötandet. Detta eftersom det negativa ”gapet” mellan upplevelse och 

förväntningar är relativt litet. Resultatet på frågan innebär att det inte är någon större 

skillnad mellan förväntningar och upplevelse utifrån företagens på storlek. Dock visar 

NKI att de större företagen som helhet är nöjdare med bemötandet från kommunens 

anställda jämfört med de mindre. 

 

15. Hur nöjd är du med den lyhördhet och förståelse som kommunen visar? 

16. Umeå kommun ger bra service åt företagen i kommunen...  

 

På frågan om hur nöjd företagen är med den lyhördhet och förståelse som kommunen 

visar svarade huvuddelen av företagen nöjd eller mindre nöjd. Det var ingen betydande 

skillnad på hur företagen svarade utifrån på företagens storlek. Det var främst de större 

företagen som svarade att de instämmer till stor del eller instämmer helt på påståendet 

om att kommunen ger bra service till företagen. Dock svarar två av fem företag med 101 

eller fler anställda instämmer inte alls. Bland företagen från 1-50 anställda svarar 

huvuddelen instämmer inte alls eller instämmer till liten del. (Bilaga 3) 

 

6.5 Tillgänglighet = Din möjlighet att snabbt komma i kontakt med den person du 

söker 

 

17. Vilka förväntningar har du på tillgängligheten från kommunens sida? 

18. Hur upplever du tillgängligheten från kommunens sida? 

19. Vilken grad av tillgänglighet tycker du man kan kräva från kommunens sida? 

 
  Tabell 6.6 Totalt NKI för tillgänglighet 

Tillgänglighet Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

Totalt 2,65 3,53 -0,88 43 
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Företagens förväntningar på kvaliteten på tillgängligheten från kommunens sida är 

högre än den upplevda kvaliteten på tillgängligheten. Det förväntade värdet visar att 

företagen har höga förväntningar på kommunen. NKI -0,88 visar att företagen som 

helhet är missnöjda med kvaliteten på kommunens tillgänglighet. 

 

Angående vilken grad av tillgänglighet företagen anser att man kan kräva från 

kommunens sida svarade i stort sett alla att de tycker man kan kräva en mycket hög grad 

av tillgänglighet (Bilaga 3). Detta visar också för att företagen är missnöjda med 

tillgängligheten då upplevelsen är lägre än vad de anser att man kan kräva.  

 
Tabell 6.7 NKI uppdelat på företagsstorlek för tillgänglighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6.7 visar NKI för tillgängligheten från kommunens sida uppdelat utifrån 

företagens storlek. Det går tydligt att se att NKI blir högre desto större företagen är. 

Detta innebär att de större företagen som helhet är mer nöjda med kvaliteten på 

tillgängligheten. Företagen med 1-5 anställda är mycket missnöjda med kvaliteten på 

informationen då NKI är -1,42. Att de större företagen är mer nöjda med kvaliteten på 

tillgängligheten förtydligas genom att det upplevda värdet är större hos dessa företag. 

Oavsett storlek på företaget är det många företag som har höga förväntningarna.  

 

20. Hur nöjd är du med möjligheten att komma i kontakt med kommunens högre chefer? 

21. Hur nöjd är du med möjligheten att komma i kontakt med politiker inom 

kommunen? 

 

Nästan var tredje företag svarade att de inte alls var nöjda med möjligheten att komma i 

kontakt med kommunens högre chefer, nästan lika många svarade mindre nöjd eller 

väldigt nöjd. Det var ingen större skillnad mellan företagen beroende på storlek. Dock 

är företagen med 1-5 anställda minst nöjda och företagen med 100 eller fler anställda 

nöjdast. På frågan om hur nöjda företagen var med att möjligheten att komma i kontakt 

med politiker inom kommunen var svaret i stort sett identiska med svaren på föregående 

fråga. (Bilaga 3) 

 

6.6 Kompetens = Den utbildning och erfarenhet som krävs för en befattning 

 

22. Vilka förväntningar har du på kompetensnivån hos kommunens anställda? 

23. Hur upplever du kompetensnivån hos kommunens anställda? 

24. Vilken kompetensnivå tycker du man kan kräva av kommunens anställda? 

 

 

 

 

Antal 

anställda Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

1-5 2,25 3,67 -1,42 12 

6-10 2,50 3,40 -0,90 10 

11-50 2,55 3,27 -0,72 11 

51-100 3,20 3,80 -0,60 5 

100 eller fler 3,20 3,80 -0,60 5 
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Tabell 6.8 Totalt NKI för kompetens 

Kompetens Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

Totalt 2,74 3,4 -0,66 43 

 

Förväntningarna som företagen har på kvaliteten på kompetensnivån hos kommunens 

anställda är överlag högre än hur företagen upplever kvaliteten på kompetensnivån. NKI 

visar att företagen som helhet inte är nöjda med kvaliteten på kompetensnivån inom 

kommunen. Det förväntade värdet visar att företagen har höga förväntningar angående 

kvaliteten på kompetensnivån.  

 

Angående vilken kompetensnivå företagen tycker att man kan kräva av kommunens 

anställda svarade den övervägande delen att man kan kräva en mycket hög nivå (Bilaga 

3). Detta innebär att företagen inte är nöjda med kvaliteten på kompetensnivån då de 

anser att man kan kräva en högre nivå än den upplevda kompetensnivån. 

 
Tabell 6.9 NKI uppdelat på företagsstorlek för kompetens 

Antal 

anställda Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

1-5 2,79 3,50 -0,71 11 

6-10 2,67 3,56 -0,89 9 

11-50 2,40 3,20 -0,80 10 

51-100 3,00 3,20 -0,20 5 

100 eller fler 3,20 3,40 -0,20 5 

 

I tabell 6.9 kan vi se att företagens NKI varierar beroende på företagens storlek. Det 

förväntade värdet är relativt högt oavsett storlek på företagen. Dock har företagen med 

1-10 anställda i genomsnitt högst förväntningar.  Det upplevda värdet hos de större 

företagen visar att de som helhet är relativt nöjda, då detta värde är högt. Värdet på NKI 

visar att de större företagen överlag är nöjd med kompetensen inom kommunen, de 

mindre är missnöjda. 

 

25. Hur nöjd är du med kommunens förmåga att hjälpa till att lösa problem? 

26. Hur nöjd är du totalt sett med kompetensen inom kommunen? 

 

På frågan om hur nöjd företagen är med kommunens förmåga att hjälpa till att lösa 

problem var svaren relativt jämnt fördelade bland de olika svarsalternativen. De vi kan 

se är att huvuddelen av företagen med 51 eller fler anställda svarade nöjd eller mycket 

nöjd. Bland företagen från 1-50 anställda svarade mer än vartannat mindre nöjd eller 

inte alls nöjd. Huvuddelen av företagen svarade att de totalt sett var nöjda eller mycket 

nöjda med kompetensen inom kommunen. Knappt vart tredje företag svarade att de var 

mindre nöjda. (Bilaga 3) 

 

6.7 Effektivitet = Hur snabb handläggningen av ett ärende är 

 

27. Vilka förväntningar har du på kommunens effektivitet? 

28. Hur upplever du kommunens effektivitet? 

29. Vilken nivå tycker du man kan kräva att kommunens effektivitet ska hålla?  
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Tabell 6.10 Totalt NKI för effektivitet 

Effektivitet Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

Totalt 2,14 3,29 -1,15 44 

 

Den upplevda kvaliteten på effektiviteten motsvarar inte förväntningarna som företagen 

har på kvaliteten på effektiviteten. NKI visar att företagen överlag är missnöjda med 

effektiviteten inom kommunen. Det syns även tydligt då det upplevda värdet är lågt. 

Resultatet innebär att företagen överlag är missnöjda med effektiviteten inom 

kommunen. 

 

Angående vilken nivå på kvaliteten företagen tycker man kan kräva att effektiviteten 

ska hålla svarade i stort sett samtliga mycket hög (Bilaga 3). Detta visar också för att 

företagen är missnöjda med effektiviteten inom kommunen.  

 
Tabell 6.11 NKI uppdelat på företagsstorlek för effektivitet 

Antal 

anställda Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

1-5 1,85 3,62 -1,77 13 

6-10 2,11 3,22 -1,11 9 

11-50 1,90 2,80 -0,90 10 

51-100 2,80 3,40 -0,60 5 

100 eller fler 2,80 3,40 -0,60 5 

 

I tabellen ovan visas NKI på effektiviteten inom kommunen uppdelat utifrån företagens 

storlek. Vi kan se att NKI är högre ju fler anställda företagen har. Detta innebär att de 

större företagen är nöjdast med kvaliteten på effektiviteten. Att deras upplevda värde är 

högst visar också att de är nöjdast med effektiviteten. Det förväntade värdet är relativt 

högt oavsett storlek på företaget. Undantaget är företagen med 11-50 anställda där 

värdet är lägre.  

 

30. Umeå kommun fokuserar på rätt saker...  

31. Umeå kommun gör saker på rätt sätt  

 

På påståendet om kommunen fokuserar på rätt saker svarade huvuddelen instämmer till 

liten del eller instämmer inte alls. Drygt var tredje företag svarade instämmer till stor 

del Det går att se en viss tendens att de större företagen var mer positiva än de mindre. 

Nästan samma förhållande råder på påståendet om kommunen gör saker på rätt sätt. 

(Bilaga 3) 

 

6.8 Tillfredställelse = positiv känsla av att ha fått eller uppnått något som 

kunde förväntas 

 

32. Vilka förväntningar har du på att en kontakt med kommunen ska ge ett 

tillfredsställande resultat? 

33. I vilken grad upplever du att kontakt med kommunen leder till ett tillfredsställände 

resultat? 

34. Vilken grad av tillfredsställelse tycker du att man kräva efter kontakt med 

kommunen? 
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Tabell 6.12 Totalt NKI för tillfredställelse 

Tillfredsställelse Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

Totalt 2,59 3,34 -0,75 41 

 

Förväntningarna på att en kontakt med kommunen ska ge ett tillfredställande resultat är 

överlag högre än den grad företagen upplever att en kontakt med kommunen leder till 

ett tillfredsställande resultat. NKI visar att företagen inte är nöjda med hur kontakt med 

kommunen leder till ett tillfredsställande resultat.  

 

Huvuddelen av företagen tycker att man kan kräva en mycket hög grad av 

tillfredsställelse efter en kontakt med kommunen (Bilaga3). Detta innebär att företagen 

är missnöjda med i vilken grad de blir tillfredsställda, då upplevelsen är lägre än vad 

företagen anser att de kan kräva.  

 
Tabell 6.13 NKI uppdelat på företagsstorlek för tillfredsställelse 

Antal 

anställda Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

1-5 2,31 3,54 -1,23 13 

6-10 2,60 3,40 -0,80 10 

11-50 2,25 2,75 -0,50 5 

51-100 3,20 3,60 -0,40 5 

100 eller fler 3,20 3,40 -0,20 5 

 

Tabell 6.13 visar NKI på vilken grad av tillfredsställelse företagen känner efter kontakt 

med kommunen på företagets storlek. Vi kan se att NKI är högre beroende på antal 

anställda. Vilket innebär att de större företagen är nöjdare med i vilken grad de känner 

tillfredsställelse efter kontakt med kommunen. Det är ingen större skillnad på det 

förväntade värdet beroende på företagens storlek. Undantaget är företagen med 11-50 

anställda som har ett förväntat värde på 2,75. Skillnaden på NKI mellan företagen med 

11-50 anställda och 51-100 anställda är litet. Dock visar det upplevda värdet för 

företagen med 51-100 anställda att de är nöjdare med i vilken grad de känner 

tillfredsställelse efter kontakt med kommunen.  

 

6.9 Klusterbyggande = Nätverksbyggande mellan företag som kan dra nytta av 

varandra för att uppnå ömsesidig nytta 

 

35. Vilka förväntningar har du på kommunen rörande assistans vid nätverksbyggande? 

36. Hur upplever du kommunens assistans vid nätverksbyggande? 

37. Vilken grad av assistans tycker du man kan kräva av kommunen gällande 

nätverksbyggande? 

 
Tabell 6.14 Totalt NKI för klusterbyggande 

Klusterbyggande Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

Totalt 2,11 2,89 -0,78 35 
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Förväntningarna som företagen har på kommunens assistans rörande nätverksbyggande 

är överlag högre än hur företagen upplever kommunens assistans vid nätverksbyggande. 

Det förväntade värdet visar att företagen inte har särskilt höga förväntningar på 

kommunen rörande assistans vid nätverksbyggande. Det upplevda värdet är lågt och att 

NKI inte är högre beror på de låga förväntningarna som företagen har. Att NKI är lågt 

innebär att företagen inte är nöjda med kommunens assistans vid nätverksbyggande.  

 

På frågan om vilken grad av assistans företagen tycker man kan kräva av kommunen 

gällande nätverksbyggande svarade vartannat företag hög grad (Bilaga 3). Knappt 

hälften svarade mycket hög och några enstaka låg samt mycket låg. Då upplevelsen är 

lägre än vad företagen anser att man kan kräva så innebär det att företagen är missnöjda 

med kommunens assistans vid nätverksbyggande.  

 
Tabell 6.15 NKI uppdelat på företagsstorlek för klusterbyggande 

Antal 

anställda Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

1-5 1,78 3,00 -1,22 9 

6-10 2,43 2,86 -0,43 7 

11-50 1,89 2,33 -0,44 9 

51-100 2,60 2,80 -0,20 5 

100 eller fler 2,20 3,20 -1,00 5 

 

Tabell 6.15 visar NKI rörande kommunens assistans vid nätverksbyggande beroende på 

företagets storlek. Företagen med 1-5 och 100 eller fler anställda har lägst NKI, vilket 

innebär att de är minst nöjda med kommunens assistans vi nätverksbyggande. Företagen 

med 6-10 och 11-50 anställda har i stort sett samma NKI, detta trots att företagen med 

11-50 anställda har ett rätt mycket lägre upplevt värde. Detta förklaras genom att 

företagen med 11-50 företag har relativt låga förväntningar på kommunens assistans vid 

nätverksbyggande. Det går inte att dra någon slutsats huruvida företagen är olika nöjda 

beroende på antal anställda. 

 

6.10 Sammanfattande frågor 

 

38. Tänk dig en perfekt kommun. Hur nära ett sådant ideal är Umeå kommun enligt 

dig? 

 

Nästan hälften av företagen anser att Umeå kommun är nära eller mycket nära att vara 

en perfekt kommun. Vidare svarar knappt var fjärde företag att Umeå kommun är 

mindre nära en perfekt kommun. Samtliga företag med 50 eller fler anställda har svarat 

positivt på frågan. Alla utom ett av dessa svarade nära eller mycket nära på frågan.  
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Tabell 6.16 Antal anställda och om Umeå anses vara en idealkommun 

 

 

 

39. Rangordna de 8 kvalitetsfaktorerna där du anser att Umeå kommun behöver bli 

bättre  

 

Den kvalitetsfaktorn som företagen 

tyckte var viktigast att förbättra är 

kommunikation. På andra plats 

kommer tillgänglighet följt av 

kompetens. Som andra alternativ har 

det flesta företagen svarat att 

kommunen måste förbättra 

effektiviteten. Kommunikation 

återkommer liksom kompetensen. 

Resultatet visar alltså att de 

kvalitetsfaktorer som företagen främst 

anser att kommunen måste bli bättre 

inom är: kommunikation, 

tillgänglighet, kompetens och 

effektivitet. (Bilaga 3)          Figur 7 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 8 

 

 

 

    
Tänk dig en perfekt kommun. Hur nära ett sådant ideal är Umeå 

kommun enligt dig?   

Total     Långt ifrån Mindre nära Nära Mycket nära 

Antal 
anställda 

1-5 2 5 6 2 15 

6-10 0 1 6 1 8 

11-50 2 5 3 2 12 

51-100 0 0 4 1 5 

101 
eller fler 

0 1 2 2 5 

    4 12 21 8 45 
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40. Du som inte varit i kontakt med kommunen under de senaste två åren... 

 

Huvuddelen av de företag som inte hade varit i kontakt med kommunen under de 

senaste två åren angav att de inte har haft behov som anledning. 

 
Tabell 6.17 Av vilken anledning företaget inte har varit i kontakt med kommunen  

  Totalt 

har inte haft 

behov 

har inte känt 

till vem som 

ska kontaktas 

kommunens 

representant har 

inte kunnat nås annat 

Antal 

företag 13 11 2 0 0 
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7. ANALYS & DISKUSSION 
I detta avsnitt analyserar vi empirin utifrån de teorier och frågeställningar vi har. Vi 

kommer även att diskutera kring olika variabler och de samband vi ser i studien. Vi har 

valt att i ett sammanfattande avsnitt analysera de frågor som vi har ställt med hjälp av 

gap-modellen. Detta för att lättare kunna analysera och diskutera dessa senare i 

analysen. Vi kommer att avsluta kaplitet med att diskutera huruvida vår studie skiljer 

sig åt mot tidigare studier. De resultat som analyseras och diskuteras finns redovisade i 

sin helhet i empirin samt i bilaga. 

 

7.1 Bakgrundsfrågor 

 

Vi kan konstatera att antalet kontakter mellan kommun och företag varierar beroende på 

företagets storlek. Bland företagen med 11-50 anställda hade över hälften svarat att de 

inte varit kontakt med kommunen de senast två åren. Vad detta beror på är svårt att 

säga. Det vi kan se i studien är att av alla företag så har dessa företag det lägsta 

förväntade värdet inom nästan samtliga kvalitetsfaktorer, vilket kan innebära att de har 

dåliga erfarenheter av kontakter med kommunen och därför inte känner något behov. 

Detta kan vi koppla till vad Grönroos skriver om kvalitetsupplevelser vid 

tjänstekonsumtion. Enligt Grönroos är förväntningar till stor del är uppbyggt av tidigare 

erfarenheter. (1983, s. 33). En annan anledning till att få företag har haft kontakt med 

kommunen skulle kunna bero på att dessa är väletablerade företag och därmed är många 

ärenden till kommunen redan avklarade.  

 

En anledning till att huvuddelen av de mindre företagen har haft kontakt med 

kommunen skulle eventuellt kunna bero på att dessa är relativt nystartade. Därmed kan 

fler av dessa haft anledning att vända sig till kommunen för frågor angående tillstånd 

och assistans som kommunen tillhandahåller vid uppstartandet. Detta resonemang 

bygger vi på de Pierre skriver om direkta kontakter, som bland annat handlar om 

kontakter vid specifika ärenden som exempelvis bygglov (1996, s. 24). Men då vi inte 

vet hur länge dessa företag har varit aktiva kan vi inte svara på om detta kan vara 

anledningen. Att samtliga företag i kategorierna med flest anställda har varit i kontakt 

med kommunen är kanske inte särskilt överraskande. Detta kan återigen kopplas till vad 

Pierre skriver om direkta kontakter. Enligt Pierre är en del av de direkta kontakterna 

rutinkontakter (1996, s. 24), vilka rimligtvis ökar med storleken på företaget.  

 

7.2 Gap-modellen    

 

Enligt vår teoretiska referensram kan gap-modellen användas för att bedöma kvaliteten 

på en vara eller tjänst och således kundnöjdhet (Parasuraman et al., 1985, s. 44). Enligt 

Grönroos formas förväntningar på en produkt eller tjänst av tidigare erfarenheter (1983, 

s. 32). Enligt gap-modellen är kundnöjdheten högre ju mer upplevelsen av en produkt 

eller tjänst motsvarar förväntningarna. Problemet med att redovisa utifrån gap-modellen 

är att om företagen har låga förväntningar ser det ut som att de kan vara relativt nöjda 

fast de egentligen upplever kvaliteten som låg. För att kunna redovisa detta på ett 

tillfredställande sätt valde vi att skapa ett nöjd-kund-index (NKI). Att upplevelsen 

motsvarar eller är högre än förväntningarna behöver inte nödvändigtvis innebära hög 

kundnöjdhet. Detta eftersom förväntningarna kan vara låga. Därför har vi också ställt 

frågan om vilka krav företagen ställer på kommunen. Är upplevelsen större än både 

kraven och förväntningarna innebär det hög kundnöjdhet. Vi har i vår studie ändå valt 

att fokusera på ”gapet” mellan förväntningarna och upplevelserna, och tolka 
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kundnöjdheten utifrån detta. På så sätt kan vi jämföra kundnöjdheten mellan de olika 

kvalitetsfaktorerna. Vi valde att göra på detta sätt eftersom företagen överlag tyckte att 

de kunde ställa väldigt höga krav på kommunen, vilket innebär att vi utan någon djupare 

analys kan konstatera att huvuddelen av företagen är missnöjda med kommunens 

service inom de olika kvalitetsfaktorerna.  

 

7.2.1 NKI totalt för företagen 

 

Vi kan konstatera att företagens förväntningar på den kommunala servicen överlag är 

högre en den upplevda servicen inom samtliga kvalitetsfaktorer. Enligt gap-modell 

innebär det att företagen överlag inte är nöjda med kvaliteten på den kommunala 

servicen (Parasuraman et al., 1985, s. 44). Detta blir ännu tydligare då kraven som 

företagen har på kommunen till mycket stor del är högre än upplevelsen. Vi kan även 

konstatera att NKI skiljer sig åt beroende på storlek på företagen. I så gott som samtliga 

kvalitetsfaktorer är företagen nöjdare ju fler anställda de har.  

 

Något som också är värt att konstatera är att företagen med 11-50 anställda 

genomgående har ett lägre förväntat värde än övriga företag. Men de har ett överlag ett 

högre NKI än företagen med 1-5 och 6-10 anställda. Som vi tidigare nämnt behöver inte 

det nödvändigtvis innebära att de är mer nöjda då de har lägre förväntningar på 

kommunen. Bland företagen med 11-50 anställda var det flest företag som inte hade 

varit i kontakt med kommunen under de senaste två åren. Vi ”misstänkte” att detta 

skulle kunna vara en orsak till att de hade ett lägre förväntat värde än övriga. Därför 

skapade vi korstabeller där vi jämförde förväntningar och upplevelser beroende på om 

företagen varit i kontakt med kommunen eller inte. Det visade sig inte vara någon 

nämnvärd skillnad (Bilaga 4). 

 

I tabell 7.1 ser vi att totala NKI för samtliga kvalitetsfaktorer, som analyserats med 

hjälp av gap-modellen, är -0,76. Detta innebär enligt Parasuraman et al., som vi tidigare 

nämnt, att företagen i Umeå överlag inte är nöjda med den kommunala servicen (1985, 

s. 46). Den kvalitetsfaktor där ”gapet” mellan förväntningar var störst var effektivitet 

med NKI på – 1,15. Det innebär att företagen som helhet är missnöjda med 

effektiviteten inom kommunen. Det upplevda värdet är 2,14, vilket innebär att i 

genomsnitt upplever företagen sånär en låg kvalitet på effektiviteten inom kommunen.  

 

Den kvalitetsfaktor där företagen anser att de upplever bäst kvalitet var bemötande. NKI 

visar det ”höga” värdet -0,23, vilket enligt Parasuraman et al. innebär att den upplevda 

kvaliteten på bemötandet till stor del motsvarar förväntningarna. Det höga upplevda 

värdet visar att genomsnittet har svarat att de upplever hög kvalitet på bemötandet.  
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Tabell 7.1 Totalt NKI för alla företag per kvalitetsfaktor 

Kvalitetsfaktor Upplevelse Förväntningar NKI 

Bemötande 3,04 3,27 -0,23 

Kompetens 2,74 3,4 -0,66 

Tillfredsställelse 2,59 3,34 -0,75 

Klusterbyggande 2,11 2,89 -0,78 

Kommunikation 2,45 3,3 -0,85 

Tillgänglighet 2,65 3,53 -0,88 

Effektivitet 2,14 3,29 -1,15 

Totalt 2,53 3,29 -0,76 

 

7.2.2 NKI uppdelat utifrån företagens storlek 

 

Genom att använda oss av Parasuraman et al. gap-modell kan vi se att om företagen är 

nöjda med kvaliteten på den kommunala servicen är beroende av företagens storlek. Ju 

större företag desto mer motsvarar den upplevda kvaliteten förväntningarna. Dock är det 

företagen med 51-100 anställda som enligt gap-modellen är nöjdast. Även företagen 

med 100 eller fler anställda är relativt nöjda med den kommunala servicen. Företagen 

med 1-5 anställda kan säga vara missnöjda. Tittar vi på det upplevda värdet ser vi också 

stor skillnad mellan företagen. Bland de större företagen svarar genomsnittet att de 

upplever hög kvalitet, medan de mindre företagen ligger nära en låg upplevd kvalitet. 

Företagen med 11-50 anställda har, som vi tidigare nämnt, lägst förväntningar. Då deras 

upplevda värde även det är lågt visar NKI i att de inte är alltför missnöjda med 

kvaliteten. Detta beror till stor del på det låga förväntade värdet. 

 

Tabell 7.2 

Antal 

anställda Upplevelse Förväntningar NKI 

1-5 2,24 3,41 -1,17 

6-10 2,55 3,34 -0,80 

11-50 2,39 2,98 -0,59 

51-100 3,09 3,37 -0,29 

100 eller fler 3,06 3,49 -0,43 

 

7.3 Information 

 

Information är ett enkelriktat budskap från en sändare till en mottagare utan att sändaren 

får någon feedback (Larsson, 2001, s. 31). 

 

7.3.1 Muntlig information 

 

Vi kan konstatera att Umeå lyckats bra med att vara tydliga i sin information till de 

större företagen. Bland de mindre företagen är det dock ett större antal som inte är nöjda 

med tydligheten i informationen. Vi kan jämföra detta med Heide’s teori om muntlig 

information. Enligt Heide är det viktigt att sålla bland den information som ska 

förmedlas så den viktigaste lyfts fram (Heide et al., 2005, s. 101 ff).  Vidare är det 

javascript:open_window(%22http://album.umu.se/F/S59FLKE6CHDKVSKU42AX7TB38SK6488MIKHFUDSLNPBRG5UJ51-41674?func=service&doc_number=000876683&line_number=0016&service_type=TAG%22);
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viktigt att förklara vad som menas med informationen och att skapa förutsättningar för 

en dialog. Om Umeå kommun har lyckats med detta ser vi i frågan om hur nöjda 

företagen är med tydligheten i kommunens information. Mer än hälften av företagen 

svarade att de var nöjda eller väldigt nöjda med tydligheten i kommunens information. 

De företag som var mindre nöjda eller inte alls nöjda återfanns bland företagen med 1-

50 anställda. 

 

Vår undersökning visar tydliga tendenser på att företag upp till 50 anställda är mindre 

nöjda med kvaliteten på kommunens information än de med 51 eller flera anställda 

gällande såväl tillgång som tidsaspekt på informationen. Vi menar att detta kan bero på 

att kommunen medvetet eller omedvetet anpassar informationen till de större företagens 

preferenser.  

 

Intressant är att företag som inte varit i kontakt med kommunen de senaste två åren 

överlag är negativt inställda till informationen från kommunen (Bilaga 4). Tabell 7.3 

visar hur nöjda företagen är med tydligheten i kommunens information beroende på om 

de har varit i kontakt med kommunen eller inte. Samma tendens gäller även vid de 

övriga frågorna (Bilaga 4). Enligt vår mening kan det bero på tidigare negativa 

erfarenheter och att den inställningen till kommunen finns kvar.  

 
Tabell 7.3 Grad av nöjdhet med tydligheten i kommunens informationen och kontakt med 

kommunen 

    Hur nöjd är du med tydligheten i kommunens information?  

Total     Inte alls nöjd Mindre nöjd Nöjd Väldigt nöjd 

Har ditt företag varit i 
kontakt med 
kommunen under de 
senaste två åren?  

Ja 3 7 17 7 34 

Nej 1 9 1 0 11 

Total 4 16 18 7 45 

 

7.3.2 Skriftlig information 

 

En stor del av den skriftliga information som Umeå kommun förmedlar sprids via 

kommunens hemsida. På frågan hur nöjd är du med informationen på kommunens 

hemsida svarade över hälften av företagen att de är positiva till kommunens hemsida. 

Detta kan jämföras med Falkheimer & Heide’s teori om skriftlig information. Enligt 

Falkheimer & Heide är det viktigt att det går lätt att hitta den information man är ute 

efter och eftersom information i regel tolkas olika är det viktigt att den är tydlig (2003, s. 

48ff). Resultatet på frågan visar att kommunen har lyckats relativt bra med tydligheten i 

informationen på sin hemsida . 

 

7.4 Kommunikation 

 

Enligt vår teoretiska referensram är kommunikation överföring av ett budskap från en 

person till en annan ”i hopp om” att få respons.  
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7.4.1 Extern kommunikation 

 

Större delen av företagen är inte nöjda med kvaliteten på kommunikationen med 

kommunen. Vi kopplar resultatet från vår studie till vad Falkheimer & Heide skriver om 

kommunikation. Resultatet visar att kommunen i många fall inte lyckas med sin 

kommunikation med företagen. Enligt Falkheimer & Heide leder dålig kommunikation 

till att budskap misstolkas (2003, s. 15). Företagen har överlag högre förväntningar på 

kommunen gällande kvaliteten på kommunikation än hur de upplever den, vilket enligt 

Parasuraman et al. gap-modell (1985, s. 44) visar att företagen överlag är missnöjda 

med kvaliteten på kommunikationen. Bristen på god kommunikation mellan företagen 

och kommunen anser vi vara allvarlig, då en bra kommunikation mellan kommunen och 

företagen minskar risken för missförstånd och ger en grund till en god relation (Strid, 

1999, s. 90). Vidare är kommunikation med den offentliga sektorn viktig för företagen 

både vid startandet av nya företag och för befintliga företag (Falkheimer & Heide, 2003, 

s. 156). Att kvaliteten på kommunikationen upplevs som dålig av många företag anser vi 

kan bidra till att företagen inte är nöjda inom de övriga kvalitetsfaktorerna.  

 

Enligt Parasuramans et al. gap-modell (1985, s. 44) visar vår studie på tydliga skillnader 

på hur nöjd man är med kvaliteten på kommunikationen beroende på storlek på 

företagen. Tydligt är att ju större företag desto nöjdare är man med kvaliteten på 

kommunikationen med kommunen. Strid belyser hur viktigt det är att välja 

informationskanal utifrån vad som skall kommuniceras (1999, s. 90). Utifrån detta 

resonemang menar vi att de större företagen och kommunen har en starkare relation och 

därför har kommunen lärt sig vilken informationskanal som skall användas. 

 

Överlag är företagen inte alls nöjda med möjligheten att kunna påverka politiska beslut. 

Det går att se tendenser till att de större företagen är något nöjdare än de mindre 

företagen. Det är sannolikt att större företag har större inflytande på kommunen, även 

om långt ifrån alla de större företagen var nöjda med den möjligheten att påverka 

politiska beslut. Vår uppfattning är att kommunen anser att de större företagen är mer 

värdefulla för Umeå då de skapar fler arbetstillfällen.  

7.4.2 Kommunicera proaktivt 

 

På påståendet att Umeå kommun kommunicerar aktivt svarade mer än hälften 

instämmer till viss del eller instämmer inte alls. Detta kan jämföras med Falkheimer & 

Heides teori om att kommunicera proaktivt (2003, s. 88ff). Genom att kommunicera 

proaktivt kan kommunen skapa nya möjligheter för företagen att reagera på problem 

innan de uppkommer. Vidare är det viktigt för kommunen att kommunicera proaktivt 

för att behålla goda relationer. Enligt vår studie anser en stor del av företagen att 

kommunen inte kommunicerar proaktivt. 

 

Falkheimer & Heide skriver att proaktiv kommunikation förutsätter två parter som 

frivilligt och aktivt skapar en dialog (2003, s. 84). De större företagen är betydligt mera 

positiva till kommunens förmåga att kommunicera aktivt. Vi föreställer oss att det är 

relativt enkelt för kommunen att etablera en dialog med de större företagen. Främsta 

anledningen är sannolikt att de är få vilket leder till att dialogen kan ske direkt med 

dessa storföretag utan att bli alltför resurskrävande. För att kunna föra en dialog med det 

större antalet småföretag behöver kommunen rimligtvis gå via mellanhänder. Denna 

ökade mängd ”brus” ökar i sin tur risken att någon person i ledet tolkar informationen 

på ett annat sätt än vad som avsågs från början (Kotler, 2003, s. 565; Falkheimer & 
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Heide, 2003, s. 15). För att förbättra kommunikationen mellan de mindre företagen och 

kommunen anser vi att graden av engagemang behöver öka från båda sidor, då 

ömsesidiga ansträngningar krävs för att skapa den dialogkommunikation som är 

nödvändig för en proaktiv kommunikation (Falkheimer & Heide, 2003, s. 84). 

 

7.5 Bemötande 

 

Enligt vår teoretiska referensram handlar bemötande om service och attityder. Företagen 

har överlag höga förväntningar på kommunen gällande kvaliteten på bemötandet, vilket 

enligt Parasuramans et al. gap-modell (1985, s. 44) visar det att företagen upplever en 

förhållandevis god kvalitet på bemötandet från kommunens sida. Vår studie visar även 

att skillnaden mellan upplevelse och förväntningar inte var särskilt stor beroende på 

storlek på företaget. Detta innebär att bemötandet från kommunens anställda är relativt 

lika oberoende vilken storlek det är på företaget. Dock går det att se tendenser till att 

företagen är mer nöjda med bemötandet i relation till förväntningarna desto fler 

anställda företaget har. Upplevelsen hos företagen med 51 eller fler anställda motsvarar 

helt förväntningarna, vilket innebär att de är nöjda med bemötandet från kommunen. Vi 

jämför detta med Bloisi et al´s teori angående attityder. Bloisi et al beskriver en individs 

attityd som ett invant beteende som påverkar hur denne förhåller sig till andra individer, 

idéer och företeelser (2003 s. 13). Resultatet i vår studie innebär enligt oss att 

kommunens anställda har en positiv attityd till företagen.   

 

Det kan tänkas att företagen har sina ”favoritanställda” som de återkommer till vid 

kontakt med kommunen. Vidare kan det vara så att vissa handläggare rekommenderas 

eftersom de anses vara hjälpsamma och kompetenta. Detta kan vi koppla till Jobber & 

Fahys resonemang om att företag som har en hög grad av kundnöjdhet tenderar att få 

mer positiv ”word of mouth”. Vi menar att detta resonemang även stämmer på anställd 

personal, alltså att företag sprider information ”sinsemellan” om anställda. (Jobber & 

Fahy, 2009, s. 6f).  

7.5.1 Service  

 

Större delen av företagen är nöjda med den lyhördhet och förståelse som kommunen 

visar. Detta kopplar vi till Ivarsson teori om service. Enligt Ivarsson handlar service om 

att vara lyhörd och anstränga sig för att tillgodose behov och önskemål, men tillägger att 

detta skall ske inom ekonomiska gränser (2005, s. 30). Utifrån Ivarssons resonemang 

menar vi att kommunen inte har tid eller råd att lägga samma engagemang på alla 

företag. Vi anser att vår studie talar för att kommunen prioriterar de större företagen 

eftersom de överlag är mer nöjda med kvaliteten på servicen. De mindre förtagen är till 

stor del inte nöjda med kvaliteten på den service kommunen ger. Frågan vi ställer oss då 

är om detta är ett medvetet beslut från kommunen eller en attityd bland kommunens 

tjänstemän. Bloisi et al beskriver hur en individs attityd är ett invant beteende som 

påverkar hur denne förhåller sig till andra individer, idéer och företeelser (2003 s. 13). I 

detta fall skulle det kunna innebär att de kommunala tjänstemännen som möter 

företagen av tradition prioriterar de större företagen. Resultatet av vår studie talar för att 

de större företagen överlag får bättre service från kommunen. 

 

7.6 Tillgänglighet 

 

Utifrån att Parasuraman et al. skriver att tillgänglighet är en av faktorerna som avgör 

tjänstekvalitet ställde vi ett antal frågor till företagen om hur de upplevde 
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tillgängligheten från kommunens sida (1985, s. 44). Att tillgängligheten är en viktig 

faktor för företagen är tydligt eftersom tillgänglighet fick näst flest förstaplatser då 

respondenterna i vår studie ombads rangordna de kvalitetsfaktorer som Umeå kommun 

behöver bli bättre inom. 

 

Den höga placeringen ser vi inte som förvånande eftersom en förutsättning för god service, 

eller någon service över huvud taget, är att företagen kan nå fram till först kommunen och 

sedan till rätt person beroende på ärende. Vi kopplar detta till vad Tilley skriver om att sen 

information är jämnställbar med felaktig information (2007, s. 57). Vi tänker oss att 

processen att nå fram till rätt person på kommunen ofta tar en stor del av den totala tiden det 

tar för ett företag att få hjälp med ett ärende. Vi ser Pierres typexempel på 

handläggningsärende, ett bygglov (1996, s. 24). Vi föreställer oss att den effektiva 

arbetstiden från kommunens representant endast motsvarar en bråkdel av den tid det tar från 

att företaget skickar in ansökan till att de får svar. 

 

Vår studie visar att företagens förväntningar på kvaliteten på tillgängligheten överlag är 

högre än hur de upplever kvaliteten. Enligt Parasuramans et al. gap-modell (1985, s. 44) 

visar detta att företagen som helhet inte är nöjda med kvaliteten på tillgängligheten. Vi 

kan konstatera att kommunen till stor del inte lyckas med att göra sin information 

tillgänglig för företagen. Vi kopplat detta till vad Tilleys skriver om tillgänglighet. 

Enligt Tilley är det viktigt att den information företagen söker är lättillgänglig. Försenad 

information jämställs med felaktig information och väntetiden påverkar kundnöjdheten 

negativt. (Tilley, 2007, s. 57).  

 

Utifrån gap-modellen (Parasuraman et al., 1985, s. 44) kan vi se att vår studie visar på 

relativt stora skillnader beträffande hur företagen uppfattar kvaliteten på tillgängligheten 

beroende på företagets storlek. Företagen med 1-5 anställda är minst nöjda med 

kvaliteten på tillgängligheten. De större företagen upplever kvaliteten på 

tillgängligheten som relativt bra. Detta har sannolikt att göra med att de större företagen 

kan ha varit aktiva under en längre tid i kommunen och hunnit arbeta upp en bättre 

relation till kommunen. Det innebär att de i högre grad vet vem som ska kontaktas och 

därför kommer i kontakt med rätt person direkt.  

 

7.7 Kompetens 

 

Företagen har överlag högre förväntningar på kvaliteten än hur de upplever kvaliteten 

på kompetensen på kommunens anställda. Enligt gap-modellen visar detta att företagen 

överlag är missnöjda med kvaliteten på kompetensen (Parasuraman et al., 1985, s. 44). 

På frågan hur nöjd företagen är totalt sett med kompetensen inom kommunen svarade 

mer än hälften att de var nöjda eller mycket nöjda. Detta kan vi koppla till Borgs teori 

om kompetens. Enligt Borg är kompetens den kunskap och de färdigheter en person har 

samt dess förmåga att använda dessa (1996, s. 106). För att en organisation ska upplevas 

som kompetent krävs det att personalen har den kunskap som krävs samt förmåga att 

kunna omvandla denna till den service kunden önskar (Parasuraman et al., 1985, s. 47). 

På frågan hur nöjd är du totalt sett med kompetensen inom kommunen svarade mer än 

hälften att de var nöjda eller mycket nöjda. Enligt Borg innebär detta att företagen 

känner förtroende för kommunens anställda eftersom de anser att personen de är i 

kontakt med är kompetent. Borg skriver att kompetensutveckling inte enbart handlar om 

att skicka personal på utbildning och kurser, utan i första hand handlar om att behålla 

personal inom verksamheten (1996, s. 106f). Utifrån vad Borg skriver så visar resultatet 



51 

 

i vår studie att kommunen har lyckats bra med att utveckla och behålla kompetent 

personal inom verksamheten.  

 

Att företagen överlag har svarat de totalt sett är nöjda med kompetensen men ändå 

upplevs som missnöjda beror till stor del på de höga förväntningarna. Tabell 7.2 visar 

att företagen överlag totalt sett är relativt nöjda med kompetensen inom kommunen. Vi 

ser också att företagen har mycket höga förväntningar på kommunen vilket leder till att 

de ändå inte är nöjda. Detta kan kopplas till Grönroos teori angående 

kvalitetsupplevelse vid tjänstekonsumtion, då han menar att hur ett företag upplever en 

tjänst beror på dennes förväntningar (1983, s. 32). 

 
Tabell 7.4 Förväntningar och hur nöjd företagen är kompetensen inom kommunen 

    
Hur nöjd är du totalt sett med kompetensen inom 

kommunen?   

Total 
    

Inte alls 

nöjd 

Mindre 

nöjd Nöjd 

Väldigt 

nöjd 

Förväntningar Mycket 

låga 

1 0 0 0 1 

Låga 1 2 0 0 3 

Höga 0 4 8 4 16 

Mycket 

höga 

0 8 8 7 23 

Total 2 14 16 11 43 

 

Huruvida företagens är nöjda med kvaliteten på kompetensen skiljer sig åt beroende på 

antal anställda. Detta innebär enligt Parasuramans et al. gap-modell att ”gapet” mellan 

företagens upplevda kvalitet och förväntningar på kvaliteten skiljer sig åt (1985, s. 44). 

De större företagen upplever förhållandevis god kvalitet på kompetensen. Att de mindre 

företagen är minde nöjda med kvaliteten kan till viss del förklaras med att dessa företag 

har högre förväntningar än de större företagen. Varför skillnaden på den upplevda 

kvaliteten är så stor mellan större och mindre företag är svårt att säga säkert.  

 

Att de större företagen är nöjdare med kvaliteten på kompetensen än de mindre 

företagen förvånar oss. Större företag tycker vi rimligtvis skulle vända sig till 

kommunen med mera komplicerade frågor än mindre företag. Kommunen skulle då ha 

svårare att svara upp mot de större företagens förväntningar än mot de mindre, inte tvärt 

om vilket vår studie pekar på. Å andra sidan kan det vara så att kommunen lägger mera 

engagemang på ärenden rörande de större bolagen då dessa ärenden kan vara mer 

omfattande och därför kräver kompetentare personal. Detta skulle i sin tur innebära att 

dessa företag känner ett större förtroende för kommunen. De stora företagen kan ha 

upparbetade kontakter till kompetenta och erfarna tjänstemän medan småföretagen 

hamnar hos mindre erfarna och kompetenta tjänstemän via växeln. 

 

7.8 Effektivitet 

 

Enligt vår teoretiska referensram innebär effektivitet att få fram rätt resultat till den 

lägsta kostnaden (Borg, 1996, s. 12). Då vår studie handlar om hur företagen upplever 

kommunens service fokuserar vi på den första halvan på vad Borg skriver, att få fram 

rätt resultat. I praktiken innebär det snabb handläggning från kommunens sida av 

företagens ärenden vilket Parasuraman et al. kallar reaktionssnabbhet (1985, s. 47).  
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Den uppleva kvaliteten på effektiviteten motsvarar inte förväntningarna. Enligt 

Parasuramans et al. gap-modell (Parasuraman et al., 1985, s. 44) visar det att företagen 

överlag inte är nöjda med kvaliteten på effektiviteten. Detta innebär att kommunen i 

stort inte lyckas vara så effektiva i sin service som företagen förväntar sig.  

 

Detta avspeglade sig tydligt i NKI där effektivitet fick värdet -1,15 vilket är det lägsta 

värdet av samtliga kvalitetsfaktorer i vår studie. När företagen i ombads att rangordna 

vilka kvalitetsfaktorer kommunen behöver bli bättre inom kom effektivitet på andra 

plats när vi räknade samman antalet första- och andraplaceringar. Vi ser därmed tydligt 

att effektivitet är någonting företagen upplever vara både viktigt och något kommunen 

behöver förbättra. 

 

Det är skillnad på hur nöjd företagen är med kvaliteten på effektiviteten beroende på 

företagets storlek. Ju större företag desto nöjdare är de med kvaliteten på effektiviteten. 

Enligt Parasuramans et al. gap-modell (1985, s. 44) visar det att ”gapet” mellan 

företagens upplevda kvalitet och förväntningar på kvaliteten skiljer sig åt. Företagen 

med 1-5 anställda är mest missnöjda. Vilket till viss del kan förklaras med att de hade 

väldigt höga förväntningar på kvaliteten på effektiviteten. Detta kan återigen kopplas till 

vad Grönroos skriver angående att hur ett företag upplever en tjänst beror på dennes 

förväntningar (1983, s. 32). De större företagen upplever en relativt låg kvalitet på 

effektiviteten. Men att de större företagen är nöjdare med kvaliteten på effektiviteten än 

de mindre företagen beror enligt vår mening på att kommunen prioriterar de större 

företagen.  

 

7.8.1 Efficiency and effectiveness 

 

Enligt Bloisi et al. innebär begreppet ”efficiency” att göra saker på rätt sätt medan 

”effectiveness” avser att göra rätt saker (2003 s. 59f). Vi frågade därför företagen till 

vilken grad de instämmer i påståendena att ”Umeå kommunen fokuserar på rätt saker” 

och ”Umeå kommun gör saker på rätt sätt”. Detta för att på ett tydligt sätt bryta ned 

Borgs definition av effektivitet i sina två beståndsdelar, rätt resultat och lägsta 

kostnaden (1996, s. 12).  Vi ville därmed studera om företagens uppfattning om 

kommunens förmåga att fokusera på att leverera rätt typ av service, effectiveness, samt 

åstadkomma denna service på rätt sätt, efficiency (Bloisi et al, 2003 s. 59f). 

 

Graden av instämmande är likartade i båda påståendena, en majoritet av företagen 

instämmer inte alls eller till liten del. Företagen med upp till 50 anställda instämmer i 

lägre grad än företagen med 51 eller fler anställda. Majoriteten av företagen i studien 

tycker därmed dels att kommunen levererar en annan typ av service än företgen önskar 

samt att kommunen skulle kunna leverera servicen på ett mindre resurskrävande sätt.  

 

För att öka den totala effektiviteten i servicen till företagen måste kommunen enligt vad 

Bloisi et al. skriver därmed se över hur den kan producera mer service men även vilken 

typ av service den producerar (2003 s. 59f).  

  

7.9 Tillfredsställelse  

 

Vår studie visar att företagen överlag inte känner sig tillfredsställda efter att har varit i 

kontakt med kommunen. Vi kan jämföra detta med Bloisis teori om tillfredsställelse. 

Enligt Bloisi är tillfredsställelse en positiv känsla av att ha fått eller uppnått något som 
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kunde förväntas (2003 s. 60). Utifrån gap-modellen kan vi se att den upplevda 

kvaliteten på tillfredsställelsen inte motsvarar den förväntade kvaliteten.  

 

Vår studie visar att grad av tillfredsställelse företagen känner efter att ha varit i kontakt 

med kommunen skiljer sig beroende på antal anställda. Vi kan se att de mindre 

företagen känner en lägre grad av tillfredsställelse. Detta bidrar enligt Jobber & Fahy till 

att kommunen skapar dålig kundnöjdhet då de inte lever upp till företagens 

förväntningar (2009, s. 6f). Det är sannolikt att detta är orsaken  till att det var fler bland 

de mindre företagen som inte har varit kontakt med kommunen under de senaste två 

åren. Vi menar att de inte ser någon anledning till att kontakta kommunen eftersom de 

ändå inte upplever att de blir nöjda. Då kundnöjdhet har en stor inverkan på lojalitet och 

återbesök menar vi att det är anledningen till att de större företagen överlag mer ofta är i 

kontakt med kommunen (Jobber & Fahy, 2009, s. 6f). Vi menar också att detta är 

anledningen till att de större företagen överlag är mer positivt inställd till kommunen. 

 

7.10 Klusterbyggande 

 

Vår studie visar att företagen överlag är missnöjda med kommunens assistans vid 

nätverksbyggande. Vi kan koppla detta till Porters teori om klusterbyggande. Enligt 

Porter innebär klusterbyggande nätverkande mellan organisationer inom ett geografiskt 

område, såsom exempelvis en kommun (1998, s. 247). Det vi kan se i vår studie är att 

företagen överlag inte har särskilt höga krav på assistans från kommunen vid 

nätverksbyggande. Klusterbyggande är den kvalitetsfaktor där företagen överlag har 

lägst krav på kvaliteten. Vidare är klusterbyggande även den kvalitetsfaktor som 

företagen har lägst förväntningar på samt upplever har lägst kvalitet. Enligt vår mening 

är detta anledningen till att frågorna om nätverksbyggande hade lägst svarsfrekvens. 

Intressant är att de företag som är mest missnöjda är företagen med 1-5 anställda och de 

med 100 eller fler anställda. Vi kan således inte dra någon slutsats att graden av nöjdhet 

är beroende på storlek. Dock kan vi se att tendensen att större företag är nöjdare än de 

mindre stämmer överens om vi bortser från företagen med 100 eller fler anställda.  

 

Varför förväntningarna på kommunen rörande klusterbyggnad är lägre jämfört med de 

andra kvalitetsfaktorerna kan vi inte veta säkert. Vi tänker oss att klusterbyggandets 

abstrakta form splittrar företagens bild av vad begreppet verkligen innebär och vad 

kommunens roll i företagens klusterbyggande kan vara. Är detta fallet skulle det kunna 

förklara varför många företag har valt att inte svara på frågan.  

 

7.11 Sammanfattande frågor 

 

Svaret på frågan om hur nära kommunen är ett perfekt ideal enligt företagen visar att 

kommunen kommer närmare en idealkommun än vad som är rimligt att anta utifrån 

svaren på våra övriga frågor. Framför allt ser vi inte samma grad av missnöje bland 

företagen med 50 eller färre anställda.  

 

För att testa detta utgick vi från samma modell som när vi skapade det upplevda värdet. 

Vi skapade ett värde för att se i vilken grad företagen anser att Umeå är en 

idealkommun. I tabell 7.3 ser vi det totala upplevda värdet från de olika 

kvalitetsfaktorerna i jämförelse med vad företagen totalt sett anser om Umeå som en 

idealkommun. Vi ser då att företagen i högre grad anser att Umeå är en idealkommun än 

hur de upplever kvaliteten inom de olika kvalitetsfaktorerna.  
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Vi är en aning självkritiska till utformningen av frågan angående hur nära Umeå 

kommer idealkommunen. Vi kunde preciserat frågan ytterligare med att vi avsåg hur 

nära Umeå kommer idelkommunen vad gäller kommunal service till företag. Samtliga 

föregående frågor i enkäten har dock handlat om kommunal service till företag. Därför 

tror vi att chansen är stor att företagen tolkat frågan på det sätt vi avsåg när vi gjorde 

enkäten. 

 

Tabell 7.5 Värde på idealkommun och totalt upplevt värde 

Idealkommun 2,73 

Totalt upplevt värde 2,53 

 

Det går dock att se en skillnad huruvida företagen anser att Umeå är en idealkommun 

beroende på storlek. Det är framför allt företagen med 1-5 och 11-50 anställda som 

anser att Umeå inte lever upp till vad de anser vara en idealkommun. Att det var flera 

bland dessa företag som inte har varit i kontakt med kommunen visade sig inte inverka 

på resultatet (Bilaga 4). De större företagen anser överlag att Umeå kommun lever upp 

till deras ideal. Med bakgrund till övriga frågor så stämmer det rätt bra. Genomgående 

har de större företagen varit positivare inställd till kommunen i så gott som samtliga 

frågor. Det som vi anser ligger till grund för att de större företagen överlag är positivare 

inställd till kommunen är att de i högre grad känner tillfredsställelse efter en kontakt 

med kommunen. Detta kan förklaras av att kundnöjdhet har en stark inverkan på 

lojalitet och återbesök (Jobber & Fahy, 2009, s. 6f).  

 

Utifrån vad företagen har svarat på övriga frågor borde effektivitet, tillgänglighet och 

kommunikation vara de kvalitetsfaktorer som företagen anser att kommunen behöver bli 

bättre på. I tabell 7.4 ser vi kvalitetsfaktorerna utifrån hur ”nöjda” företagen är. Utifrån 

Parasuramans et al. gap-modell (1985, s. 44) kan vi se att företagen är minst nöjda med 

effektivitet, tillgänglighet och kommunikation. I det stora hela stämmer tabellen med 

vilka kvalitetsfaktorer företagen anser att kommunen behöver bli bättre på. De är 

kvaliteten på kommunikationen, tillgängligheten och effektiviteten som förtagen anser 

att kommunen bör prioritera. De kvalitetsfaktorer som företagen tycker är minst viktiga 

för kommunen att bli bättre på är bemötande, tillfredsställelse och nätverksbyggande. 

Att företagen inte anser att kommunen i lika hög grad bör prioritera att bli bättre i sin 

assistans vid nätverksbyggande hör sannolikt ihop med att få svarade på frågorna 

rörande klusterbyggande. Dock var klusterbyggande den kvalitetsfaktor där företagen 

med 100 eller fler anställda var minst nöjda med. Trots detta tyckte ingen av dessa 

företag att kommunen borde prioritera att bli bättre med sin assistans av 

nätverksbyggande. Detta talar för att nätverk är något som företagen skapar på egen 

hand.  

 

Det var inte någon större skillnad på vad företagen svarade. Det visar att oavsett storlek 

har företagen relativt lika syn på vad kommunen behöver bli bättre på. Kvaliteten på 

kommunikationen, tillgängligheten och effektiviteten är de som företagen är minst 

nöjda med oavsett storlek (Bilaga 4). Undantaget är företag med 50-100 anställda som 

är nöjda med kvaliteten på kommunikationen. Detta innebär att företagen i stort har 

samma syn på kommunen. Skillnaden är att företagen har olika upplevelser och 

förväntningar beroende på storlek, vilket enligt Parasuraman et al. påverkar i vilken 

grad de är nöjda med kvaliteten (1985, s. 44). Det beror sannolikt på att kommunen 

prioriterar företagen olika på grund av storlek. Då de större företagen genomgående är 
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mer nöjda med den kommunala servicen talar det för att kommunen har skapat bättre 

relationer till dessa.  

 

Företagen i Umeå är, som vi tidigare nämnt, överlag inte nöjda med kvaliteten på den 

kommunala servicen. Att vi har analyserat den kommunala servicen med hjälp av 

Parasuramans et al. gap-modellen har antagligen stor inverkan på det, då modellen 

bedömer tjänstekvalitet utifrån skillnaden på förväntad kvalitet och upplevd kvalitet 

(1985, s. 44). Eftersom företagen har höga förväntningar på den kommunala servicen är 

risken större att resultatet visar att de är missnöjda. Att företagen har så pass höga 

förväntningar talar enligt Grönroos för att de har haft positiva erfarenheter av kvaliteten 

på den kommunala servicen (1983, s. 32). Vår uppfattning är att det även kan bero på att 

kommunen har ett gott rykte eller på annat sätt framstår som en ”företagarvänlig” 

kommun. Enligt Grönroos har företagens förväntningar stor betydelse för deras 

kvalitetsupplevelse (1996, s.32). 

 
Tabell 7.6 NKI per kvalitetsfaktor 

Kvalitetsfaktor NKI 

Bemötande -0,23 

Kompetens -0,66 

Tillfredsställelse -0,75 

Klusterbyggande -0,78 

Kommunikation -0,85 

Tillgänglighet -0,88 

Effektivitet -1,15 

 

40. Du som inte varit i kontakt med kommunen under de senaste två åren... 

 

Som vi tidigare nämnt har företagen som inte varit i kontakt med kommunen inte svarar 

nämnvärt annorlunda på frågorna jämfört med de företag som har varit kontakt med 

kommunen. Däremot var fler av dessa som inte svarade på frågorna angående 

upplevelse jämfört med de företag som varit i kontakt med kommunen. Detta är enligt 

vår mening logiskt då det är svårt att ha en uppfattning angående upplevelsen om man 

inte har varit i kontakt med kommunen. 

 

7.12 Jämförelse med tidigare studier 

 

I rapporten ”Företagsklimat 2011: Insikt – en servicemätning av kommunernas 

myndighetsutövning (SKL)” visar att de kvalitetsfaktorer som företagen tyckte var 

viktigast vid kontakt vid kommunen var effektivitet och bemötande. Enligt rapporten är 

företagarnas åsikter om företagsklimatet starkt förknippat med hur de upplever 

kontakten med kommunens representant. Enligt rapporten fick Umeå kommun ”precis 

godkänt”, vilket kan anses vara ett relativt lågt betyg. De kvalitetsfaktorer som 

företagen var minst nöjda med var information medan de var mest nöjda med 

tillgänglighet, bemötande och kompetens.  

 

När vi jämför vår studie med rapporten från SKL ser vi att resultatet i vår studie är 

något sämre överlag. Detta har delvis att göra med att vi valt att analysera den 

kommunala servicen med hjälp av gap-modellenen. Eftersom företagen har höga 

förväntningar på kvaliteten är det större risk att resultatet visar att de är missnöjda, då 
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Parasuramans et al. gap-modellen bedömer tjänstekvalitet utifrån skillnaden på 

förväntad kvalitet och upplevd kvalitet (Parasuraman et al., 1985, s. 44). Skulle vi 

enbart se till det upplevda värdet visar även vår studie att kommunen får lite bättre än 

godkänt, då det upplevda värdet (2,53) är över medel. Även vilka kvalitetsfaktorer 

företagen tycker är viktigast och var mest nöjda med stämmer till stor del med vår 

studie. Enligt vår studie var bemötande och kompetens de två kvalitetsfaktorerna som 

företagen var mest nöjda med. Att effektivitet var viktigt vid kontakt med kommunen 

stämmer överens med vår studie då den var en av tre kvalitetsfaktorer som företagen 

ansåg att kommunen måste bli bättre inom.  

 

I Skops rapport ”Rapport till Västerbottens-Kuriren oktober 2011” visade att 

företagsklimatet i överlag är bra. På frågorna ”Hur nöjd är du totalt sett med Umeå 

Näringslivsservice gällande: kompetens och förmåga att hjälpa till att lösa problem” 

svarade 31 procent respektive 18 procent att det var mycket nöjd eller ganska nöjd. De 

hade även en fråga angående bemötande, ”Hur upplever du kontakten med Umeå 

kommun?”, där svarade 42 procent att de upplevde kontakten som mycket bra eller 

ganska bra. I vår studie hade vi motsvarande frågor med. Vi räknade om våra svar i 

procent för att kunna jämföra frågorna. Det var 60 procent som svarade att det var nöjd 

eller väldigt nöjd på frågan ”Hur nöjd är du totalt sett med kompetensen inom 

kommunen?”. På frågan ”Hur nöjd är du med kommunens förmåga att hjälpa till att 

lösa problem?” svarade 49 procent att de var nöjd eller väldigt nöjd. Den sista av Skops 

frågor har vi valt att jämföra mot ”Hur upplever du att du blir bemött från kommunens 

anställda?” där hela 73 procent svarade bra eller mycket bra. Enligt dessa tre frågor 

skulle det innebära att företagen enligt vår studie var ännu positivare till kommunen än 

vad Skops rapport visar.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att resultatet i vår studie till viss del speglar 

resultaten i de andra studierna. Resultatet i vår studie stämmer bäst överens med SKL:s 

rapport. Det är svårt att säga hur väl vår studie stämmer med Skops rapport då vi endast 

kunde jämföra några enstaka frågor.  
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8. SLUTSATS 
 

I detta avsnitt presenteras en kort sammanfattning och slutsats av vad vi har kommit 

fram till i vår studie. 

 

8.1 Slutsats utifrån vår problemformulering och syfte 
Hur uppfattar det lokala näringslivet den service som Umeå kommun ger? 
 

Resultatet i vår studie bygger främst på de frågor som vi har ställt utifrån gap-modellen. 

Enligt denna modell har vi kommit fram till att företagen överlag inte är nöjda med 

kvaliteten på den kommunala servicen. Om vi istället utgår från den upplevda kvaliteten 

kan vi se att kommunen får precis över godkänt av företagen. Vi kan dock konstatera att 

resultatet i vår studie visar på tydliga skillnader beroende på företagens storlek. 

Genomgående är företagen mer nöjda med kvaliteten på den kommunala servicen ju fler 

anställda de har. 

 

8.2 Kvalitetsfaktorer 

 

De kvalitetsfaktorer som företagen överlag är minst nöjda med kvaliteten på är 

kommunikation, effektivitet och tillgänglighet. De enda undantaget var att företagen 

med 51 eller fler anställda var mest nöjd med kommunikationen. Vidare var också 

kommunikation, effektivitet och tillgänglighet de kvalitetsfaktorer som företagen tyckte 

att kommunen skulle prioritera att bli bättre inom. 

 

Ser vi på de övriga frågorna är det väldigt delat vad företagen anser om kommunen. 

Överlag är de fler negativa svar än positiva, vilket även det tyder på att företagen inte är 

nöjda med kommunen. De negativa svaren återfinns främst bland de kvalitetsfaktorer 

som fått sämst ”betyg”. Även bland dessa frågor är det dock stora skillnader beroende 

på antal anställda. Där de större företagen är mer nöjda än de mindre.  

 

Slutligen kan vi säga att huruvida företagen är nöjda med den kommunala servicen till 

största del beror på storleken på företagen. De större företagen är överlag mer nöjda 

med den kommunala servicen än de mindre företagen. Resultatet i vår studie talar för att 

kommunen prioriterar de större företagen framför de mindre.  

 

8.3 Förslag på åtgärder 

 

Vi anser att kommunen bör arbeta för att förbättra framförallt tillgängligheten, 

effektiviteten och kommunikationen. Vidare anser vi att kommunen bör skaffa sig ett 

register med mejladresser till företagen, när vi frågade kommunen om ett sådant för att 

skicka ut vår webbenkät blev svaret att något sådant hade inte kommunen. Att 

kommunen inte besitter ett sådant elementärt verktyg för kommunikation är en 

uppenbar brist tycker vi. Vi ser framför oss att med ett sådant register kunde kommunen 

exempelvis skicka ut veckobrev anpassade efter exempelvis företagsstorlek eller 

bransch. Veckobreven skulle då ta upp aktuella ämnen och vara ett sätt att etablera den 

så viktiga proaktiva kommunikationen.  

 

Ifall kommunen införskaffar ett register med företagens mejladresser menar vi att 

kommunen regelbundet kan fråga företagen om deras upplevelse av och önskemål om 

den kommunala servicen. Vi anser att det skulle ge kommunen ovärderlig information 
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om hur kommunen kan anpassa sitt arbetssätt alltefter att företagens önskemål 

förändras. Därmed skulle kommunen få feed-back angående om företagen anser att de 

fokuserar på att göra rätt saker och gör dessa på rätt sätt i sin service till företagen. Detta 

anser vi skulle resultera i en effektivare kommun.  

 

Då det är skillnad mellan hur mindre och större företag upplever den kommunala 

servicen anser vi att kommunen kunde se över sin interna resursfördelning. Hur fördelar 

kommunen sina resurser mellan större och mindre företag? Då kommunen 

uppenbarligen besitter förmågan att leverera en tillfredsställande service till kommunens 

större företag borde de även kunna göra det till de mindre företagen. Slutsatsen vi drar 

är att det är en prioriteringsfråga, kommunen prioriterar de större företag framför de 

mindre. 
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9. SANNINGSKRITERIER  
 

I det här avsnittet kommer vi diskutera studiens trovärdighet genom sanningskriterierna 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

 

9.1 Validitet 

 

Med validitet, studiens giltighet, menas hur väl man mäter det man vill mäta (Bryman, 

2011, s. 163). I vårt fall menas det hur väl frågorna i enkäten besvarat syftet med vår 

studie. Validitet kan delas upp i intern validitet och extern validitet.  

 

Med intern validitet menas om man kan lita på forskarens kausala slutsatser (Bryman, 

2011, s. 50ff). Det vill säga att det finns ett beroende förhållande mellan olika variabler. 

I vårt fall betyder det om det finns ett samband mellan vad företagen tycker om Umeå 

kommun och exempelvis hur många anställda företaget har. Det innebär även om 

respondenterna uppfattar begreppen och frågorna på det sätt vi menar (Bryman, 2011, s. 

50ff). Då vi var väldigt noggranna med att förklara vad vi menade med varje begrepp i 

enkäten så anser vi att risken för missförstånd är liten. Det anser vi tala för en god intern 

validitet.  

 

Med extern validitet menas huruvida resultatet kan generaliseras på målpopulationen 

(Bryman, 2011, s. 51). Då vi gjorde ett så kallat icke-sannolikhetsurval är det svårt att 

säga om vi har fått ett representativt urval. Enligt Bryman kan icke-sannolikhetsurval 

innebära att vissa företag i populationen har större chans att komma med i urvalet, vilket 

kan leda till att resultatet inte går att generalisera på målpopulationen (Bryman, 2011, s. 

179). Det stora bortfallet som vi hade kan också påverka generaliserbarheten. Vi anser 

dock att vi, utifrån förutsättningarna, gjort ett genomtänkt urval för att besvara studiens 

syfte och därför har en relativt hög validitet. 

 

9.2 Reliabilitet och replikation 

 

För att en studie ska uppnå hög validitet krävs också en hög reliabilitet (Bryman, 2011, 

s. 49). Reliabilitet, studien pålitlighet, handlar om hur tillförlitligt en mätning är 

(Bryman, 2011, s. 161). För att reliabilitet ska vara hög ska resultatet bli detsamma om 

studien upprepas vid en annan tidpunkt. Studien ska inte vara utsatt för några 

slumpmässiga faktorer och de som gör testen ska ha samma förutsättningar. Bryman 

nämner tre viktiga faktorer som avgör en studies reliabilitet: stabilitet, intern reliabilitet 

och internbedömarreliabilitet (Bryman, 2011, s. 161).  

 

En studies stabilitet kan mätas i form av att studien upprepas ett flertal gånger. Får 

studien ett liknande resultat vid samtliga gånger kan studiens stabilitet anses vara hög 

(Bryman, 2011, s. 161). Skulle studien göras om inom en snar framtid skulle vi 

antagligen få samma svar. Däremot om studien skulle göras om efter några år skulle 

resultatet säkerligen se annorlunda ut, då det kan tänkas att företagsklimatet har ändrats. 

Vidare kan tillfälliga yttre omständigheter ha påverkat respondenterna när det svara på 

enkäten. De kan ha känt sig stressade eller varit på dåligt humör vilket kan ha bidragit 

till att de inte var objektiva vid ifyllnings tillfället. Vi var dock väldigt noggranna med 

att vara objektiva när vi skapade frågorna till enkäten. Respondenterna har alltså inte 

blivit påverkade av våra attityder eller värderingar när det fyllde i enkäten. Alla 

respondenter fyllde i identiska enkäter och alla enkäter skickades ut samtidigt vilket 
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innebär att de hade samma förutsättningar när de fyllde i enkäten. Men om det fanns 

yttre omständigheter som kan ha påverkat respondenterna när de fyllde i enkäten kan vi 

omöjligt svara på.  

 

Med en studiens interna reliabilitet menas hur väl de indikatorer som påverkar en skala 

är trovärdiga och konsekventa, dvs. hur väl olika frågor mäter samma sak eller om det 

finns ett samband mellan olika frågor (Bryman, 2011, s. 161). Vi anser att vi har relativt 

hög intern reliabilitet då vi noggrant gått igenom de frågor i enkäten som handlar om 

samma begrepp men som är formulerade annorlunda. Detta leder till att vi kunde 

undersöka om det fanns ett samband mellan dessa frågor. Internbedömarreliabilitet 

innebär att resultatet av studien ska bli detsamma oavsett vem utför den (Bryman, 2011, 

s. 161). Då vår enkät inte innehöll några öppna frågor anser vi att risken för att olika 

forskare skulle tolka svaren på olika sätt är liten. Med ovanstående diskussion kring 

stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet anser vi att vår studie innehar 

reliabilitet. 

 

För att en studie ska vara replikerbar måste andra forskare ha möjlighet att kunna 

upprepa studien (Bryman, 2011, s. 49). Enligt Bryman är måste en forskare beskriva 

studiens genomförande i detalj för att den ska vara replikerbar (2011, s. 49). Vi anser att 

vår studie skulle kunna genomföras på nytt då vi detaljerat beskrivit hur vi gjort urval, 

utformat frågorna och hur vi analyserat data. Dessutom har vi varit noggranna med att 

vara objektiva under studiens genomförande, vilket också är viktigt för att studien ska 

vara replikerbar (Bryman, 2011, s. 176)  

 

9.3 Generaliserbarhet 

 

I en kvantitativ studie är forskarna intresserade av hur väl resultatet i studien kan 

generaliseras på målpopulationen. Eftersom det ofta är väldigt svårt att skicka ut enkäter 

till en hel population gör man därför ett urval som får representera populationen. Enligt 

Bryman är viktigt att få fram ett så representativt urval som möjligt för att kunna 

generalisera studiens resultat på hela populationen. (Bryman, 2011, s. 168f).  

 

Det bästa för vår studie skulle varit om vi hade haft möjlighet att få alla företag i Umeå 

att besvara vår enkät. Då vi såg det som en omöjlighet på grund av det skulle ta allt för 

lång tid gjorde vi ett urval. Vi gjorde inte ett proportionerligt urval då vi valde att skicka 

ut enkäter till minst fem företag i varje grupp, beroende på antal anställda, som vi delat 

in företagen i. Enligt Bryman kan det innebära att vissa företag i populationen har större 

chans att komma med i urvalet (2011, s. 179). Ovanstående resonemang och det faktum 

att vi fick en hel del bortfall kan innebära att vi får svårt att generalisera resultatet i 

studien på målpopulationen. Det vill säga att det företag som svarat på enkäten inte 

nödvändigtvis är representativa för alla företagen i Umeå tycker. Dock kan vi till högre 

grad generalisera resultatet för företagen med 51-100 anställda och 100 eller fler 

anställda. Detta då urvalet av dessa företaget var högre, 25 % respektive 30 %. 

 

En annan aspekt, som tidigare nämnts, är att det kan finnas olika anledningar till att 

respondenterna bevarar enkäten. Det skulle eventuellt kunna vara så att de som är 

negativt inställda till kommunen känner ett större behov av besvara enkäten eller vice 

versa. Det är inget vi kan veta och därför inget vi tog hänsyn till när vi analyserade 

resultatet. Men om detta skulle vara fallet så bidrar det till att resultatet inte kan 

generaliseras till målpopulationen (Bryman, 2011, s. 168f). 
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Bilaga 1 Följebrev 

 

Gör Umeå kommun ett bra jobb? 

 

Enkäten besvaras av dig på företaget som oftast ansvarar för eventuella kontakter med 

kommunen. 

 

Hej!  

Vi är två studenter vid Handelshögskolan i Umeå som ska skriva en kandidatuppsats 

inom företagsekonomi.  Målet med undersökningen är att studera den upplevda 

kvaliteten vid direkta kontakterna mellan Umeå kommun och företagen i kommunen. 

Syftet med studien är alltså undersöka hur de lokala företagen uppfattat den service som 

Umeå kommun ger. 

 

Ditt svar är viktigt  

Ditt företag är ett av flera företag i din kommun som valts ut för att medverka i 

undersökningen. Ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningens resultat 

blir tillförlitligt. Därför har vi som önskemål att ni besvarar hela enkäten utförligt och 

sanningsenligt. Din medverkan är frivillig och dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt. Ditt svar kan inte ersättas med någon annans.   

 

 
Vi ber dig svara på frågorna så snart som möjligt. Dock senast xxxxxx 
Har du frågor om undersökningen kan du ringa till Per-Anton Lundström 073-XXXel 

Johan Artberg 073-XXX, eller skicka e-post till foretagsklimatetiumea@hotmail.com 

 

 

Enkätens upplägg  

Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter den service Umeå kommun 

ger utifrån ett antal kvalitetsfaktorer: information, kommunikation, bemötande, 

effektivitet, kompetens, tillgänglighet, tillfredställelse samt assistans vid 

nätverksbyggande. Enkäten består av 26 frågor där 8 av frågorna är uppdelade på 3 

delfrågor. Första delfrågan rör förväntningar man har på kommunen, den andra rör 

upplevelsen och den tredje rör vad man kan kräva att kommunen skall prestera. Vissa 

frågor kan vara svåra att besvara om du inte har haft någon kontakt med Umeå kommun 

under den senaste tiden. Ofta har man ändå en uppfattning utifrån vad man hört eller 

läst. Det räcker. Det är din uppfattning som vi vill veta. 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 Enkät 

 

1. Hur många anställda har ditt företag?  

1 1-5 

2  6-10 

3  11-50 

4  51-100 

5  101 eller fler 

 

2. Har ditt företag under de senaste två åren varit i kontakt med kommunen? 

1  Ja 

2  Nej 

 

Frågorna har svarsalternativ graderade från 1 till 10, där 1 betyder lägsta betyg och 10 

betyder högsta betyg. Bocka i det alternativ på skalan som stämmer bäst med vad du 

tror eller tycker. 

 

 

Information – Den information som kommunen ger 

 

3. Hur nöjd är du med tillgången till information om kommunen och dess verksamhet? 

(Inte alls nöjd)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     

(Väldigt nöjd) 

inget svar 

 

4. Hur nöjd är du med tydligheten i kommunens information?  

(Inte alls nöjd)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     

(Väldigt nöjd) 

inget svar 

 

5. Hur nöjd är du med i hur god tid kommunen informerar om viktiga frågor? 

(Inte alls nöjd)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     

(Väldigt nöjd) 

inget svar 

 

6. Hur nöjd är du med innehållet på kommunens webbplats? 

(Inte alls nöjd)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     

(Väldigt nöjd) 

inget svar 

 

 

Kommunikation – Hur lättolkad kommunens information är 

 

7. Vilka förväntningar har du på kommunikationen med kommunen? 

(Mkt låg)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

hög) 

inget svar 

 

8. Hur upplever du kommunikation med kommunen? 
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(Mkt låg)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

hög) 

inget svar 

 

9. Vilken nivå tycker du man kan kräva att kommunens kommunikation ska hålla? 

(Mkt låg)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

hög) 

inget svar 

 

10. Umeå kommun kommunicerar aktivt med företagen i kommunen? 

(Instämmer inte alls)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     

(Instämmer helt)  inget svar 

 

11. Hur nöjd är du med företagens möjlighet att kunna påverka politiska beslut? 

 (Inte alls nöjd)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     

(Väldigt nöjd) 

inget svar 

 

 

Bemötande – Grad av vänlighet och engagemang 

 

12. Vilka förväntningar har du på bemötandet från kommunens anställda? 

(Mkt låga)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

höga) 

inget svar 

 

13. Hur upplever du att du blir bemött av kommunens anställda? 

(Mkt dåligt)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

bra) 

inget svar 

 

14. Vilken bemötandenivå tycker du man kan kräva av kommunens anställda? 

(Mkt låg)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

hög) 

inget svar 

 

15. Hur nöjd är du med den lyhördhet och förståelse som kommunen visar? 

(Inte alls nöjd)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     

(Väldigt nöjd) 

inget svar 

 

16. Umeå kommun ger bra service åt företagen i kommunen? (alltså anstränger sig extra 

för  

att hjälpa företagen) 

(Instämmer inte alls)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     

(Instämmer helt)  inget svar 

 

 

Tillgänglighet – Din möjlighet att snabbt komma i kontakt med den person du söker 

 



3 

 

 

 

17. Vilka förväntningar har du på tillgängligheten från kommunens sida? 

(Mkt låga)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

höga) 

inget svar 

 

18. Hur upplever du tillgängligheten från kommunens sida?  

(Mkt låg)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

hög) 

inget svar 

 

19. Vilken grad av tillgänglighet tycker du man kan kräva från kommunens sida?  

(Mkt låg)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

hög) 

inget svar 

 

20. Hur nöjd är du med möjligheten att komma i kontakt med kommunens högre 

chefer? 

(Inte alls nöjd)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     

(Väldigt nöjd) 

inget svar 

 

21. Hur nöjd är du med möjligheten att komma i kontakt med politiker inom 

kommunen? 

(Inte alls nöjd)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     

(Väldigt nöjd) 

inget svar 

 

 

Kompetens – Den utbildning och erfarenhet som krävs för en befattning 

 

22. Vilka förväntningar har du på kompetensnivån hos kommunens anställda?    

(Mkt låga)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10      (Mkt 

höga)      inget svar 

 

23. Hur upplever du kompetensen hos kommunens anställda? 

(Mkt låg)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

hög)  

inget svar 

 

24. Vilken kompetensnivå tycker du man kan kräva av kommunens anställda? 

(Mkt låg)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

hög)  

inget svar 

 

25. Hur nöjd är du med kommunens förmåga att hjälpa till att lösa problem? 

(Inte alls nöjd)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     

(Väldigt nöjd) 

inget svar 

 

26. Hur nöjd är du totalt sett med kompetensen inom kommunen? 
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(Inte alls nöjd)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     

(Väldigt nöjd) inget svar 

 

 

Effektivitet – Hur snabb är handläggningen av ärenden 

 

27. Vilka förväntningar har du på kommunens effektivitet? 

(Mkt låga)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

höga) 

inget svar 

 

28. Hur upplever du kommunens effektivitet? 

(Mkt låg)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

hög) 

inget svar 

29. Vilken nivå tycker du man kan kräva att kommunens effektivitet ska hålla? 

(Mkt låg)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

hög) 

inget svar 

 

30. Umeå kommun fokuserar på rätt saker? 

(Instämmer inte alls)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     

(Instämmer helt)  inget svar 

 

31. Umeå kommun gör saker på rätt sätt? 

(Instämmer inte alls)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     

(Instämmer helt)  inget svar 

 

 

Tillfredsställelse – positiv känsla av att ha fått eller uppnått något som kunde förväntas 

 

32. Vilka förväntningar har du på att en kontakt med kommunen ska ge ett 

tillfredsställande resultat?  

(Mkt låga)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10      (Mkt 

höga)      inget svar 

 

33. I vilken grad gav kontakten med kommunen ett tillfredsställande resultat? 

(Mkt låg)      1         2         3         4         5         6         7         8         9         10      (Mkt 

inget svar 

 

34. Vilken grad av tillfredsställelse tycker du man kan kräva efter en kontakt med 

kommunen? 

(Mkt låg)      1         2         3         4         5         6         7         8         9         10      (Mkt 

inget svar 

 

 

Klusterbyggande – Med kluster menar vi nätverksbyggande mellan företag som kan 

dra nytta av varandra för att uppnå ömsesidig nytta. 

 

35. Vilka förväntningar hade du på kommunen rörande assistans vid nätverksbyggande? 
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(Mkt låg)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

hög) 

inget svar 

 

36. Hur upplever du kommunens assistans vid nätverksbyggande? 

(Mkt låg)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

hög) 

inget svar 

 

37. Vilken grad av assistans tycker du man kan kräva av kommunen rörande 

nätverksbyggnad? 

(Mkt låg)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

hög) 

inget svar 

 

 

38. Tänk dig en perfekt kommun. Hur nära ett sådant ideal är Umeå kommun enligt dig? 

(Långt ifrån)     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     (Mkt 

nära) 

inget svar 

 

 

39.. Inom vilka kvalitetsfaktor anser du att kommunen behöver bli bättre inom? 

(rangordna de tre viktigaste där 1 är den viktigaste) 

1  Information 5  Kompetens 

2  Kommunikation 6  Effektivitet 

3  Bemötande 7  Tillfredsällelse  

4  Tillgänglighet 8  Nätverksbyggande 

 

40.. Du som inte varit i kontakt med kommunen under de senaste två åren 

(kryssa i de alternativ där du anser att kommunen måste förbättra sig) 

1  Har inte haft behov 

2  Har inte känt till vem som ska kontaktas 

3  Kommunens representant har inte kunnat nås 

4  Annat      

       

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 Korstabeller empiri 

 

Information 

 

Hur nöjd är du med tillgången till information om kommunen och dess verksamhet? 

    
Hur nöjd är du med tillgången till information om  

kommunen och dess verksamhet?  

Total 

    

Inte 

alls 

nöjd Mindre nöjd Nöjd 

Väldigt 

nöjd 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 2 5 4 2 13 

6-10 1 2 6 1 10 

11-50 1 6 4 2 13 

51-100 0 0 4 1 5 

101 

eller 

fler 

0 0 2 3 5 

Total 4 13 20 9 46 

 

Hur nöjd är du med tydligheten i kommunens information? 

    
Hur nöjd är du med tydligheten i kommunens 

information?  

Total 
    

Inte alls 

nöjd Mindre nöjd Nöjd 

Väldigt 

nöjd 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 3 5 3 2 13 

6-10 0 5 4 1 10 

11-50 1 6 3 2 12 

51-

100 

0 0 4 1 5 

101 

eller 

fler 

0 0 4 1 5 

Total 4 16 18 7 45 

 

Hur nöjd är du med i hur god tid kommunen informerar om viktiga frågor? 

    
Hur nöjd är du med i hur god tid kommunen 

informerar om viktiga frågor?  

Total 
    

Inte alls 

nöjd Mindre nöjd Nöjd 

Väldigt 

nöjd 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 6 2 2 2 12 

6-10 1 4 4 1 10 

11-50 4 2 6 0 12 

51-100 0 0 4 1 5 

101 

eller 

fler 

0 0 3 2 5 

Total 11 8 19 6 44 
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Hur nöjd är du med informationen på kommunens webbplats? 

    
Hur nöjd är du med informationen på kommunens 

webbplats?  

Total 
    

Inte alls 

nöjd Mindre nöjd Nöjd 

Väldigt 

nöjd 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 1 5 3 4 13 

6-10 1 3 1 2 7 

11-50 3 4 3 3 13 

51-

100 

0 2 1 2 5 

101 

eller 

fler 

0 0 3 2 5 

Total 5 14 11 13 43 

 

Kommunikation 

Vilka förväntningar har du på kommunikationen med kommunen? 

Hur upplever du kommunikationen med kommunen? 

Antal anställda 

Förväntningar 

Total 

Mycket 

låga Låga Höga 

Mycket 

höga 

1-5 Upplevelse Mycket 

dålig 
  

2 1 5 8 

Bra     2   2 

Mycket 

bra 
  

    3 3 

Total   2 3 8 13 

6-10 Upplevelse Mycket 

dålig 
  

1   2 3 

Bra     2 3 5 

Mycket 

bra 
  

  1 1 2 

Total   1 3 6 10 

11-50 Upplevelse Mycket 

dålig 

1 2 2 1 6 

Bra     2 1 3 

Mycket 

bra 

    1 1 2 

Total 1 2 5 3 11 

51-100 Upplevelse Bra     3 1 4 

Mycket 

bra 
    

1   1 

Total     4 1 5 

101 

eller 

fler 

Upplevelse Bra     1 2 3 

Mycket 

bra 
    

  2 2 

Total     1 4 5 
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Vilken nivå tycker du man kan kräva att kommunens kommunikation ska hålla? 

    
Vilken nivå tycker du man kan kräva att 

kommunens kommunikation ska hålla?  

Total     Låg Hög Mycket hög 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 0 3 13 16 

6-10 1 2 7 10 

11-50 0 0 13 13 

51-

100 

0 0 5 5 

101 

eller 

fler 

0 1 4 5 

Total 1 6 42 49 

 

Umeå kommun kommunicerar aktivt med företagen i Umeå... 

    
Umeå kommun kommunicerar aktivt med företagen i 

Umeå...  

Total 
    

Instämmer 

inte alls 

Instämmer till liten 

del 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer 

helt 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 5 6 2 1 14 

6-10 1 5 4 0 10 

11-

50 

5 4 3 0 12 

51-

100 

0 2 2 1 5 

101 

eller 

fler 

1 2 1 1 5 

Total 12 19 12 3 46 

 

Hur nöjd är du med företagens möjligheter att kunna påverka politiska beslut? 

    
Hur nöjd är du med företagens möjligheter att kunna påverka 

politiska beslut?  

Total 
    

Inte alls 

nöjd Mindre nöjd Nöjd 

Väldigt 

nöjd 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 8 3 0 0 11 

6-10 7 2 0 0 9 

11-

50 

6 3 2 0 11 

51-

100 

0 2 3 0 5 

101 

eller 

fler 

2 1 1 1 5 

Total 23 11 6 1 41 
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Bemötande 

Vilka förväntningar har du på bemötandet från kommunens anställda? 

Hur upplever du att du blir bemött från kommunens anställda? 

Antal anställda 

Förväntningar  

Total 

Mycket 

låga Låga Höga 

Mycket 

höga 

1-5 Upplevelse Mycket 

dåligt 

1       1 

Dåligt 1 1   2 4 

Bra   1 1 2 4 

Mycket 

bra 

    2 3 5 

Total 2 2 3 7 14 

6-10 Upplevelse Dåligt   0 0 3 3 

Bra   1 4 1 6 

Mycket 

bra 
  

    2 2 

Total 
  

1 4 6 11 

11-50 Upplevelse Mycket 

dåligt 

1       1 

Dåligt   1   1 2 

Bra   1 2 1 4 

Mycket 

bra 

      3 3 

Total 1 2 2 5 10 

51-100 Upplevelse Bra     1 1 2 

Mycket 

bra 
    

1 2 3 

Total     2 3 5 

101 

eller 

fler 

Upplevelse Dåligt   1     1 

Bra     1   1 

Mycket 

bra 
  

    3 3 

Total   1 1 3 5 
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Vilken bemötandenivå tycker du man kan kräva av kommunens anställda? 

    

Vilken bemötandenivå tycker 

du man kan kräva av 

kommunens anställda? [1]  

Total     Hög Mycket hög 

 Hur många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 3 12 15 

6-10 4 7 11 

11-50 1 12 13 

51-100 0 5 5 

101 

eller 

fler 

1 4 5 

Total 9 40 49 

 

Vilken bemötandenivå tycker du man kan kräva av kommunens anställda? 

    
Hur nöjd är du med den lyhördhet och förståelse 

som kommunen visar?   

Total 
    

Inta alls 

nöjd 

Mindre 

nöjd Nöjd 

Väldigt 

nöjd 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 3 5 3 1 12 

6-10 0 3 7 0 10 

11-50 4 2 2 1 9 

51-

100 

0 0 4 1 5 

101 

eller 

fler 

0 2 1 2 5 

Total 7 12 17 5 41 

 

Hur nöjd är du med den lyhördhet och förståelse som kommunen visar? 

    
Umeå kommun ger bra service åt företagen i 

kommunen… 

Total 
    

Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till liten del 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

helt 

 Hur många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 5 4 4 0 13 

6-10 0 6 3 0 9 

11-50 4 4 2 0 10 

51-100 0 0 4 1 5 

101 

eller 

fler 

2 0 2 1 5 

Total 11 14 15 2 42 
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Tillgänglighet 

Vilka förväntningar har du på tillgängligheten från kommunens sida? 

Hur upplever du tillgängligheten från kommunens sida? 

Antal anställda 

Förväntningar  

Total 

Mycket 

låga Låga Höga 

Mycket 

höga 

1-5 Upplevelse Mycket 

dålig 
  

0 0 3 3 

Dålig   0 1 2 3 

Bra   1 1 2 4 

Mycket 

bra 
  

0 0 2 2 

Total   1 2 9 12 

6-10 Upplevelse Mycket 

dålig 
  

1 0 0 1 

Dålig   1 0 3 4 

Bra   0 2 2 4 

Mycket 

bra 
  

0 0 1 1 

Total   2 2 6 10 

11-50 Upplevelse Mycket 

dålig 

1 0 0 1 2 

Dålig 0 1 0 2 3 

Bra 0 1 1 2 4 

Mycket 

bra 

0 0 0 2 2 

Total 1 2 1 7 11 

51-100 Upplevelse Dålig     0 1 1 

Bra     1 1 2 

Mycket 

bra 
    

0 2 2 

Total     1 4 5 

101 eller 

fler 

Upplevelse Dålig     1 0 1 

Bra     0 2 2 

Mycket 

bra 
    

0 2 2 

Total     1 4 5 
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Vilken grad av tillgänglighet tycker du man kan kräva från kommunens sida? 

    
Vilken grad av tillgänglighet tycker du man kan kräva 

från kommunens sida?  

Total     Hög Mycket hög 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 2 13 15 

6-10 2 8 10 

11-50 0 13 13 

51-

100 

0 5 5 

101 

eller 

fler 

0 5 5 

Total 4 44 48 

 

Hur nöjd är du med möjligheten att komma i kontakt med kommunens högre chefer? 

    
Hur nöjd är du med möjligheten att komma i kontakt med 

kommunens högre chefer?  

Total     Inte alls nöjd Mindre nöjd Nöjd Väldigt nöjd 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 5 1 0 2 8 

6-10 1 5 0 2 8 

11-

50 

3 1 0 2 6 

51-

100 

0 2 1 1 4 

101 

eller 

fler 

1 0 2 2 5 

Total 10 9 3 9 31 

 

Hur nöjd är du med möjligheten att komma i kontakt med politiker inom kommunen? 

    
Hur nöjd är du med möjligheten att komma i kontakt med 

politiker inom kommunen? 

Total     Inte alls nöjd Mindre nöjd Nöjd Väldigt nöjd 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 3 1 0 1 5 

6-10 3 3 0 2 8 

11-

50 

2 5 0 2 9 

51-

100 

0 2 2 1 5 

101 

eller 

fler 

1 0 1 2 4 

Total 9 11 3 8 31 
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Kompetens 

 

Vilka förväntningar har du på kompetensnivån hos kommunens anställda? 

Hur upplever du kompetensnivån hos kommunens anställda? 

 Hur många anställda har ditt 

företag?  

Förväntningar   

Total 

Mycket 

låga Låga Höga 

Mycket 

höga 

1-5 Upplevelse Mycket låg 1 0 0 1 2 

Låg 0 1 0 2 3 

Hög 0 0 2 3 5 

Mycket 

hög 

0 0 0 4 4 

Total 1 1 2 10 14 

6-10 Upplevelse Mycket låg     1 0 1 

Låg     0 2 2 

Hög     3 2 5 

Mycket 

hög 
    

0 1 1 

Total     4 5 9 

11-50 Upplevelse Mycket låg   1 0 0 1 

Låg   1 2 2 5 

Hög   0 2 1 3 

Mycket 

hög 
  

0 0 1 1 

Total   2 4 4 10 

51-

100 

Upplevelse Låg     1 0 1 

Hög     2 1 3 

Mycket 

hög 
    

1 0 1 

Total     4 1 5 

101 

eller 

fler 

Upplevelse Låg     1 0 1 

Hög     1 1 2 

Mycket 

hög 
    

1 1 2 

Total     3 2 5 
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Vilken kompetensnivå tycker du man kan kräva av kommunens anställda? 

    
Vilken kompetensnivå tycker du man kan kräva 

av kommunens anställda?  

Total 
    

Låg Hög 

Mycket 

hög 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 1 0 15 16 

6-10 0 1 9 10 

11-50 0 2 10 12 

51-100 0 1 4 5 

101 

eller 

fler 

0 1 4 5 

Total 1 5 42 48 

 

Hur nöjd är du med kommunens förmåga att hjälpa till att lösa problem? 

    
Hur nöjd är du med kommunens förmåga att hjälpa till 

att lösa problem?   

Total 
    

Inte alls nöjd Mindre nöjd Nöjd 

Väldigt 

nöjd 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 6 3 3 2 14 

6-10 1 4 2 1 8 

11-50 3 3 2 1 9 

51-100 0 0 4 1 5 

101 

eller 

fler 

1 0 1 3 5 

Total 11 10 12 8 41 

 

Hur nöjd är du totalt sett med kompetensen inom kommunen? 

    
Hur nöjd är du totalt sett med kompetensen inom 

kommunen?  

Total 
    

Inte alls nöjd Mindre nöjd Nöjd 

Väldigt 

nöjd 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 1 4 4 5 14 

6-10 0 4 4 2 10 

11-50 1 5 3 1 10 

51-100 0 1 3 1 5 

101 

eller 

fler 

0 0 2 2 4 

Total 2 14 16 11 43 
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Effektivitet 

Vilka förväntningar har du på kommunens effektivitet? 

Hur upplever du kommunens effektivitet? 

 Hur många anställda har ditt 

företag?  

Förväntningar  

Total 

Mycket 

låga Låga Höga 

Mycket 

höga 

1-5 Upplevelse Mycket 

låg 

1 
  

0 5 6 

Låg 0   1 3 4 

Hög 0   1 1 2 

Mycket 

hög 

0 
  

0 1 1 

Total 1   2 10 13 

6-10 Upplevelse Mycket 

låg 

0 
  

1 0 1 

Låg 1   1 4 6 

Hög 0   2 0 2 

Total 1   4 4 9 

11-50 Upplevelse Mycket 

låg 

3 0 0 2 5 

Låg 0 1 0 1 2 

Hög 0 0 1 1 2 

Mycket 

hög 

0 0 0 1 1 

Total 3 1 1 5 10 

51-100 Upplevelse Låg     0 1 1 

Hög     3 1 4 

Total     3 2 5 

101 eller 

fler 

Upplevelse Låg     2 1 3 

Mycket 

hög 
    

1 1 2 

Total     3 2 5 

 

Vilken nivå tycker du man kan kräva av kommunens service?  

    
Vilken nivå tycker du man kan kräva av 

kommunens service?  

Total     Hög Mycket hög 

 Hur många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 1 14 15 

6-10 2 8 10 

11-50 1 12 13 

51-100 0 5 5 

101 

eller 

fler 

0 5 5 

Total 4 44 48 

 

 

 



11 

 

 

 

Umeå kommun fokuserar på rätt saker...  

    Umeå kommun fokuserar på rätt saker...  

Total 

    Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till lite del 

Instämmer 

till stor 

del 

Instämmer 

helt 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 4 7 3 0 14 

6-10 2 2 2 0 6 

11-50 4 5 4 0 13 

51-

100 

0 1 3 1 5 

101 

eller 

fler 

0 3 1 1 5 

Total 10 18 13 2 43 

 

Umeå kommun gör saker på rätt sätt  

    Umeå kommun gör saker på rätt sätt...  

Total 

    Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till liten 

del 

Instämmer 

till stor 

del 

Instämmer 

helt 

 Hur många 

anställda har 

ditt företag?  

1-5 4 5 4 1 14 

6-10 0 5 2 0 7 

11-50 3 6 4 0 13 

51-100 0 1 3 1 5 

101 

eller 

fler 

0 3 1 1 5 

Total 7 20 14 3 44 
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Tillfredsställelse  

Vilka förväntningar har du på att en kontakt med kommunen ska ge ett tillfredsställande 

resultat? 

I vilken grad upplever du att kontakt med kommunen leder till ett tillfredsställände 

resultat? 

 Hur många anställda har ditt 

företag?  

Förväntningar  

Total 

Mycket 

låga Låga Höga 

Mycket 

höga 

1-5 Upplevelse Mycket 

låg 
  

1 0 3 4 

Låg   0 2 2 4 

Hög   0 2 0 2 

Mycket 

hög 
  

0 0 3 3 

Total   1 4 8 13 

6-10 Upplevelse Låg   0 0 5 5 

Hög   2 2 0 4 

Mycket 

hög 
  

0 0 1 1 

Total   2 2 6 10 

11-50 Upplevelse Mycket 

låg 

1 0 1 0 2 

Låg 0 2 1 0 3 

Hög 0 0 1 1 2 

Mycket 

hög 

0 0 0 1 1 

Total 1 2 3 2 8 

51-100 Upplevelse Hög     2 2 4 

Mycket 

hög 
    

0 1 1 

Total     2 3 5 

101 eller 

fler 

Upplevelse Låg   1 0 0 1 

Hög   0 1 1 2 

Mycket 

hög 
  

0 0 2 2 

Total   1 1 3 5 
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Vilken grad av tillfredsställelse tycker du att man kräva efter kontakt med kommunen? 

    
Vilken grad av tillfredsställelse tycker du att man 

kräva efter kontakt med kommunen? 

Total     Låg Hög Mycket hög 

 Hur många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 0 3 12 15 

6-10 1 3 6 10 

11-50 0 2 10 12 

51-

100 

0 0 5 5 

101 

eller 

fler 

0 2 3 5 

Total   1 10 36 47 

 

Klusterbyggande 

Vilka förväntningar har du på kommunen rörande assistans vid nätverksbyggande? 

Hur upplever du kommunens assistans vid nätverksbyggande? 

 Hur många anställda har ditt företag?  

Förväntningar 

Total 

Mycket 

låga Låga Höga 

Mycket 

höga 

1-5 Upplevelse Mycket låg 0 1 0 3 4 

Låg 0 1 2 0 3 

Hög 1 0 0 1 2 

Total 1 2 2 4 9 

6-10 Upplevelse Låg 1 1 0 2 4 

Hög 0 1 1 1 3 

Total 1 2 1 3 7 

11-50 Upplevelse Mycket låg 2 0 1 1 4 

Låg 0 2 0 0 2 

Hög 0 0 1 2 3 

Total 2 2 2 3 9 

51-100 Upplevelse Låg   2 1 0 3 

Hög   0 1 0 1 

Mycket hög   0 0 1 1 

Total   2 2 1 5 

101 eller 

fler 

Upplevelse Mycket låg 1   0 0 1 

Låg 0   1 1 2 

Hög 0   0 2 2 

Total 1   1 3 5 
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Vilken grad av assistans tycker du man kan kräva av kommunen gällande 

nätverksbyggande? 

    
Vilken grad av assistans tycker du man kan kräva av 

kommunen gällande nätverksbyggande?   

Total 
    

Mycket låg Låg Hög 

Mycket 

hög 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 1 0 6 6 13 

6-10 0 0 4 3 7 

11-

50 

0 1 6 3 10 

51-

100 

0 0 3 2 5 

101 

eller 

fler 

0 1 1 3 5 

Total 1 2 20 17 40 

 

Sammanfattandefrågor  

Tänk dig en perfekt kommun. Hur nära ett sådant ideal är Umeå kommun enligt dig? 

    
Tänk dig en perfekt kommun. Hur nära ett sådant 

ideal är Umeå kommun enligt dig?   

Total 
    

Långt ifrån 

Mindre 

nära Nära 

Mycket 

nära 

 Hur 

många 

anställda 

har ditt 

företag?  

1-5 2 5 6 2 15 

6-10 0 1 6 1 8 

11-50 2 5 3 2 12 

51-

100 

0 0 4 1 5 

101 

eller 

fler 

0 1 2 2 5 

Total 4 12 21 8 45 
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Rangordna de 8 kvalitetsfaktorerna där du anser att Umeå kommun behöver bli bättre 

(Där 1 är den viktigaste och 8 den minst viktiga) 

    [Rangordning 1] 

Total 

    
Informat

ion 

Kommu

n-ikation 

Bemötan

de 

Tillgä

nglig

het 

Kompete

ns 

Effektiv

itet 

Tillfred

-

ställels

e 

Nätverk

s- 

byggand

e 

 Hur 

många 

anställ

da har 

ditt 

företag

?  

1-5 1 4 1 3 2 2 1 0 14 

6-

10 

1 2 1 2 2 2 0 0 10 

11-

50 

3 1 0 2 2 2 1 1 12 

51-

10

0 

0 1 0 1 1 0 1 0 4 

10

1 

ell

er 

fle

r 

0 2 0 1 0 0 0 2 5 

Total 5 10 2 9 7 6 3 3 45 

 

    [Rangordning 2] 

Tot

al 

    
Informat

ion 

Kommu

n-

ikation 

Bemötan

de 

Tillgängli

ghet 

Kompete

ns 

Effektiv

itet 

Tillfre

d-

ställels

e 

Nätverk

s-

byggand

e 

 Hur 

många 

anställ

da har 

ditt 

företag

?  

1-5 2 2 1 2 3 3 1 0 14 

6-10 1 1 1 2 2 3 0 0 10 

11-50 1 3 0 1 2 3 0 2 12 

51-

100 

1 0 0 1 0 1 1 0 4 

101 

eller 

fler 

1 2 1 0 0 1 0 0 5 

Total 6 8 3 6 7 11 2 2 45 
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    [Rangordning 3] 

Tot

al 

    
Informat

ion 

Kommu

n-

ikation 

Bemötan

de 

Tillgängli

ghet 

Kompete

ns 

Effektiv

itet 

Tillfre

d-

ställels

e 

Nätverk

s-

byggand

e 

 Hur 

mång

a 

anstäl

lda 

har 

ditt 

företa

g?  

1-5 1 1 1 2 4 4 0 1 14 

6-10 1 0 1 3 2 2 0 1 10 

11-50 2 2 1 5 1 1 0 0 12 

51-

100 

0 0 1 1 0 1 1 0 4 

101 

eller 

fler 

2 0 0 1 1 0 0 1 5 

Total 6 3 4 12 8 8 1 3 45 
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Bilaga 4 Tabeller till analys & diskussion 

Information och om företagen har varit i kontakt med kommunen 

    
Hur nöjd är du med tillgången till information om 

kommunen och dess verksamhet?  

Total 
    

Inte alls 

nöjd 

Mindre 

nöjd Nöjd 

Väldigt 

nöjd 

Har ditt företag 

varit i kontakt 

med kommunen 

under de senaste 

två åren?  

Ja 3 5 18 9 35 

Nej 1 8 2 0 11 

Total 4 13 20 9 46 

Information och om företagen har varit i kontakt med kommunen 

    
Hur nöjd är du med tydligheten i kommunens 

information?  

Total 
    

Inte alls 

nöjd 

Mindre 

nöjd Nöjd 

Väldigt 

nöjd 

Har ditt företag 

varit i kontakt 

med kommunen 

under de senaste 

två åren?  

Ja 3 7 17 7 34 

Nej 1 9 1 0 11 

Total 4 16 18 7 45 

Information och om företagen har varit i kontakt med kommunen 

    
Hur nöjd är du med i hur god tid kommunen 

informerar om viktiga frågor?  

Total 
    

Inte alls 

nöjd 

Mindre 

nöjd Nöjd 

Väldigt 

nöjd 

Har ditt företag 

varit i kontakt 

med kommunen 

under de senaste 

två åren?  

Ja 7 5 17 5 34 

Nej 4 3 2 1 10 

Total 11 8 19 6 44 
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Förväntningar, upplevelse och om företaget har varit i kontakt med kommunen 

Har ditt företag varit i 

kontakt med kommunen 

under de senaste två åren?  

Vilka förväntningar har du på tillgängligheten 

från kommunens sida? 

Total 

Mycket 

låga Låga Höga 

Mycket 

höga 

Ja Upplevelse Mycket 

dålig 
  

1 0 3 4 

Dålig   1 1 5 7 

Bra   2 3 9 14 

Mycket 

bra 
  

0 0 9 9 

Total   4 4 26 34 

Nej Upplevelse Mycket 

dålig 

1 0 0 1 2 

Dålig 0 1 1 3 5 

Bra 0 0 2 0 2 

Total 1 1 3 4 9 

 

Förväntningar, upplevelse och om företaget har varit i kontakt med kommunen 

Har ditt företag varit i 

kontakt med kommunen 

under de senaste två åren?  

Vilka förväntningar har du på kommunens 

effektivitet?  

Total 

Mycket 

låga Låga Höga 

Mycket 

höga 

Ja Upplevelse Mycket 

låg 

3 
  

1 5 9 

Låg 1   3 9 13 

Hög 0   6 3 9 

Mycket 

hög 

0 
  

1 3 4 

Total 4   11 20 35 

Nej Upplevelse Mycket 

låg 

1 0 0 2 3 

Låg 0 1 1 1 3 

Hög 0 0 1 0 1 

Total 1 1 2 3 7 

Idealkommun och om företaget har varit i kontakt med kommunen 

    
Tänk dig en perfekt kommun. Hur nära ett sådant ideal är 

Umeå kommun enligt dig?  

Total     Långt ifrån Mindre nära Nära Mycket nära 

Har ditt företag 

varit i kontakt 

med 

kommunen 

under de 

senaste två 

åren?  

Ja 3 9 15 7 34 

Nej 1 3 6 1 11 

Total 4 12 21 8 45 
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NKI för 1-5 anställda 

Kvalitetsfaktor 

 Antal 

anställda Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

Bemötande 1-5 2,93 3,10 -0,17 14 

Kompetens 1-5 2,79 3,50 -0,71 11 

Klusterbyggande 1-5 1,78 3,00 -1,22 9 

Tillfredsställelse 1-5 2,31 3,54 -1,23 13 

Tillgänglighet 1-5 2,25 3,67 -1,42 12 

Kommunikation 1-5 1,77 3,46 -1,69 13 

Effektivitet 1-5 1,85 3,62 -1,77 13 

 

NKI för 6-10 anställda 

Kvalitetsfaktor   Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

Bemötande 6-10 2,91 3,45 -0,54 10 

Klusterbyggande 6-10 2,43 2,86 -0,43 7 

Tillfredsställelse 6-10 2,60 3,40 -0,80 10 

Kompetens 6-10 2,67 3,56 -0,89 9 

Kommunikation 6-10 2,60 3,50 -0,90 10 

Tillgänglighet 6-10 2,50 3,40 -0,90 10 

Effektivitet 6-10 2,11 3,22 -1,11 9 

Total   2,55 3,34 -0,80   

 

 

 

NKI för 11-50 anställda 

Kvalitetsfaktor   Upplevelse 

Förväntninga

r NKI 

Antal 

svarande 

Bemötande 11-50 2,90 3,10 -0,20 11 

Klusterbyggand

e 51-100 2,60 2,80 -0,20 5 

Tillfredsställelse 11-50 2,25 2,75 -0,50 5 

Tillgänglighet 11-50 2,55 3,27 -0,72 11 

Kompetens 11-50 2,40 3,20 -0,80 10 

Kommunikation 11-50 2,10 2,91 -0,81 11 

Effektivitet 11-50 1,90 2,80 -0,90 10 

Total   2,39 2,98 -0,59   
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NKI för 51-100 anställda 

Kvalitetsfaktor   Upplevelse 

Förväntninga

r NKI 

Antal 

svarande 

Kommunikation 51-100 3,20 3,20 0,00 5 

Bemötande 51-100 3,60 3,60 0,00 5 

Kompetens 51-100 3,00 3,20 -0,20 5 

Klusterbyggande 51-100 2,60 2,80 -0,20 5 

Tillfredsställelse 51-100 3,20 3,60 -0,40 5 

Effektivitet 51-100 2,80 3,40 -0,60 5 

Tillgänglighet 51-100 3,20 3,80 -0,60 5 

Total   3,09 3,37 -0,29   

 

NKI för 100 eller fler anställda 

Kvalitetsfaktor   Upplevelse Förväntningar NKI 

Antal 

svarande 

Bemötande 100 eller fler 3,40 3,40 0,00 5 

Tillfredsställelse 100 eller fler 3,20 3,40 -0,20 5 

Kompetens 100 eller fler 3,20 3,40 -0,20 5 

Kommunikation 100 eller fler 3,40 3,80 -0,40 5 

Effektivitet 100 eller fler 2,80 3,40 -0,60 5 

Tillgänglighet 100 eller fler 3,20 3,80 -0,6 5 

Klusterbyggande 100 eller fler 2,20 3,20 -1,00 5 

Total   3,06 3,49 -0,43   

 


