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Sammanfattning  
 

 

Problemformulering 
Hur upplevs den interna tjänstekvaliteten mellan en avdelning och deras interna 

kunder? På vilket sätt kan relationen mellan dem utvecklas?  

Syfte 
Vi tänker undersöka tjänstekvaliteten från bokföringsavdelningen till de interna 

kunderna på dotterbolagen. Vi vill få svar på om en utveckling av interna relationer 

kan bidra till bättre samarbete inom företaget samt försöka komma med förslag för  

att förbättra de interna relationerna. 

Metod 
En kvalitativ forskningsstrategi har använts i denna studie. Angreppssättet är 

deduktivt och kunskapssynen är hermeneutisk. Empirin samlades in genom åtta 

intervjuer, varav fyra respondenter arbetade på bokföringsavdelningen och 

resterande fyra var interna kunder till Folksam. Urvalet av dessa gjordes av chefen 

på bokföringsavdelningen, dels för att vi skulle komma i kontakt med respondenter 

på avdelningen med intern kundkontakt och lyckas identifiera dessa interna kunder.                                                                                                                              

Teori 
Den teoretiska referensramen bestod huvudsakligen av teorier inom tjänstekvalitet 

där SERVQUAL modellen bland annat presenteras. Detta kompletterades också med 

teorier inom områdena, interna relationer, Externa kunder, Interna kunder, 

Kundbeteende, Kundlojalitet, Service triangeln och Service profit chain. 

Slutsatser 
Studien visade att det finns problem vad gäller tjänstekvaliteten från 

bokföringsavdelningen till de interna kunderna. Kommunikationen var bristfällig då 

medarbetarna på bokföringsavdelningen hade en annan åsikt om den levererade 

tjänstekvaliteten än vad de interna kunderna hade. Problemet grundade sig i en hög 

arbetsbelastning på bokföringsavdelningen och därmed en långsam service till de 

interna kunderna. Ledningen på Folksam hade inte heller lyckats ta tag i problemen 

för att en förändring skulle bli genomförbar.  

Praktiska implikationer 

Rekommendationer på hur problemet kan lösas är att börja med att ha kontinuerliga, 

strukturerade möten och samarbetsövningar mellan bokföringsavdelningen och de 

interna kunderna med respektive avdelningschefer. Ett annat tips är att utveckla ett 

feedback system alternativt en digital anslagstavla för att förenkla kommunikationen. 
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Förord 
 

Vi vill tack alla som har medverkat i denna uppsats och framförallt Monitha Klingvall 

Lindgren som tog väl emot oss på företaget och såg till att vi fick den informationen vi 

behövde. Vi vill också tacka våra respondenter från bokföringsavdelningen och 

Folksams olika dotterbolag som har öppnat upp sig för oss och bidragit till givande 

resultatinsamling.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Sofia Isberg som har guidat oss i denna studie och 

bidragit med sin kunskap till området.  

Till sist vill vi också tacka alla som har direkt och indirekt har hjälpt oss att färdigställa 

denna uppsats. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel ges ett underlag till begreppen intern marknadsföring och interna 

relationer som vi kommer att diskutera i förhållande till vårt huvudområde 

tjänstekvalitet. Vi presenterar bakgrunden till vårt valda ämne och avslutar med 

problemformuleringen och syftet till vår studie. 

Kvalitet är ett brett begrepp som används mycket och det finns en mängd 

uppfattningar om vad det innefattar och betyder. Begreppet kan också variera från 

situation till situation, och mellan olika personer (Brown, Gummesson, Edvardsson 

och Gustavsson, 1990, s. 8). Men i slutändan handlar kvalitet om hur kunden 

upplever den givna kvaliteten. Begreppet omfattar också om företagens förmåga att 

handskas med kvalitet och vetskapen om kundernas behov och önskemål 

(Gummesson, 1990, s. 7). 

Vi har valt att fokusera på tjänstekvalitet vilket handlar om att mäta hur kunderna 

upplever en tjänsts kvalitet i förhållande till hur tjänsten borde vara (Gummesson, 

1998, s. 16).  

Grönroos (2007, s. 59) nämner tre tjänsteegenskaper som kännetecknar en tjänst och 

hur denna avviker från en fysisk vara. Tjänster är en process som består av en rad 

aktiviteter som produceras och konsumeras samtidigt. Kunden är också med och 

deltar i denna process. Grönroos (2002, s. 75) säger också att på grund av att tjänster 

benämns som mångdimensionella blir också tjänstekvalitet ett komplext begrepp. 

Tjänstekvalitet kan vara den mänskliga kontakten i ett servicemöte eller tekniska 

lösningar som underlättar användandet för kunden. Hur man än väljer att definiera 

begreppet så är den gemensamma nämnaren att det i grunden är kundens upplevelse 

som avgör vad som är kvalitet.  Det innebär att tjänstekvalitet är avgörande för hur 

tjänsten uppfattas av kunden och därför är det viktigt att leverantörer satsar resurser 

och skapar förutsättningar för att tjänsten ska uppfattas på bästa sätt.  

Kunder blir alltmer medvetna om alternativa erbjudanden från andra företag vilket 

gör att företag ständigt måste höja servicestandarden för att inte förlora 

konkurrenskraft (Gummesson, 1990, s. 6). Keleman & Papasolomon (2007, s. 759) 

nämner att tjänstekvalitet och kundvård är nyckelkomponenter i en 

marknadsföringsstrategi hos serviceorganisationer. Gummesson (1990, s.8) talar 

också om tjänstekvalitet och nämner begreppet som något svårdefinierat med många 

olika egenskaper som gör att service upplevs som värdefull för kunden.  

 

Begreppet kunder får de flesta att föra tankarna till personer utanför ett företag som 

exempelvis köper olika tjänster eller varor. I teorin benämns dessa personer som 

externa kunder. Men det finns också kunder inom företaget, de anställda och dessa 

kallas i teorin för interna kunder. Det är lika viktigt för företaget att tänka på de 

anställdas behov som de externa kundernas behov, eftersom det är de anställda 

(interna kunderna) som ska bemöta de externa kundernas behov och kunna ge bästa 

möjliga service (Bhonsle, Fredendall & Hopkins, 2005, s. 35-36; Grönroos, 2007, s. 

340). Gummesson (1998, s. 214) menar att personalen kan ses som en intern 

marknad. Oavsett var i företaget man arbetar, bör alla arbeta mot att vara 

servicestödjande för att tillsammans möta de externa kunderna. Utbytet som sker 
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mellan anställda är inte mindre betydelsefull än det utbyte som sker mellan 

utomstående kund och företaget (Berry, 1981, s. 35).    

Den personal och de avdelningar som har kundkontakt måste ha stöd av personer på 

andra avdelningar om de ska kunna ge de externa kunderna bästa möjliga service. 

En organisation kan på så sätt beskrivas som en kedja av olika individer som 

tillsammans arbetar mot extern kundtillfredsställelse (Grönroos, 2007, s. 340). Med 

kundtillfredsställelse menar vi i denna uppsats kunder som uppfattar företagets 

tjänstekvalitet som positiv utifrån sina förväntningar. För att denna kedja ska 

fungerar på ett bra sätt måste alla funktioner i ett företag vara sammanflätade. Ett 

sätt att få denna kedja att inte brytas i organisationen är genom konceptet interna 

kunder. Detta tillvägagångssätt kommer ursprungligen från Total Quality 

Management (TQM) och Service Marketing teorier (Gummesson, 1990, s. 11).  

Att vara en del av en organisation betyder samarbete och kommunikation med 

övriga anställda. Interaktionen mellan individer kan ses som grunden för den sociala 

strukturen i ett företag. När människor kommunicerar med varandra blir den sociala 

strukturen tydligare för oss, men om kommunikation uteblir mellan vissa individer 

eller grupper lämnar detta gap i den sociala strukturen (Hatch, 1997, s. 210-211). 

Många forskare har diskuterat anledningar till varför relationen mellan leverantör 

och köpare inte alltid fungerar (Ackerman, 1996, s. 35; Vollmann and Cordon, 1998, 

s. 684). Företag måste först utveckla starka relationer inom företaget innan de kan gå 

vidare till den externa marknaden (Keller, 2002, s. 650).   

Extern marknadsföring har tidigare varit ett stort fokus i forskningen och lämnat 

luckor i den interna marknadsföringen (Stanley & Wiser, 2001 s 287-288). Med 

intern marknadsföring menar Gummesson (1989, s. 203) en marknadsföring som 

istället för att rikta sig mot de externa kunderna fokuserar på personalen. 

Grundtanken bakom detta är att få organisationen mer effektiv och produktiv. Ett 

företags affärsidé, strategi och mål vara kända och upplevas som meningsfulla, för 

att personalen ska kunna göra ett bra jobb. Schultz (2002, s.8) skriver att intern 

marknadsföring skulle kunna förbättra resultatet av marknadsföring, värderingar och 

produktiviteten både intern och externt. Den interna marknadsföringen skulle också 

bidra till att medarbetarnas välmående och prestation ökar. Trots detta argumenterar 

författaren att det är få företag som lyckas med att tillämpa den interna 

marknadsföringen i organisationen. Istället läggs resurser på aktiviteter där man kan 

se snabba och konkreta resultat. Förslag på framtida studier från Cai & Jun, (2010, s. 

220) är att undersökningar bör göras på dimensionerna av intern tjänstekvalitet och 

dess påverkan på interna kunders tillfredställelse. I det fallet har undersökningen 

gjorts på icke vinstdrivande organisationer.  

En artikel föreslår att forskningen ska försöka bevisa att starka medarbetarrelationer 

mellan de anställda kan ge företaget en konkurrensfördel och föreslår att ny 

forskning ska försöka stödja deras slutsats om att nyckeln till framgång ligger i 

behandlingen av ett företags anställda (Herington, Johnson & Scott, 2006, s. 376-

377). 

Företag har alltid satsat på åtgärder som ska leda till motivation och stärka 

personalens arbetsmoral genom att identifiera attityder hos de anställda. Tre nya 

aspekter på personalvård har vuxit fram den senaste tiden. Den första aspekten är 

insikten om att personalen är första delen i en marknadsföring. Det är personalen 

som först tar del av företagets erbjudanden innan de når den externa kunden. Den 
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andra aspekten handlar om att god intern marknadsföring ska bidra till god 

tjänstekvalitet till de externa kunderna. Som tredje aspekt talar man om behovet av 

att se på de anställda, inom olika enheter, som interna kunder som måste förses med 

god service på samma sätt som som externa kunder (Gummesson, 2008, s. 365).   

Det finns många definitioner på relationsmarknadsföring och interna relationer, där 

de flesta trycker på behovet av att utveckla långsiktiga relationer med kunderna 

(Morgan & Hunt, 1994, s. 20;Gummesson, 1998, s. 242; Ballantyne, 2000, s. 274) 

och hur man kan förbättra kvalitet och kundservice genom dessa relationer 

(Cristopher, Payne and Ballantyne, 1991, s. 1). 

Vi upplever utifrån tidigare forskning att det finns luckor gällande forskning som 

fokuserar på relationen mellan interna kunders tjänstekvalitet och hur nöjda de 

interna kunderna är och vad har de anställda för inställning och attityder till de 

interna kunderna.  

 

1.1 Uppdragets karaktär  

 

Folksam är ett av Sveriges främsta försäkringsbolag och ingår i en koncern med 

flera dotterbolag. Företaget tycker att det är viktigt att få in lärande i organisationen 

för att utveckla deras kompetensförsörjning. Av den anledningen har vi fått i uppgift 

att undersöka Folksams interna relationer för att kunna förbättra den slutgiltiga 

tjänstekvaliteten. Vi ska utföra vår undersökning på bokföringsavdelningen. De 

hanterar bokföringen för Folksam och deras dotterbolag och har därigenom en nära 

kontakt med de interna kunderna. Uppdraget från Folksam bestod i att skapa en 

förståelse för hur mycket bokföringsavdelningens arbete betyder för den slutgiltiga 

tjänstekvaliteten samt hur relationerna till de interna kunderna fungerar. Tanken är 

att identifiera parternas attityder mot varandra samt att komma med förslag som kan 

förbättra de interna relationerna som i sin tur kan leda till bättre service till de 

externa kunderna. Vi har dock valt göra vår egen tolkning av Folksams uppdrag 

utifrån det vetenskapliga forsknings gapet och för att kunna begränsa studien. Vår 

problemformulering blir därför följande;    

 
1.2 Problemformulering 

 

Hur upplevs den interna tjänstekvaliteten på Folksam mellan en avdelning och deras 

interna kunder? På vilket sätt kan relationen mellan dem utvecklas?  

1.3 Syfte 

 

Vi tänker undersöka tjänstekvaliteten från bokföringsavdelningen till de interna 

kunderna på dotterbolagen och hur denna tjänstekvalitet uppfattas från respektive 

håll på huvudkontoret på Folksam. Vi vill få en förståelse för om en utveckling av 

interna relationer kan bidra till bättre samarbete inom företaget. Till sist vill vi också 

komma med förslag för att försöka förbättra de interna relationerna mellan 

bokföringsavdelningen och de interna kunderna.  
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2. Metod 

I detta kapitel berättar vi om vilka tillvägagångssätt vi har använt oss av för att 

uppfylla uppsatsens syfte och svara på vår problemformulering. Läsaren ska få en 

förståelse för val vi gjort i form av studiens perspektiv, angreppssätt och fallstudie. I 

slutet av kapitlet kommer vi också att påvisa hur vi har samlat in den teoretiska 

referensram vi använt oss av, samt presentera den kritik vi har till teorin och 

redogöra för våra avgränsningar. 

2.1 Ämnesval och förförståelse  

I vår studie vill vi förstå människor i en organisation, deras relationer till varandra 

och deras beteende gentemot kunder. Vi vill också undersöka anledningen till varför 

personerna agerar som de gör.  Detta kan jämföras med det hermeneutiska synsättet 

som handlar om att försöka tolka och förstå människors beteende och handlingar. 

Hermeneutiken bidrar till att skapa en inblick i människors handlingar mer än en 

inriktning på de krafter som påverkar dessa (Bryman, 2011, s. 32-33). Thurén (2007, 

s. 37) beskriver att tolkningen är viktig när man försöker beskriva orsaken till 

människors agerande. Företag påverkas av personer både inom och runtomkring 

organisationen, vilket bidrar till krav på att verka i en miljö av ständig förändring. 

Därför är det viktigt att få en uppfattning om hur detta upplevs och påverkar interna 

relationer både inom organisationen och av människorna i dess närhet 

(Noorderhaven, 2000, s. 4). 

Vi som skrivit denna uppsats är studenter på Civilekonomprogrammet med 

inriktning mot Service Management på Handelshögskolan vid Umeå universitet. 

Inriktningen mot Service Management har inneburit att vi läst mycket om tjänster 

och tjänstekvalitet, vilket också har lagt grunden till ämnesvalet. Vi upplever att 

service och kundfokus är av stor betydelse i alla typer av branscher och företag.  De 

förkunskaper vi har inom ämnet kommer främst från kurslitteratur men även från 

egna erfarenheter som kunder eller anställda på företag med service i fokus. Utifrån 

våra praktiska erfarenheter har vi fått förståelse för vikten av samarbete och 

kommunikation för att en arbetsplats ska fungera på bästa sätt.  Av den anledningen 

tyckte vi att uppdraget på Folksam kändes spännande och hoppas att det kan ge oss 

lärdomar att ta med till arbetslivet i framtiden eftersom att vi både önskar få arbeta 

mot kunder eller med personalutvecklande aktiviteter.  Nackdelen med att vi redan 

hade vissa kunskaper inom ämnet kan vara att vi begränsar oss att tänka i en viss 

riktning och inte ser andra möjligheter.  Dock tror vi att detta kan undvikas genom 

att vi är medvetna om det och inte försöker tolka svar i en viss riktning, utan endast 

använder vår förförståelse till att förstå arbetssituationen på Folksam.  

Förförståelse är människans sätt att förstå verkligheten och är en viktig aspekt i det 

hermeneutiska synsättet. Det finns kritik mot detta perspektiv som säger att man 

som forskare enbart förstår verkligheten utifrån sig själv, vilket resulterar i att det 

kan vara svårt att göra jämförelser mellan olika resultat. Detta på grund av att det du 

ser och förstår grundar sig i din förförståelse (Thurén, 2007, s. 56). Vi måste också 

ta hänsyn till att vår undersökning kommer att ske i en miljö som är ny för oss, med 

en specifik företagskultur och historia. För att minimera missförstånd i olika 
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situationer kommer vi att ta del av information om Folksam. Som ett komplement 

till det har vi valt att utföra vår undersökning på plats. Vi kommer att spendera extra 

tid på företaget för att bättre förstå kulturen och människorna som arbetar i 

organisationen.  Utmaningen ligger i att komma in en ny miljö och vara helt 

objektiv. Objektivism handlar om att vi närmar oss sociala fenomen som ligger 

utanför vår förförståelse och som vi inte kan påverka (Bryman, 2011, s. 36). 

Eftersom vi författare har teoretiska kunskaper inom tjänstekvalitet kan det resultera 

i att våra egna åsikter och uppfattningar påverkar studien i en viss riktning. Då vi 

båda har arbetat inom servicesektorn och själva är kunder i många olika 

sammanhang har vi också en uppfattning av hur god service levereras och vilka 

negativa konsekvenser en dålig service kan orsaka.  Vi har gått in med inställningen 

att på ett neutralt sätt undersöka den interna tjänstekvaliteten på Folksam och hålla 

egna erfarenheter och åsikter utanför. För att lyckas med det ska vi med 

utgångspunkt i valda teorier skapa en förståelse för den unika situationen som råder 

på Folksam mellan de interna kunderna och bokföringsavdelningen. På så sätt 

hoppas vi få en klarhet i hur tjänstekvaliteten uppfattas för dessa specifika individer 

och att få ta del av deras tankar kring detta.  

2.2 Forskningsmetod – studiens angreppssätt  

 

Vår undersökning kommer att baseras på ett deduktivt angreppssätt, vilket innebär 

att man utifrån redan befintliga teorier drar slutsatser om särskilda företeelser 

(Davidson & Patel, 2003, s. 23). Forskaren utgår från en hypotes som sedan ska 

prövas i en empirisk undersökning (Bryman & Bell, 2005, s. 23). I vårt fall är det 

uppsatsens problemformulering som ska prövas mot verkligheten. Detta görs utifrån 

redan existerande teorier om tjänstekvalitet, kunder, relationer och beteenden.  

Våra intentioner med denna studie är att, utifrån en teoretisk grund, få en bättre och 

djupare förståelse för tjänstekvaliteten i de interna kundmötena mellan 

bokföringsavdelningen och de interna kunderna på Folksam.  Av den anledningen 

vill vi med utgångspunkt i teorier bredda vår förståelse för att sedan skapa en 

forskningsfråga som testats mot verkligheten, som i detta fall är Folksam. Teorierna 

styr studiens riktning på så sätt att de härleder slutsatserna i studien och prövas mot 

verkligenheten. Det empiriska resultatet kommer sedan att besvara vår fråga 

gällande den rådande situationen mellan bokföringsavdelningen och de interna 

kunderna. 

 

För att besvara vår forskningsfråga på bästa sätt har vi valt en kvalitativ 

undersökning som insamlingsmetod av empiri. Den kvalitativa forskningsmetoden 

innebär att fokus ligger på tolkande analyser vilka ofta är verbala analysmetoder 

(Davidson & Patel, 2003, s. 14). Med det menas att man försöker hitta djupet och 

kvaliteten i det man det man avser att undersöka. Vanligtvis läggs tonvikten på ord 

istället för analysering av siffror (Bryman, 2011, s. 651). I den kvalitativa 

forskningsmetoden befinner sig forskaren i den sociala verklighet som analyseras 

och försöker fånga människors handlingar samt att hitta meningen i dessa handlingar 

(Newman, 2006, s. 135). Vi vill tolka och förstå den rådande situationen mellan 

bokföringsavdelningen och de interna kunderna och har av den anledningen valt den 

kvalitativa forskningsmetoden. Vi kommer att lyssna på vad de inblandade anser om 

relationen för att skapa en uppfattning om tjänsteleveransen, relationen och 

kommunikationen mellan bokföringsavdelningen och de interna kunderna. Fördelen 
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med denna metod är att vi får ta del av de anställdas synpunkter och de interna 

kundernas tankar och känslor. Med denna inblick tror vi att vi kan identifiera hur 

den interna kommunikationen fungerar och ge förslag till möjliga förbättringar i 

tjänstekvaliteten. En nackdel till vald metod kan vara att vi inte får några exakta 

siffror på åsikter som speglar de anställda och de interna kundernas synpunkter. 

Dock tror att vi att djupet i varje svar är av större betydelse genom att vi är ute efter 

att tolka och förstå och inte att mäta resultatet. 

2.3 Fallstudie 

 

Att göra en fallstudie innebär att ta en liten del av ett stort sammanhang och beskriva 

verkligheten med hjälp av ett specifikt fall. Att göra på detta sätt innebär att 

författaren inte behöver beskriva det stora förloppet utan kan utifrån ett begränsat 

utrymme ändå ge läsaren en uppfattning om hur något ser ut (Ejvegård, 2003, s. 33).  

Fördelar med en fallstudie är att kunna ta del av nyanserad och detaljerad 

information. Svårigheten är dock att ett ensamt fall aldrig kan representera 

verkligheten fullt ut.  Försiktighet är därför viktig när slutsatser ska dras. Det som 

också talar emot att göra en fallstudie är att det finns risk för generaliseringar som 

kan bidra till bristande trovärdighet i studien (Ejvegård, 2003, s. 33). Med detta 

menas att författaren kan tro att studien är representativ i andra sammanhang, när det 

i själva verket bara visar en liten del av en specifik situation. I vår studie är det 

viktigt att komma ihåg att relationen mellan de anställda och de interna kunderna 

kan se helt annorlunda ut på en annan avdelning på Folksam. En typisk form av en 

fallstudie är att utgå utifrån ett enda fall. I vår studie är organisationen företaget 

Folksam, och studien utförs med hjälp av kvalitativa intervjuer.  

Erfarenheter pekar på att det är lämpligt att göra en fallstudie när studieobjektiven är 

mycket komplexa. Man försöker på så sätt förklara, beskriva och förstå t.ex. en 

organisation (Backman, 2008, s. 55). Vår bedömning är att en fallstudie passar bra 

som undersökningsmetod då vi vill skapa en förståelse för hur den interna 

tjänstekvaliteten upplevs på företaget. Vi uppfattar det som att det kan vara svårt att 

beskriva hela personalens åsikter och attityder och väljer därför att försöka beskriva 

en liten del från det stora sammanhanget. På så sätt ser vi att en fallstudie blir en 

möjlighet för oss att få en djupare förståelse som grundar sig i vår 

problemformulering och vårt syfte.  

Fallstudien kommer att utföras på bokföringsavdelningen på Folksams huvudkontor 

i Stockholm. Vi är medvetna om att vårt resultat inte kan vara representativt för alla 

försäkringsbolag och avdelningar på Folksam. Men eftersom vi kommer att använda 

oss av tidigare studier och vetenskaplig forskning tror vi att vårt resultat kommer att 

kunna ge indicier på hur verkligheten ser ut.  Vi anser inte det att det är ett problem 

att det empiriska resultatet kan bli svårt att mäta, då vår fokus i studien enbart ligger 

på att skapa en förståelse.  
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 2.4 Insamling av sekundär data 

 

För att få ett teoretiskt underlag till vår studie samlade vi in data inom 

ämnesområdena tjänstekvalitet, interna relationer och intern marknadsföring. Vi 

ville också utöka vår egen förståelse för ämnet samt att få en inblick hur tidigare 

forskning har behandlat området. Huvudsakligen har litteratur som varit underlag till 

kunskap och erfarenheter blivit insamlad på Umeå universitets bibliotek. En del är i 

bokform, men de flesta är artiklar som vi hittade på internet genom att söka på 

ALBUM på bibliotekshemsidan. Artiklarna hittade vi sedan i databaserna Business 

Source Premier och Emeralds som biblioteket tillhandahåller. Vi har också studerat 

teorier på internet genom att söka på de ovan nämnda teoretiska områdena på 

Google. Sökmotorn tog vi också hjälp av när vi ville komma åt en ursprungskälla 

som vi hittat i andra artiklar. Anledningen till att vi valde att leta efter dessa 

grundläggande teorier och artiklar beror på att vi tyckte det bidrog till en bättre 

förståelse och trovärdighet än att enbart referera till andra författare. Detta på grund 

av att vi inte vill få med några ”mellanhänder” som i sin tur kan ha tolkat det 

teoretiska materialet. 

De sökord vi använde oss vid letande av artiklar var; Service quality, Customer 

satisfaction, Internal customers. Vi valde också att söka på svensk litteratur med 

hjälp av sökorden; Tjänstekvalitet, Kundtillfredsställelse, Interna kunder, Interna 

relationer, Intern marknadsföring och Kunder. Vi valde att söka på dessa begrepp 

av den anledningen att vi tyckte att forskning inom dessa områden kunde kopplas till 

vårt ämnesval. Svensk forskning uppfattade vi också som relevant för att vi vet att 

bland annat Grönroos och Gummeson har forskat mycket på tjänstekvalitet och 

skrivit intressant forskning både på svenska och engelska. 

För att inte sväva iväg från frågeställning och syfte gick vi inte allt för djupt in på 

Interna relationer, utan använde teorier från detta ämnesområde bara som 

komplettering till tjänstekvaliteten. Detta på grund av att vi ville utöka förståelsen 

för läsaren genom att ha med en avgränsad del av forskning på området som 

komplement till huvudteorin. 

Folksam har försett oss med information om företaget som vi har använt oss av i 

syfte att utöka både läsarens och vår egen förförståelse. Vi har använt detta material 

genom att ge läsaren en bild av företaget Folksam, hur organisationen är uppbyggd 

och vilka mål och värderingar företaget har. Vi har förhållit oss kritiska till det 

material vi har fått och endast använt oss av konkret organisationsfakta. Detta av den 

anledningen att vi vill hålla trovärdigheten på en hög nivå och inte bli styrda av 

Folksam.  

 

 

2.4.1 Kritik till sekundär data 

Den här studien är i första hand baserad på sekundär data utifrån ett deduktivt 

tillvägagångssätt som blir utgångspunkt till den empiriska datainsamlingen. Då 

litteraturen oftast är skriven på engelska kan detta leda till översättningsfel när vår 

studie är skriven på svenska. Tolkningen av språket har vi gjort efter egna kunskaper 

i engelska och det kan finnas risk att vi har uppfattat det skrivna materialet 

annorlunda än vad original författarna menar. Dock tror vi inte att detta ska bli ett 

problem då vi försökt läsa in oss noggrant på området för att få en utökad förståelse 
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till ord och begrepp. Vi har också använt oss av lexikon för att minimera 

feltolkningar. 

När något tas ur ett sammanhang, exempelvis en förkortning av en artikel, kan 

förvanskningar uppkomma (Ejvegård, 2003, s. 63). Vi misstänker att det ibland kan 

bli fel när man kortfattat beskiver det mest väsentliga från litteraturen. Det kan 

handla om att man inte förstått sammanhanget av det man har läst. Av den 

anledningen försöker vi att läsa litteraturen så noggrant som möjligt för att motverka 

dessa förvanskningar.  

Vi har valt att utgå från ursprungskällor istället för att i andra hand referera genom 

olika artiklar. Vissa av teorierna vi använder oss av är från tidigt 90-tal och vi är 

medvetna om att mycket har hänt inom forskningen sedan dess. Dock känner vi att 

ursprungskällorna ger studien en bättre tyngd och trovärdighet än att 

andrahandsreferera. Forskaren som refererar till ursprungsteorin kan ha gjort egna 

tolkningar och dessa vill vi försöka undvika. Vi har dock gjort vårt bästa att försöka 

hitta så aktuella källor och teorier som möjligt när valmöjligheter har funnits. Vi har 

använt oss av elektroniska källor i ett fåtal fall för att utöka vår förståelse till 

begrepp och teorier som kan vara svårt förklarade i vetenskapliga metodböcker eller 

artiklar. Vid dessa tillfällen har vi noggrant valt internetsidor som känns trovärdiga. 

Vi har bland annat hämtat information om Folksam och dotterbolagen från internet 

för att kunna beskriva företagens organisation. Dessa känns pålitliga av den 

anledningen att vi enbart har använt oss av företagsfakta.  

2.5 Avgränsningar 

 

Utifrån uppdragsbeskrivningen har vi valt att fokusera på de interna relationer och 

inte analysera den externa leveransen. Folksam ville att vi skulle försöka komma 

med förslag på förbättringar internt som skulle kunna påverka det externa kundmötet 

genom en bättre serviceleverans. För att vår studie inte ska bli för bred väljer vi att 

enbart undersöka relationen mellan bokföringsavdelningen och de interna kunderna. 

Dock ska vi försöka ge förslag till förbättringar, vilket i sin tur skulle kunna leda till 

ett bättre samarbete och som skulle kunna påverka det externa kundmötet positivt. 
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3. Teoretisk referensram 

Vi presenterar i denna del de teoretiska referensramar som utgör grunden i denna 

studie. Ett antal teoretiska verktyg presenteras därav SERVQUAL, Service 

triangeln, Interna relationer, Externa kunder, Interna kunder, Kundbeteende, 

Kundlojalitet och ”Service profit chain”. Vi kommer även i slutet av kapitlet 

illustrera relationen mellan de teoretiska referensramarna med en egen modell. 

3.1 Tjänstekvalitet 

 

Tjänstekvalitet är vad kunden upplever att den är (Grönroos, 2008 s. 81). Tjänster 

handlar om utförandet likaväl som ändamålet. De flesta tjänster kan inte mätas, 

inventeras, testas eller verifieras i förväg för att fastställa kvaliteten på den erbjudna 

tjänsten. Ett exempel är ett servicemöte i en butik, det är svårt veta i förväg hur 

butiksbiträdet ska bete sig och hur kunden ska uppfatta den givna servicen.  

Utförandet varierar också beroende på den anställda, vem kunden är men även från 

dag till dag, bland annat beroende på humör hos både den anställde och kunden. Av 

den anledningen är tjänstekvalitet i högsta grad beroende av de anställdas beteende. 

Detta är en resurs för en organisation som är svårkontrollerad i jämförelse med 

andra mer konkreta komponenter så som exempelvis försäljning (Zeithaml, Berry 

och Parasuraman, 1988, s. 35). Det gör att kvalitet upplevs som komplext, men det 

komplexa är en av de egenskaper som kännetecknar tjänstekvalitet. 

Traditionellt har det ansetts viktigt att tillhandahålla kunderna god service, vilket har 

varit en viktig marknadsstrategi för många företag för att behålla och öka 

marknadsandelar. Följdfrågan blir då hur man på bästa sätt kan uppnå en genuin och 

konsekvent hög kvalitet inom organisationen och hur man på bästa sätt 

kommunicerar det till kunderna (Howcroft, 1993, s. 5). 

Det finns forskning som visar på en samhörighet mellan tjänstekvalitet och 

tillfredställelse (Sureshchandar, Rajendran & Anantharaman, 2002, s. 363; Cronin, 

Brady & Hult, 2000, s. 193). Den sistnämnda artikeln beskriver bland annat 

relationen mellan tjänstekvalitet, tillfredställelse för kunden och kundens intention 

att konsumera. Författarna kom fram till att tjänstekvalitet är förlöpande faktor till 

tillfredställelse för kunden. Denna tillfredställelse har också en betydelsefull effekt 

på intentionen att konsumera. Berry, Parasuraman & Zeithaml (1993, s. 1) har 

argumenterat för att kunder jämför förväntningar med tolkningar när de utvärderar 

tjänstekvaliteten.  

Santos & Boote (2003, s. 143-146) har hittat olika definitioner och undersökt 

sambandet mellan tjänstekvalitet och förväntningar. De argumenterar för att ideala 

förväntningar är de bäst tänkbara eftersom att de speglar kundernas behov och 

önskemål som inte påverkas av marknadsföring och konkurrenter. Dock handlar det 

om hur tjänsten bör vara och inte hur den faktiskt är. Önskade förväntningar är den 

nivå av tjänstekvalitet som kunden hoppas få från företaget och som gör kunden 

tillfredställd. Förutspådda förväntningar är vad kunden tror sig ska kunna få som 

grundar sig i tidigare erfarenheter med företag som erbjuder likande produkter och 

tjänster.  Lägsta acceptabla förväntningar är på gränsen till vad kunderna accepterar 

och vad de inte godtar.  Kunderna kan också ha åsikter på hur de vill bli behandlade 

av företaget vid nästa möte, dessa kallas förtjänade förväntningar. Om kunden 
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tycker att tjänstekvaliteten inte är godtagbar kallas det för oacceptabla 

förväntningar.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

               Figur 1 – Förväntningshierarkin. Baserad på Santos & Boote  (2003, s. 

144). 

 

I denna studie kommer det inte vara aktuellt att undersöka alla dessa olika typer av 

förväntningar på grund av att vi inte vill sväva iväg från frågeställning och syfte. 

Dock tror vi ändå att det kan vara bra för ett företag att vara medvetna om att 

kunderna kan ha olika typer av förväntningar som kommer att påverka deras 

uppfattning av tjänstekvaliteten. Av den anledningen vill vi också ge läsaren en bild 

av komplexiteten av att tillfredsställa kunder då förväntningarna kan variera från 

kund till kund.  

Brady & Cronin (2002 s. 34) föreslår att tjänstekvalitetens förväntningar på 

tjänstekvaliteten är relaterade till handlingsbara subdimensioner som kan delas in i 

kategorierna resultat, interaktion och miljömässig kvalitet.  

 

– Resultatmässig kvalitet menas vad kvaliteten har lett till.  

– Interaktionsmässig kvalitet handlar om kommunikation mellan kunden och 

tjänsteleverantören.  

 

– Miljömässig kvalitet innefattar i vilken situation och miljö där tjänstemötet sker.  

 

Författarna diskuterar att för att dessa dimensioner ska kunna bistå med en bättre 

tjänstekvalitetsupplevelse, måste kvaliteten upplevas som pålitlig, mottaglig och 

medkännande. Forskarna argumenterar vidare för att modellen kan hjälpa företag att 

förstå hur kunderna värderar kvaliteten av den mottagna tjänsten. Detta för att 

modellen tar upp vad som definierar uppfattningen om tjänstekvalitet samt hur dessa 

uppfattningar är formade. Den sista punkten i modellen visar på hur viktigt det är 

var själva tjänstekvalitetsupplevelsen utspelar sig. Av dessa anledningar tycker 

forskarna att modellen tydligt ger direktiv för hur dessa upplevelser kan förbättras.  
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Figur 2 - Test of the second order Factor Model. Baserad på Brady & Cronin (2002, 

s. 40)    

Vi tycker att denna modell kan vara till nytta för att få en förståelse för att det finns 

många dimensioner som påverkar tjänstekvaliteten. Vilket också visar på att det är 

ett komplext ämne där olika faktorer påverkar den slutgiltiga upplevelsen.  

 

3.1.1 SERVQUAL 

  

Berry et al. (1988, s. 35-47) utvecklade en teori som handlar om vikten av att 

ständigt ge den bästa tjänstekvaliteten som ska bidra till företagslönsamhet. De 

presenterar en modell som ofta blivit omnämnd i senare forskning. Modellen heter 

SERVQUAL och är ett mätsystem som handlar om att mäta tjänstekvaliteten som 

kunderna upplever den i förhållande till förväntningarna på hur tjänsten borde vara. 

De fem dimensionerna som mäts är:  

1. Tillförlitlighet. Innebär att man på ett noggrant och pålitligt sätt ska utföra 

tjänsten. Det är viktigt att utförandet blir rätt från början och att tjänsten levereras på 

överenskommet vis, vid den tidpunkt som företaget och kunden kommit överrens 

om.  

2. Respons. Är relaterat till hur personalen agerar, om de är villiga att hjälpa kunden 

och försöker på bästa sätt tillgodose deras önskemål. Det är också viktigt med snabb 

service och att de informerar om när en tjänst ska utföras är också viktigt.  

3. Garanti. För att kunden ska känna sig trygg och lita på företaget måste personalen 

vara pålitlig och förtroendeingivande. Det innebär att det är viktigt att personalen är 

trevlig och kan svara på kundens frågor.  

4. Empati. Det är viktigt att bry sig om och förstå kunden behov. Personalen ska se 

till kundens bästa och ge dem individuell uppmärksamhet. Tillgänglighet och 

bekväma öppettider är exempel på det.  
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5. Materiella ting. Utrustningen och materiella ting som används av företaget är 

modern. Personalen ska även se välvårdad ut och vara professionell.  

Tillförlitlighet bedöms främst efter en tjänst har levererats. Det gör att den ibland 

även kallas för resultatdimension. Övriga dimensioner (respons, garanti, empati och 

materiella ting) har främst med själva tjänsteprocessen att göra och bedöms 

samtidigt som tjänsten levereras. Därför kallas dessa ibland för processdimensioner 

(Parasuraman et al. 1991, s. 41).    

Grönroos (2007, s. 87-91) beskriver SERVQUAL med utgångspunkt från upplevd 

tjänstekvalitet. Han säger att de fem dimensionerna är bra som utgångspunkt när 

man vill förstå vissa aspekter som kännetecknar en tjänst. Grönroos kritiserar dock 

modellen på grund av att man behöver vara uppmärksam med mätningar som gör 

jämförelser mellan förväntningar och upplevelser. Tre problem identifieras, den 

första beskriver att mätningen ofta görs vid samma tillfälle som tjänsten utförts. På 

så sätt blir det svårt att skilja förväntningar med något som påverkats av 

upplevelsen. Det nämns som andra punkt att det inte heller är klokt att mäta 

förväntningarna före upplevelsen då upplevelsen i sig kan förändra förväntningarna.  

Punkt nummer tre tar upp att upplevelser är verklighetstolkningar som kommer från 

tidigare förväntningar. Ett tips är dock att först mäta förväntningarna och sedan 

upplevelsen och få på sätt två perspektiv.  

Kang, James & Alexandris (2002, s.278-281) argumenterar för att det inte finns 

något generellt bevis att alla fem dimensioner i SERVQUAL kan bekräftas på en 

intern nivå, men bekräftar motsatsen i resultatet i sin studie där alla dimensioner 

klart och tydliga kunde styrkas. Enligt forskaren finns det därför inga motsägningar 

varför detta mätinstrument inte skulle kunna användas även internt. Det visade sig 

dock att tillförlitlighet och mottaglighet var de två dimensioner som hade störst 

påverkan på den interna tjänstekvaliteten men det betyder inte, enligt författarna, att 

de andra fyra ska försummas.  

Åtskilliga forskare har som sagt kommenterat detta mätinstrument och utökat 

forskningen på området. Cai & Jun utgick från SERVQUAL och hittade 6 egna 

viktiga dimensioner för tjänstekvalitetens mätning. Förutom att bekräfta påtaglighet 

och tillförlitlighet från Berry, Parasuraman, Zeithaml (2010, s.216-219) identifierade 

de även fyra egna mått på det interna planet. Dessa var kundintimitet, 

kommunikation, upptagande av process samt team-baserad fortsatt uppföljning. För 

att lyckas behålla samma tjänstekvalitet till de interna kunderna anser författarna att 

det är betydelsefullt att följa upp dessa dimensioner. 

Många forskare har också använt sig av SERVQUAL på externa kunder medan 

mindre fokus finns på den interna tjänstekvaliteten. För att erbjuda god service på en 

intern nivå krävs det att de anställda utövar samma externa tjänstekvalitet till de 

interna kunderna. På så sätt blir alla anställda på företaget tjänsteorienterade oavsett 

om kunden är extern eller intern. Buda, Sengupta & Elsayad-Elkhouly (2006, s. 432-

433) använde sig av SERVQUAL för att mäta den interna tjänstekvaliteten.  

Ytterligare en studie utifrån SERVQUAL modellen gjorde Cronin & Taylor (1992, 

s.55-67) med en kompletterande tappning kallad SERVPERF. Detta mätinstrument 

innehåller 22 punkter med huvudfokus på prestationsförmåga. Forskarna till denna 

dimensionsmodell tyckte att SERVPERF var mer applicerbar då det empiriska 

resultatet kommer från olika typer av organisationer.  
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SERVQUAL är en teori som är överförbar till vår studie och kontext. Detta på grund 

av att det vore intressant att undersöka om några av de nämnda dimensionerna ingår 

i våra respondenters upplevelse av tjänstekvalitet. Vi har också ett intresse av att 

undersöka vad interna kunder tycker är de mest betydelsefulla dimensionerna inom 

tjänstekvaliteten och om detta kan utvecklas och förbättras. 

 

3.2 Service profit chain 

 

Armstrong & Kotler beskriver modellen ”Service-profit chain” som vikten av att 

vårda kundrelationer, både på ett internt och externt plan för ett företags tillväxt 

(2010, s. 270). ”Service-profit chain” innebär länken mellan ett företags resultat och 

intern och extern kundnöjdhet. Kedjan består av fem länkar; 

1. Intern tjänstekvalitet: Noggrant urval av medarbetare. Utbildning och en givande 

arbetsmiljö samt stöd till kundhantering. Detta leder i sin tur till: 

2. Tillfredsställda och produktiva serviceanställda: Fler nöjda, lojala och hårt 

arbetande anställda resulterar i; 

3. Ett bättre service värde: En mer effektiv kundvärdes komposition och ett bättre 

service framförande leder till.. 

4. Nöjda och lojala kunder: Tillfredsställda kunder som fortsätter att vara lojala, 

upprepade köp och rekommendationer andra kunder som visar på. 

5. Goda serviceresultat och tillväxt: Bättre service resultat en mer vinst genererande 

organisation. 

 

Den här modellen är tillämpningsbar på vår frågeställning då den belyser sambandet 

mellan interna relationer och intern tjänstekvalitet. Modellen visar på att ett bättre 

internt samarbete också kan avspeglas positivt mot det externa kundmötet.  

En annan artikel beskriver ”service profit chain” som kvaliteten av en organisations 

interna system som leder till hur nöjda och lojala medarbetare är i sin arbetsroll. Är 

de anställda tillfredsställda kan det bidra med bättre tjänstekvalitet till en 

organisations externa kunder. Det här sammanfattas som organisatoriska händelser 

vilket bidrar till kundtillfredsställelse och på längre sikt är fördelaktigt för företagets 

resultat (Gilbert, 2000, s. 179). Vi tycker att denna modell är intressant för att den 

visar på hur tjänstekvaliteten är en viktig del i organisationskedjan där intern 

tjänstekvalitet är grunden för att ett företag ska lyckas nå positiva resultat. 

Slutsatsen i artikeln skriven av Gilbert (2000, s.185) kommer fram till att individer 

inom en avdelning tenderar att uppfatta sin egen prestation bättre än vad andra i 

deras omgivning gör. Författaren föreslår att avdelningar ska identifiera sina interna 

kunder och söka feedback från dessa kunder, för att få en bättre förståelse om den 

egna insatsen. Vidare diskuteras att när en grupp eller avdelning uppfattar sin egen 

insats som bättre är upplevelsen av insatsen, kommer medarbetarna att få svårt att 

fokusera avdelningens utveckling och förbättring. Det här leder i sin tur till att en 

blir en lucka i ”service profit chain”. Detta skulle då kunna bidra till att det blir en 

försämring av organisationens service kvalitet och påverkar det externa kundmötet 

negativt.  



 14 

3.3 Servicetriangeln 

 

Service Marketing handlar till stor del om löften– löften som skapas och löften som 

hålls gentemot kunden. En strategisk strukturmodell som är känd under namnet 

servicetriangeln visar på vikten av att företagen håller löften mot sina kunder, både 

externt och internt, för att kunna bygga upp bra relationer.  Triangeln visar på 3 

sammanlänkade grupper som samarbetar för att utveckla, främja och leverera 

service. De här nyckelpersonerna är uppdelade i grupperna: företaget, kunder och 

leverantörer. Leverantörerna kan vara anställda eller underleverantörer och det är 

dem som faktiskt levererar företagets tjänster (Zeithaml & Bitner, 2003, s. 10).  

Denna modells fokus ligger mot externa kunder, men vi anser att den är applicerbar 

även inom företaget på Folksam. Vi menar att nyckelpersonerna istället för företaget 

och leverantörerna blir de interna medarbetarna som ger service åt interna kunder 

och tvärt om. Löften mellan olika parter som ska samarbeta anser vi vara en 

avgörande faktor för en fungerande relation. Av den anledningen tycker vi att 

modellen är relevant utifrån vår frågeställning och syfte för att en god relation består 

av ett ömsesidigt förtroende där löften hålls gentemot varandra.  

Inom interna relationer är engagemang och förtroende till varandra viktigt. När 

dessa båda uppstår i en relation blir resultatet att det främjar effektivitet och 

produktivitet. Genom att det bidrar till ett bättre samarbete vilket också resulterar i 

långsiktiga relationer, leder detta till att högre risker vågas tas för att man litar på att 

den andre inte kommer utnyttja relationen negativt (Morgan & Hunt, 1994, s. 22).  

Barrutia, Charterina & Gilsanz (2009, s. 1709-1710) har skapat en modell som visar 

på relationen mellan teknologi och service till kunder. Modellen är en utveckling av 

servicetriangeln och förespråkar att ett företag kan ge service genom fungerade 

teknologi som underlättar relationen mellan företaget, medarbetarna och kunderna.  

Författarna föreslår denna med modellen att kunder inte bara kommunicerar med de 

anställda på företaget utan och också med de teknologiska hjälpmedel som erbjuds. 

Den viktiga interaktionen mellan kunder och medarbetare kan på så sätt underlättas 

med hjälp av teknologin. 

Figuren nedan visar på hur denna interaktion kan underlättas mellan olika parter 

dock vare teknologin. 

 

Figur 3 – Pyramidmodellen. Barrutia, Charterina & Gilsanz (2009, s. 1710) 
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Bitner & Brown (2002, s. 147) argumenterar också för teknologins ökande betydelse 

för företag, kunder och medarbetare. Det är viktigt för alla inblandade att förstå 

fördelarna med vad ny teknologi kan göra för tjänstekvalitet. Vad som också krävs 

är utbildning i hur man använder dessa teknologisystem så att de uppfattas som 

värdefulla för kunden. Vi vill undersöka om det finns någon liknande motsvarighet 

internt som underlättar de interna relationerna på Folksam. De interna kunderna och 

bokföringsavdelningen arbetar inte fysiskt nära varandra utan kommunikationen 

sker via telefon eller email. Denna modell blir av den anledningen intressant då vi 

kan titta på hur de teknologiska hjälpmedlen används och eventuellt skulle kunna 

utvecklas för att få ett bättre samarbete och kommunikation. Det blir på så sätt också 

intressant att undersöka hur kommunikationen på Folksam sker idag med hjälp av 

teknologiska hjälpmedel. 

 

3.4 Interna relationer 

 

Morgan och Hunt (1994, s. 23) definierar en relation som ett utbyte där parterna tror 

att en fortsatt relation med varandra är så pass viktig att parterna gör vad de kan för 

att upprätthålla den. För att kunna erbjuda kunden bra tjänstekvalitet måste man veta 

vem kunden är och vad kunden förväntar sig. Storbacka, Strandvik och Grönroos 

(1994, s. 22) menar att en nöjd kund skapar en stark relation med den som levererar 

tjänsten, vilket leder till en lojal och återkommande kund.  

Berry (1987, s. 33-34) belyser i sin studie betydelsen av att tillfredsställa de 

anställdas behov innan man kan tillfredsställa kundernas behov. Vilket resulterar i 

att vad som är viktigt för företagets externa marknad är också relevant för den 

interna marknaden (Gounaris, 2008, s. 68-69). Herington, Johnson och Scott (2006, 

s. 375-377) skriver också om vikten att organisationer har samma typ av inställning 

till relationer mot de interna kunderna som de har mot de externa. Framgångsrika 

kundrelationer bygger på fördelaktiga interna relationer. Om företag ständigt skulle 

sträva efter relationsfrämjande företagskultur skulle det kunna genera fördelaktiga 

konkurrensfördelar.  

En företagskultur beskriver en organisations gemensamma normer och värderingar 

som delas av företagets anställda. Detta begrepp förklarar varför människor inom 

samma företag tänker och agerar på snarlika sätt, har liknande målsättningar och 

följer samma rutiner. Företagskulturen påverkar personalens attityder och beteenden 

(Grönroos, 2008, s. 392). För att ett företag ska nå gynnsamma resultat behövs en 

relationsanpassad företagskultur (Herington et al., 2006, s. 377).  Vi vill undersöka 

hur Folksams anställda själva ser på den rådande företagskulturen och om de 

upplever att organisationen strävar mot goda medarbetarrelationer.  

Ballantyne (2003, s. 1257) säger att genom kunskapsförnyelse kan de interna 

relationerna på ett företag utvecklas. Författaren argumenterar för några 

nyckelkomponenter som bidrar till att ny kunskap skapas i företaget. För att skapa 

relationer är det viktigt med ett ömsesidigt utbyte av värderingar mellan deltagarna. 

Utveckling av dessa relationer kräver att man utvecklar olika typer av 

inlärningsaktiviteter. Författaren talar också om att denna utveckling visar sin 

betydelse först när den får extern relevans. Med andra ord menar forskaren att 
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interna relationer har stor betydelse när det handlar om service och relationer till 

externa kunder. 

Sedan 2000-talet har företag insett betydelsen av att överkomma barriärer mellan 

olika funktioner och avdelningar för att skapa en mer enhetlig organisation. 

Framgång bygger på en integration mellan avdelningar och bland annat bör 

försäljning, service, marknadsföring och produktion utveckla en kommunikation 

mellan varandra för ett bättre samarbete. För att lyckas med detta bör organisationer 

åta den så kallade ”internal customer supply chain” och denna bör genomsyra hela 

organisationen genom en interaktion mellan medarbetare och chefer. På så sätt 

nätverk skapas inom organisation tack vare bättre kommunikation. För att lyckas 

skapa dessa nätverk måste företag dock utveckla en intern marknadsföringsplan och 

en strategi av hur man går till väga. Dock är detta lättare sagt än gjort argumenterar 

författaren då varje person i organisationen måste se sambandet av att varje enskild 

individ kan påverka företagets resultat (Ahmed & Rafiq, 2003, s.1178-1179). 

Företag måste skaffa sig en uppfattning om hur man kan skapa och underhålla dessa 

relationer mellan grupper och individer.  Viktiga komponenter för att lyckas 

åstadkomma detta är skapa förståelse, intimitet, förtroende och engagemang mellan 

medarbetare och chefer (Ahmed & Rafiq, 2003, s.1181).  

Tidigare forskning har visat på att det krävs ett främjande av medarbetarnas 

involvering och medbestämmande i företagsfrågor för att uppnå intern kundnöjdhet 

(Schmalensee, 1991, s. 141 ). Kaur, Seli och Sharma (2010, s.134) argumenterar för 

att de anställdas involvering resulterar i förbättring av företagets resultat i form av så 

kallad Total Quality Management. Begreppet har använts många gånger inom 

forskningen och beskrivs som ett managementsystem för att nå framgång genom 

kundnöjdhet i organisationen. Detta sker genom en involvering av personalen i alla 

förändringsfrågor i företaget (asg, 2011). Keller och Kotler (2006, s.147-148) 

beskriver begreppet som en organisations förhållningssätt för att ständigt utveckla 

kvaliteten i företagets olika processer, produkter och service. De nämner också att 

tjänstekvalitet, kundens tillfredställelse och ett företags lönsamhet är 

sammanlänkade med varandra. 

Ett företags olika avdelningar har ett interfunktionellt beroende av varandra, vilket 

förutsätter en god relation. Alla aktiviteter i ett företag är sammanhängande, varför 

skulle de annars förekomma i samma företag? (Gummesson, 1990, s. 9). 

Marknadsföring kan inte leva ett isolerat liv. Den är sammanflätad med alla 

funktioner i företaget. När ett företag inte tar hänsyn till dessa länkar av funktioner 

kan ”kedjan gå av” och arbetet inom organisationen blir lidande, vilket i sin tur 

avspeglas mot den externa marknaden (Gummesson, 1990, s. 10). Ett sätt att hålla 

ihop denna kedja i organisationen är genom konceptet interna kunder (Gummesson, 

1990, s. 11). Vi vill överföra denna kedja till vår studie på grund av att det ligget i 

vårt intresse se hur de olika funktionerna i ett företag sammanstrålar med varandra 

och hur detta påverkar de interna relationerna.  

Harnesk (2004, s. 31) talar om TQM filosofin som ett sätt att stimulera medarbetares 

engagemang. I sin forskning tar han upp betydelsen av tydlig kommunikation 

mellan ledning och medarbetare för att nå partnerskap med sina interna kunder. Det 

är också viktigt att arbetsmiljön erbjuder medarbetare möjlighet till att påverka sin 

egen arbetssituation. Detta är i intressant för vår studie av den anledningen att vi vill 

undersöka om anställda uppfattar sin prestation som viktig för företaget de arbetar 
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på. Vi vill även se hur kommunikationsflödet mellan interna kunder och leverantörer 

fungerar.  

Fors och Harrell (1995, s.25) föreslår vad en ledare ska göra i en organisation för att 

de interna relationerna ska förbättras och öka tillfredställelsen hos de interna 

kunderna. Ett tips är att ledaren ska ta fram ett konsekvent och betydelsefullt 

budskap som genomsyrar organisationen. Detta budskap bör handla om hur 

betydelsefull personalen är. Det är även viktigt att uppmuntra personalen till både 

informell och formell teambuilding.  

Kvaliteten på en tjänst innefattar kvaliteten och utförandet av organisationens 

personalresurser (HR). Dessa kan exempelvis omfatta anställningstrygghet, 

belöningar och kompetensutveckling. Resultatet av aktiviteter säga bli nöjda kunder. 

Från kundens perspektiv är det de anställda som representerar företaget. Därför är 

det viktigt att den externa marknaden är sammanlänkad med den interna 

arbetskraften, för att skapa och utveckla hållbara konkurrensfördelar (Bansal, 

Mendelson & Sharma, 2001, s. 65).  

 

 

Figur 4- Linking internal marketing activities to external marketing outcomes, 

Bansal et al. (2001, s. 65) 

 

I denna modell finns två huvudgrupper: intern och extern marknadsföring. Dessa två 

är sammankopplade genom de anställdas beteende som påverkar de externa 

kunderna. De personalresurser (HR) som finns inom en organisation ska bidra med 

att de interna kunderna blir mer hängivna och engagerade. Detta engagemang 
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påverkas av hur tillgivna de anställda är och hur de identifierar sig med 

organisationen (Bansal et al., 2001, s. 65). 

Som tidigare nämnts är vårt syfte inte att undersöka den externa marknaden, utan att 

utforska den interna tjänstekvaliteten, men vi vill även påvisa att det finns en länk 

från den interna tjänstekvaliteten till den externa marknaden. Av den anledningen 

har vi ändå valt att ta med denna modell för att visa på vikten av att olika interna 

komponenter är betydelsefulla för att lyckas tillfredsställda den externa kunden.  

3.5 Kund begreppet 

 

Vi väljer att ha med detta avsnitt av den anledningen att vi vill visa på hur Externa 

kunder, Interna kunder, Kundbeteende och Kundlojalitet kan relateras tillbaka till 

Tjänstekvalitet. Dessa teoretiska begrepp är omfattande områden, men de kommer 

enbart att redogöras ytligt i denna studie. Detta på grund av att vi avser att ge läsaren 

en ökad förståelse för tjänstekvalitetens betydelse genom att visa på samhörigheten 

mellan begreppen.  

3.5.1 Externa kunder 

 

Traditionellt beskrivs kunder som personer som finns utanför företaget, externa 

kunder som ska bemötas efter deras behov och önskningar så de blir nöjda med 

företagets arbete. Något som dock lätt glöms bort är att företaget även måste 

tillgodose de anställdas behov inom företaget. Den personal och de avdelningar som 

har kundkontakt måste ha stöd av andra avdelningar och personer om de ska kunna 

ge de externa kunderna den bästa möjliga service (Grönroos, 2007, s. 340)  

Gummesson (1998, s 214) argumenterar på liknande sätt genom att nämna intern 

marknadsföringen som något som bör riktas inåt i organisationen mot företagets 

egna anställda. De anställda anses vara organisationers viktigaste resurs och blir 

därför en förutsättning för att kunna utveckla och underhålla en verksamhet. Därmed 

kan den interna marknadsföringen fungera som grund för att motivera 

medarbetarnas delaktighet, vilket leder till förbättrad tjänstekvalitet till den externa 

kunden. Forskaren menar att personalen kan ses som en intern marknad och att 

denna marknad måste fungera på ett effektivt sätt genom att förbereda personalen 

för externa kontakter. Gummesson (1998, s 214) menar att oavsett var i företaget en 

anställd arbetar, så bör alla arbeta mot att vara servicestödjande för att tillsammans 

möta de externa kundernas behov. 

Boulding, Kalra, Staelin och Zeithaml (1993, s.24) har gjort en forskningsstudie 

baserad på kunders uppfattning och förväntningar om hur tjänstekvalitet förändras 

över tiden. Studien visade på ju större uppfattning om ett företags tjänstekvalitet 

kunden har desto mer troligt är det att kunden kommer att berätta om sina positiva 

upplevelser från företaget, vilket är mycket viktigt för ett företag. 

 

3.5.2 Interna kunder 

 

Definitionen på det interna kund begreppet är komplext och flerdimensionellt, 

troligtvis måste det vara så för att personalen ska kunna möta kunden på olika 
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nivåer; t.ex. företagsnivån, avdelningsnivån och den enskilde medarbetaren 

(Edvardsson, 1996, s. 160).     

Schmalensee (1991, s. 141) definierar interna kunder som anställda inom ett företag 

som ska på bästa sätt betjäna de externa kunderna. För att kunna förbättra 

tjänstekvaliteten bör de anställda behandlas som kunder. Om medarbetarna 

behandlas väl av företaget kommer det generera positiva attityder om 

organisationen. Detta i sin tur kommer att avspegla sig på de externa kunderna med 

en bättre erbjuden tjänstekvalitet. En tillfredsställd anställd som känner sig 

engagerad i organisationen har visat på positiva resultat externt med nöjda kunder 

(George, 1990, s. 236).  För att kunna öka de interna kundernas tillfredställelse är 

det viktigt att de anställda vet vilka de interna kunderna är och förstå vad de 

förväntar sig av tjänstekvaliteten. Det är också viktigt att ha tydliga mål så att 

medarbetare och interna kunders uppförande kan mätas och på så sätt förbättras om 

det behövs (Schmalensee, 1991, s. 141-143). 

Att föra in begreppet interna kunder i en organisation kan medföra att synen på 

relationen mellan kund och serviceleverantör förändras och flyttas in i företaget. När 

personalen själva förstår hur viktiga de interna kundrelationerna är blir det lättare att 

förändra deras attityder. Det finns skillnader mellan interna och externa kunder som 

visar på att servicen mellan dessa kunder borde se annorlunda ut. Skillnaden är 

bland annat att de interna kunderna får betalt och har professionella kunskaper inom 

den angivna servicen. De har också mer kunskap och erfarenhet av serviceleverans 

än vad externa kunder har. Författaren menar att det är möjligt att det finns 

potentiella olika servicebehov för interna och externa kunder (Grönroos, 2007, s. 

340). 

 

3.5.3 Kundbeteende  

 

Enligt Boshoff och Tait (1994, s. 6) är det de anställda med kundkontakt de som bör 

vara i fokus för att kunna förbättra tjänstekvaliteten. Författarna förklarar vikten av 

att dessa gör ett bra arbete och känner sig säkra i sin roll, då de är företagets ansikte 

utåt och har en betydelsefull roll i kundmötet. Om inte relationerna inom 

organisationen fungerar på ett bra sätt kommer kundmötet påverkas på ett negativt 

sätt. Av den anledningen är det viktigt att de anställda ses som interna kunder i en 

organisation. Detta för att en anställds förmåga att tillfredsställa och påverka andras 

behov i organisationen ses som en förutsättning för att få en nöjd extern kund 

(Gummesson, 2000, s. 28). Det kan dock vara svårt för personal i interna 

servicefunktioner som stöder andra avdelningar att förstå hur mycket deras arbete 

betyder för den slutgiltiga tjänstekvaliteten. Personalen kan lätt känna att de 

personer de betjänar inom organisationen ”bara” är arbetskamrater och att servicen 

till dessa inte är lika viktig och att det inte påverkar det externa arbetet (Grönroos, 

2007, s. 340). 

För att kunna nyttja den externa marknaden till fullo, måste företagen först och 

främst kontinuerlig främja och öka förståelsen för de anställdas roll i företaget 

(Grönroos, 1990, s. 3, George, 1990, s. 236). När företaget lyckats göra det på ett 

bra sätt kommer medarbetarna att trivas bättre och företaget får behålla sina 

kundmedvetna medarbetare. Det är viktigt att de anställda på avdelningen upplever 
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att de är delaktiga och en viktig del i organisationen. (George, 1990, s. 63). 

Armstrong och Kotler (2010, s. 217) nämner också vikten av att motivera anställda 

med kundkontakt och stödja serviceorienterad personal att arbeta tillsammans för att 

uppnå god tjänstekvalitet och därigenom kundtillfredsställelse. Av Keller och Kotler 

(2006, s.144) definieras kundtillfredsställelse som en persons känslor av antingen 

välbehag eller besvikelse av en produkt eller tjänst, i jämförelse med de tidigare 

förväntningarna. 

Många serviceföretag känner idag till att positiva medarbetarattityder genererar 

starkare kundlojalitet. Det har påvisats att det finns ett samband mellan kundnöjdhet, 

medarbetarnas tillfredställelse och företagslönsamhet (Keller & Kotler, 2006, s. 

420). En annan studie argumenterar för att man inte bara ska se sambandet mellan 

interna och externa kunder utan att uppfatta dem som samma kund. Dessa kunder 

bör bli likvärdigt behandlade i marknadsföringssammanhang (Mat Zin, Thrassou & 

Vronts, 2010, s. 38). 

Bhonsle, et al., (2005, s. 37) kom fram till att en organisation kan få 

konkurrenskraftiga fördelar om det finns ett samarbete mellan de interna och externa 

kunderna som leder till förbättrat service resultat. Gummesson (1994, s.13) menar 

att intern marknadsföring kan räknas som relationsmarknadsföring och ger indirekt 

stöd till relationer med externa kunder. Det är också sedan tidigare belagt att nöjda 

anställda bidrar till nöjda kunder. Samt att intern kund service kvalitet leder till 

intern kundtillfredsställelse och i sin tur till en nöjd extern kund (Cai & Jun, 2010, s. 

205). Hartline och Ferrell (1996, s. 52) argumenterar för vikten av de interna 

relationerna och betydelsen av de anställdas inställning och attityder för att de ska 

kunna leverera en så god tjänstekvalitet som möjligt till kunderna. 

Gummesson (2000, s. 219) diskuterar för att medarbetare bäst motiveras av att visa 

serviceanda med stöd och trygghet från företaget och bistå med kundinriktade 

insatser som känns betydelsefulla. Han beskriver också att företag ofta vill göra sina 

anställda uppmärksamma på förändringar i företagets affärsidé, i organisation och 

introduktion av nya produkter och tjänster som ska bidra till mer motivation. 

Gummesson (2000, s. 216-217) nämner också att det kan finnas stora motsägningar i 

vad ledningen vill göra och tror sker i företaget i jämförelse med personalens 

uppfattning om vad som sker. 

 
3.5.4 Kundlojalitet  
 

Kundlojalitet är något som många företag försöker att skapa. Med lojalitet menas en 

känsla en kund har för ett företag eller varumärke. Vanligtvis leder ett företags 

långsiktiga relationer till lojalitet till och fördelaktiga resultat. Bland annat så sparar 

företaget in pengar på att kunden redan känner till varumärket istället för att försöka 

marknadsföra sig mot nya kunder. Varför kunder stannar kvar som kund hos ett 

företag kan bland annat bero på bekvämlighet, vanan samt att man är nöjd med 

företagets tidigare service (Duffy, 2003, s. 480-482). Men för att uppnå dessa 

framgångar finns det vissa interna faktorer som man måste tänka på som påverkar 

lojaliteten. Det handlar om att tydligt definiera och uttala vad företaget och 

varumärket står för. När man gjort det kan företaget röra sig framåt med kvickhet 

och mot gemensamma mål (Duffy, 2003, s.484). Sividas (2000, s. 73) nämner att 

lojala kunder har blivit en av de avgörande faktorerna på sikt när det handlar om 
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vinstdrivande företag. Det är inte länge den allmänne kunden som är i fokus utan 

företag har insett vikten av att behandla befintliga kunder väl och på så sätt få dem 

att stanna på företaget. 

Gummesson (1998, s. 16) beskriver en relation mellan en kund och ett företag ska 

gynna båda parter. Företagets uppgift är att skapa värde för kunden och detta kan 

ske genom en dialog då kundens preferenser kan utläsas och på så sätt blir det 

enklare att uppfylla kundens behov. När ett företag i sin tur får kännedom om 

kundens preferenser och uppfyller behoven blir det också mer sannolikt att kunden 

återkommer.  

För att kunna konkurrera på en marknad är det nödvändigt att kunna erbjuda en 

service som överträffar konkurrenterna. Grönroos (2008, s.17) talar om 

tjänsteperspektivet som ett sätt att kunna erbjuda eller komplettera sin huvudprodukt 

eller tjänst med en mindre uppsättning tjänster för att stå över eventuell konkurrens 

av företag som erbjuder samma produkter till liknande priser.  
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3.6 Modell över teorier 

 

 

 
 

Figur 5 - Modell över teoriernas sammankoppling.  Egen konstruktion 

 

Med denna modell vill vi visa hur våra teorier hänger samman utifrån huvudteorin 

Tjänstekvalitet. Modellen bör fungera som ett förtydligande av vad teorikapitlet har 

tagit upp.  Den handlar om att ge läsaren en visuell bild över hur vår huvudteori 

Tjänstekvalitet sammanstrålar med Servicetriangeln, Service profit chain, Interna 

relationer och Interna/ Externa kunder som också beskriver lojalitet och beteende.  
Vi vill visa på att tjänstekvaliteten kan diskuteras med hjälp av andra 

teoriperspektiv.   

 

Tjänstekvalitet handlar om att mäta tjänstekvaliteten som kunderna upplever den i 

förhållande till förväntningarna på hur tjänsten borde vara. SERVQUAL-modellen 

är ett mätsystem av tjänstekvaliteten. Modellen beskriver olika dimensioner om hur 

kunderna upplever tjänstekvalitet i förhållande till förväntningarna. Dimensionerna 

handlar bland annat om personalens agerande mot den externa kunden genom att 

vara trevlig, ge en snabb service och vara förtroendeingivande. I och med detta går 

modellen i ihop med teoriavsnittet Externa och interna kunder. Detta på grund att 

avsnitten beskriver att de interna kundernas bemötande och beteende mot externa 

kunder leder till en nöjd extern kund som i sin tur visar lojalitet mot företaget.  På 

samma sätt är också fungerande Interna relationer nödvändiga för god upplevd 

tjänstekvalitet. I denna del belyses vikten av att tillfredsställa anställdas behov innan 

man kan tillfredsställa de externa kundernas.  För att lyckas med att tillfredsställa de 

anställda så måste det finnas gemensamma normer och värderingar inom 

företagskulturen. Detta på grund av att företagskulturen påverkar de anställdas 

attityder och beteenden. Detta går sedan hand i hand med den Service triangeln som 

handlar om att hålla löften mot kunden och beskriver hur viktigt engagemang och 
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förtroende är inom interna relationer. Service profit chain sammanfattar 

samhörigheten av vikten att vårda kundrelationer både på ett internt och ett externt 

plan för ett företags tillväxt. Sitter länkarna ihop i denna kedja visar modellen på att 

positiv upplevd tjänstekvalitet både på ett intern och externt plan leder till positiva 

resultat för företaget. Av den anledningen kan denna modell att relateras till 

SERVQUAL i och med förväntningar och upplevd tjänstekvalitet. 
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4. Praktisk metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vårt praktiska tillvägagångssätt för att 

genomföra studien. Vi börjar med att förklara varför vi har valt att göra intervjuer 

och hur designen av intervjuguiden är utformad. Efter det kommer vi att redogöra 

för Urvalet, Val av respondenter, Etiska principer och Access. I slutet beskrivs 

också hur genomförandet av intervjuerna gick till och var de ägde rum. 

4.1 Intervjuer  

 

Vi tycker att intervjuer passar bra in på vår studie då vi med utgångspunkt i syfte 

och problemformulering vill skapa en uppfattning om relationen mellan interna 

kunder och medarbete på bokföringsavdelningen. Därför vill vi undersöka 

inställningar och attityder samt se om relationen kan förbättras mellan dem. Av den 

anledningen tycker vi att intervjuer kan komma att bistå oss med det bäst lämpade 

empiriska underlaget. Bryman, (2009, s. 123) beskriver en samhällsvetenskaplig 

intervju som ett sätt att få fram information om bland annat hur respondenten beter 

sig, vilka attityder, normer, värderingar och åsikter denne har. 

 

En viktig del i en studie är valet av metod då dett blir avgörande för om 

forskningsfrågan kommer att besvaras eller inte. Intervjuer är en muntlig 

kommunikation där det vanligaste i forskningssammanhang är att forskaren frågar 

personen den vill ska bistå med det empiriska underlaget, denna person brukar 

benämnas som respondent (Ejvegård, 2003, s. 47-49).  

En intervju kan beskrivas som en konversation med både struktur och syfte. Den 

skiljer sig från ett vardagssamtal då det i första hand är intervjuaren som frågar och 

respondenten svarar. Det är oftast respondenten som utrycker åsikter och känslor i 

jämförelse med ett vanligt samtal då det förekommer att utbyte av dessa element 

(Neuman, 2006, p.305). 

Vid en intervju kommer motivationen att påverkas av den personliga relationen som 

uppstår mellan respondenten och intervjuaren under själva intervjun. Det är viktigt 

att visa medgivenhet med avseende på intervjupersonens utryck av känslor och 

attityder. Om respondenten känner sig dömd eller kritiserad är det lätt att det väcker 

en försvarsattityd hos denne (Davidson & Patal, 1994, s 63). Detta vill vi undvika 

genom att visa intresse och förståelse för respondenten och för de svar som 

framkommer.  

Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer, bland annat kan man välja att ha 

strukturerade frågor i en frågeguide och eller ge respondenten utrymme att tala fritt 

med egna ord (Davidson & Patal, 2003, s. 78). I vår studie ville vi ge respondenterna 

utrymme till att utrycka sig fritt utifrån deras uppfattning om vad som är viktigt och 

relevant. Vi ville även ge våra respondenter chansen att uttrycka sina åsikter så att vi 

som forskare lätt kunde ställa följdfrågor på det som respondenterna berättat. 

Följdfrågor är ett bra sätt att komplettera respondenternas svar för att få en bättre 

förståelse för det som berättats (Neuman, 2006, p. 287). En annan anledning till att 

välja kvalitativa intervjuer är att man får mer utförliga och detaljerade svar (Bryman, 

2009, s. 300). 
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I vår studie har vi gjort semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi som 

forskare har haft en intervjuguide men att respondenten haft stor frihet att själv 

utforma svaren. Frågorna kan dock variera från intervjuguiden. Det finns också 

möjlighet att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden om forskaren 

sammankopplar till något som respondenten har sagt (Bryman, 2009, s. 301). Vi har 

valt detta tillvägagångssätt under intervjuerna då vi vill få svar utifrån vår 

intervjuguide, men samtidigt ha möjlighet att följa upp respondentens åsikter om 

dessa skulle leda i en viss riktning som avviker från våra förberedda frågor. Vi vill 

ändå kunna styra intervjun vår förutbestämda riktning för att med säkerhet få svar 

som berör vårt ämnesområde. Av den anledningen tycker vi att semistrukturerade 

intervjuer blir det mest lämpade formen för vår studie. 

 
4.2 Design av intervjuguiden 

 

Vi utgick från vår teoretiska referensram när vi skrev frågor till vår intervjuguide. 

Anledningen till detta för att vi ville ha en vetenskaplig grund för att få en djupare 

förståelse för respondenternas svar. Vi ville ha så genuina svar som möjligt och 

försökte därför att utarbeta öppna frågor som ger respondenterna möjlighet prata fritt 

inom frågornas ämnesområde.  Eftersom att vi skriver på uppdrag från Folksam, 

som är respondenternas arbetsgivare, förstår vi att vissa frågor kan vara känsliga och 

därför är vi noggranna med att informera respondenterna om anonymitet. 

För lyckas få svar som på bästa sätt visar respondenternas faktiska känslor, tankar 

och åsikter utformade vi öppna frågor. Vi vill undvika ledande frågor så att vår egen 

involvering blir så liten som möjligt. Av den anledningen skapade vi frågor som ofta 

inleds med ord som hur och beskriv, för att respondenterna ska kunna berätta för oss 

så mycket som möjligt med sina egna ord.  

Vi valde att utforma två olika intervjuguider för att en skulle passa bättre ihop med 

respektive part. De interna kunderna var kunder åt bokföringsavdelningen och av 

den anledningen låg fokus i frågorna på hur de upplevde serviceleveransen. 

Bokföringsavdelningen levererade service till de interna kunderna och därför 

utformade vi frågor som berörde hantering av kunder.  Vi försökte också identifiera 

inställningar och attityder som skulle kunna påverka kundmötet. 

 

4.3 urval 

 

Urvalet i denna studie blev ett bekvämlighetsurval, då vi har haft en kontaktperson 

på Folksam som försett oss med respondenter. Bekvämlighetsurvalet kan vara ett 

resultat av faktorer som tillgänglighet till individerna som annars kan vara svåra att 

få tag i. Urvalsmetoden kan också bero på att en del restriktioner som har ställts upp, 

exempelvis att en organisation väljer respondenter istället för att ge forskaren ”fria 

tyglar” (Bryman, 2011, s. 433). Vi hade själva fått välja passande respondenter för 

Folksam, men det visade sig mest lämpligt att företaget valde representanter då vi 

inte befann oss på plats förrän vid genomförandet av intervjuerna. Dock gav vi 

önskemål i förväg om respondenternas spridning på bokföringsavdelningen och de 

interna kunderna. Eftersom vårt problem och syfte handlar om den upplevda 

tjänstekvaliteten och relationen mellan de interna kunderna och 



 26 

bokföringsavdelningen ville vi få en jämn fördelning av respondenterna för att få en 

förståelse om förhållandet mellan parterna. 

 

Fördelen med att Folksam valde våra respondenter var att vi inte behövde ägna tid åt 

att söka upp respondenterna och försöka samordna lämpliga intervjutider. Vi tror 

också att det bidrog till att vi fick intervjua personer som kände sig motiverade av att 

medverka i vår studie och avsatte tid att möta oss. En nackdel med att Folksam 

styrde oss var att de hade kunnat välja respondenter som de tror skulle vara de bäst 

lämpade till intervjuerna. Detta hade kunnat leda till att vi fått svar som inte speglar 

hela sanningen på bokföringsavdelningen och hos de interna kunderna. Vi är 

medvetna om att studiens trovärdighet påverkas av Folksams involvering gällande 

urvalet. Det är möjligt satt vi hade kunnat få en annan typ av svar ifall vi hade valt 

respondenterna själva. I efterhand tror vi dock att fördelarna övervägde nackdelarna 

när det ändå var Folksam själva som ville få en insikt i hur relationen såg ut mellan 

medarbetarna och de interna kunderna. Ett utplock av de mest fördelaktiga 

respondenterna skulle inte bidra till det resultat Folksam sa att de ville få ut av 

studien. 

 

4.4 Val av respondenter 

 

I vår studie hade vi tänkt göra totalt elva stycken intervjuer där vi ville fördela fem 

stycken på bokföringsavdelningen och resterande sex på två interna kunder.  

Bokföringsavdelningen består av 25 personer och vi märkte under arbetets gång att 

intervjuer med 4 medarbetare var tillräckligt då vi har som utgångspunkt att skapa 

förståelse och insikt istället för ett generaliserbart resultat. Vi valde också att inte 

intervjua fler än fyra interna kunder, som var fördelade på två dotterbolag samt en 

annan avdelning på Folksam. Vi intervjuade en representant från dotterbolaget Tre 

Kronor AB, en från KPA pension och två från Folksam företagsmotor. På den 

sistnämnda avdelningen arbetade en person med extern kundkontakt medan den 

andre var fokuserad på de interna relationerna. Vi gjorde denna begränsning på 

grund av utförliga svar från de interna kunderna samt att dessa personer interagerade 

även med den personal som vi intervjuade på bokföringsavdelningen. Anledningen 

till det slutliga antalet är också att vi upplevde att många respondenter beskrev 

liknande situationer och upplevelser. Därför kände vi att fler intervjuer inte skulle 

föra studien framåt och valde att avgränsa oss till totalt åtta stycken respondenter. 

Vetenskapligt kallas detta ”teoretisk mättnad” och kan förklaras genom att inga nya 

eller relevanta data framkommer om en viss kategori. Kategorin har utvecklats i 

termer av dess egenskaper och dimensioner och variation har framkommit (Bryman, 

2006, s. 292). 

Vi valde även att intervjua chefen på bokföringsavdelningen för att få veta dennes 

syn på samarbetet samt få reda på bakgrundsinformation om avdelningen och 

företaget. Detta har vi valt att redovisa som bakgrundsinformation så att läsaren får 

en inblick och bättre förståelse för avdelningens arbete. 
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4.5 Etiska principer 

 

I vårt arbete har vi genomfört kvalitativa intervjuer, vilket gör att vi som forskare 

måste tänka på hur vi ska behandla de individer som vi kommer att studera. Det 

finns vissa etiska krav och riktlinjer som är viktiga att tänka på i dessa situationer. 

Dessa etiska krav rör anonymitet och konfidentialitet, frivillighet, 

informationskravet för de personer som ska delta studien (Bryman, 2011, s. 131).  

Vi har bestämt att låta våra respondenter vara anonyma på grund av att Folksam ska 

få ta del av vår undersökning. Respondenterna skulle ha möjlighet att fritt kunna 

uttrycka sig utan att vara oroliga för att det som sades skulle kunna spåras tillbaka 

till en specifik person. Vi förstår att det kan vara ett känsligt ämne för våra 

respondenter att prata om sin arbetsplats, motivation och samarbete. Allra svårast 

misstänker vi det är att vara kritisk och nämna negativa sidor hos företaget. För att vi 

ska få så ärliga svar som möjligt i våra intervjuer meddelade vi respondenterna om 

att vi kommer att ge dem anonymitet i studien. Bryman (2011, s. 133-134) beskriver 

att det kan vara svårt att ge respondenter anonymitet i kvalitativa studier. Detta för 

att man måste vara vaksam på att personer och platser inte kan identifieras. Ett 

vanligt sätt är att använda fingerade namn, men detta eliminerar inte möjligheten till 

identifikation. Extra problematiskt är det att presentera fältanteckningar som gör att 

det inte går att identifiera personer och platser. För vår del blir det omöjligt att inte 

presentera platsen då det är på Folksam intervjuerna ska ske. Respondenterna fick 

andra namn i studien av den anledningen vi ville hemlighålla enskilda personers 

identitet. Vi var också noggranna med att transkriberingen inte skulle innehålla 

respondenternas riktiga namn. Även fast anonymitet vid kvalitativ forskning inte 

sägs vara det ultimata tillvägagångssättet, uppfattade vi att det ändå bidrog till att 

respondenterna vågade uttrycka fler åsikter. Då Folksam valde ut våra respondenter 

är det möjligt att respondenterna inte känner att de kunde vara helt ärliga i vår studie 

av rädsla av att bli identifierade av Folksam. Dock fick vi ingen negativ respons från 

respondenterna gällande urvalet. Vi uppfattade det som att alla var nöjda med att de 

fick figurerade namn i studien och att de fick godkänna det transkriberade materialet 

i efterhand. Det är också viktigt att pointera att det är Folksam som vill att vi ska 

hitta problem och ge förlag till förbättringar i vår studie.  Av den anledningen tror vi 

att företaget kommer att ta lärdom av respondenternas åsikter och inte försöka 

identifiera de enskilda individerna i studien. Detta tankesätt tror vi också 

genomsyrade respondenterna, då vi uppfattade det som att vi fick uppriktiga svar. 

Undersökningen var frivillig att medverka i, vilket innebär att respondenterna som 

deltar i undersökningen kan avbryta intervjun om de så önskar (Bryman och Bell, 

2005, s. 557). Innan intervjun informerade vi respondenterna undersökningens syfte 

och ändamål. Detta bidrog till att respondenterna som deltog i studien var medvetna 

om vad undersökningen handlade om och av den anledningen ville delta i studien. 
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4.6 Access 

  
 

Accessproblematik handlar om att få tillträde till information och data. 

Förutsättningen till att få ta del av information beror på vilken typ av 

forskningsstrategi som väljs och den upplevda nytta informationen har för den 

aktuella forskningen (Johansson, Lindfors, 1993, s. 135-137). Att etablera 

förtroende är också en viktig förutsättning för att kunna få ta del av information vid 

kvalitativa intervjuer. Detta kan forskaren åstadkomma med att klargöra syftet med 

studien samt med ett aktivt lyssnande (Johansson, Lindfors, 1993, s. 122). Vi var av 

den anledningen noggranna med att meddela respondenterna om vad studien 

handlade syfte och problemformulering. Innan intervjun delade vi också ut 

frågeformuläret till de respondenter som önskade att få fundera kring frågarna. 

Några av intervjuerna var bara schemalagda i 30 minuter och av den anledningen 

tyckte vi att kunde få mer genomtänkta svar inom det tidsspannet. Inga intern kunder 

fick ta del av frågorna då vi inte kom i kontakt dem förrän på intervjun. Att vissa 

respondenter fick ta del av frågorna medan andra inte, gav respondenterna olika 

förutsättningar inför intervjuerna. Vi upplevde det inte som att vi fick mindre 

utförliga svar av de interna kunderna som inte fick se frågorna i förväg. Dessa 

intervjuer blev istället lite längre och vi gav respondenterna tid att fundera kring 

frågorna. Även om Folksam kan ha gett direktiv till respondenterna om studiens 

innehåll talade vi om för respondenterna vår utformning av syftet med studien innan 

vi började intervjuerna. Vi såg det också som en självklarhet att visa intresse för 

respondenternas svar genom ett aktivt lyssnande.  

Problem som kan uppstå vid en intervju är att det ofta kan upplevas som en 

krävande och stressig uppgift att ställa frågor till en respondent. I en sådan situation 

kan det vara lätt att intervjuaren tappar bort sig eller kanske ställer fel fråga. Om det 

är fler än en intervjuare inblandad krävs det att dessa är överens och väl insatta i 

situationen och frågeguiden (Bryman, 2006, s. 130). I vårt fall deltog vi båda under 

intervjuerna och vara väl förberedda och invigda i både intervjuguide och 

intervjusituationen. Vi tyckte av den anledningen att vi lyckades undvika problem 

som hade kunnat leda till att fel frågor ställdes. 

Med tanke på att vi kände oss pålästa och säkra på vår studie upplevde vi det som att 

respondenterna kände tillförlitlighet till oss, vilket vi tror resulterade i uppriktiga 

svar. 

 

Vår tanke var att spela in alla intervjuer för att inte gå miste om något viktigt 

respondenterna nämnde. Inspelning och transkribering av intervjuer har ett flertal 

fördelar enligt Bryman (2006, s. 310). Det kan bland annat förbättra minnet för vad 

som sagts under intervjun och de halvt omedvetna tolkningarna av det människor 

säger kan kontrolleras. Vi som forskare kan också göra en noggrann analys om vad 

respondenterna har sagt och kan också bemöta anklagelser om att analysen har 

påverkats av våra värderingar. Nackdelar med tillvägagångssättet är att det är 

mycket tidskrävande och att det krävs bra utrustning. Intervjupersonerna kan också 

hämmas av inspelningsutrustningen (Bryman, 2006, s. 310). Innan intervjuerna ägde 

rum frågade vi respondenterna om de hade något emot att vi spelade in vad de sa, så 

att valet var deras att kunna säga nej. Tre av åtta respondenter ville inte medverka på 

band, vilket vi självklart accepterade. Att dessa respondenter inte ville bli inspelade 

tror vi berodde på deras höga position på företaget och att ämnet uppfattades som 
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känsligt. Ett problem med att inte spela in alla intervjuer kan vara att man missar 

viktigt information som respondenterna säger genom att man inte hinner anteckna 

allt. Dock tror vi inte att det påverkade intervjun negativt eftersom vi skrev ner 

intervjun direkt efteråt och skickade sedan underlaget till respondenterna för att de 

skulle godkänna det. Alla respondenter godkände vårt underlag, men några hade 

förslag på förändringar som vi rättades oss efter. Dessa ändringar handlade främst 

om meningsuppbyggnader och påverkade inte innehållet av intervjuerna på något 

sätt. Vi upplevde det som att respondenterna kände sig mer lugna och bekväma i 

situationen av att de var dem själva som avgjorde om intervjun spelades in eller inte. 

På så sätt tycker vi att detta bidrog till att vi lyckades vinna respondenternas 

förtroende.  

 

4.7 Intervjutillfället 

 
Under intervjuerna var både vi forskare med och ställde frågor. Vid de intervjuer där 

respondenterna inte ville bli inspelade förde en av oss anteckningar och fyllde i med 

frågor när det passade.  Vi använde vår intervjuguide som utgångspunkt för frågorna 

men ställde även följdfrågor på respondenternas svar som kunde avvika från vår 

intervjuguide. Intervjuerna genomfördes antingen på respondenternas rum eller i ett 

konferensrum. I båda fallen tyckte vi att vi kunde prata ostört genom att vi kunde 

stänga in oss på rummen. För respondenterna kan det ha uppfattas som en trygghet 

att få sitta inne på sitt eget rum, men vi uppfattade det även som alla respondenter 

var också bekanta med konferensrummen. Vi tyckte att vi kunde avläsa 

respondenternas inställning till sitt arbete och till företaget genom att frågorna var så 

pass öppna. Respondenterna gav också utförliga svar på frågorna. 
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5. Resultatredovisning 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera vad som framkom under intervjuerna. För 

att läsarna ska få en förståelse för situationen på bokföringsavdelningen börjar vi 

med en företagsbeskrivning för att därefter ge en sammanfattning av hur 

avdelningen arbetar genom en intervju med chefen. Vi kommer sedan att redogöra 

för bakgrunden hos respondenterna på bokföringsavdelningen, Företagsmotor, KPA 

pension och Tre kronor. Utifrån intervjuerna som gjorts kommer vi även att 

redovisa resultaten av bokföringsavdelningens och de interna kundernas 

beskrivning av kundmötena och relationen mellan de olika parterna. Avslutningsvis 

presenteras respondenternas tankar och åsikter om företagskulturen. 

 

5.1 Företagsbeskrivning 

 

 

Folksam är ett av Sveriges största försäkringsbolag bestående av de två ömsesidiga 

bolagen Folksam Sak och Folksam Liv, samt ett antal dotterbolag som bland annat 

KPA pension och Tre kronor. Folksam Liv bedriver liv- och 

pensionsförsäkringsverksamhet med inriktning mot den svenska marknaden. 

Bolaget erbjuder tjänstepensioner, privat pensionssparande, kapitalförsäkringar, 

grupplivförsäkringar och riskförsäkring (Folksam, 2011,1). Folksam Sak riktar in 

sig på skadeförsäkringsverksamhet. De erbjuder individ- och gruppförsäkringar 

inom främst produktionsområdena bil, hem och villa samt sjuk- och 

olycksfallsförsäkringar (M. Klingvall – Lindgren, personlig kommunikation, 11 

april 2011). Båda bolagen är kundägda, vilket innebär att företaget ägs av kunderna 

och att allt överskott som sker i verksamheten går tillbaka till kunderna i form av en 

återbäring. Det arbetar omkring 3800 personer inom Folksam varav 1900 av dessa 

befinner sig på huvudkontoret i Stockholm (M. Klingvall – Lindgren, personlig 

kommunikation, 11 april 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Organisationsschema. Folksam (2011, 2)   
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Bokföringsavdelningen ingår i Folksam Sak och är en avdelning där 25 personer 

arbetar i olika arbetslag. Avdelningen är belägen på huvudkontoret i Stockholm och 

ingår i verksamheten ekonomi och finansservice. För ett år sedan fick avdelningen 

en ny chef som omstrukturerade avdelningen. Detta för att det tidigare visade sig 

vara problem med att samarbeta mellan vissa arbetslag. Bokföringens interna kunder 

har även uttryckt missnöjdhet mot avdelningen på grund av brist i levererad service 

(M. Klingvall-Lindgren, personlig kommunikation, 11 april 2011). 

 

Folksams vision: 

Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld.  

 

Folksams affärsidé:  

Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparade som skapar 

trygghet och gillas av många (Folksam, 2011, 2). 

 

Folksams kärnvärden handlar om att vara personlig, engagerad och ansvarstagande. 

Dessa kärnvärden fungerar som en inre kompass för medarbetarna och pekar ut 

riktningen i både små och stora beslut i vardagen (Folksam, 2011, 3).  

 

Företaget strävar efter att leva som de lär efter sin vision och affärsidé.  Av den 

anledningen följer Folksam kontinuerligt en kvalitetspolicy som handlar om att ta ett 

personligt ansvar i en gemensam strävan mot företagets vision.  Den tar också upp 

vikte om att följa upp, utvärdera och öppet redovisa arbetet för en kvalitetssäker 

tjänst (Folksam, 2011, 4).  

 

Bokföringsavdelningen har framställt egna mål utifrån Folksams affärsidé och 

vision  som arbetades fram i slutet av 2010; 

- Öka Kvalitet 

- Tydliga instruktioner (både internt och externt) 

- Bredda kunskapen internt 

- Effektivare rutiner 

- Profilera oss i övriga organisationen (M.Klingvall-Lindgren, personlig 

kommunikation, 11 april 2011). 

 

KPA pensioner 

  

År 2000 blev Folksam majoritetsägare av KPA pension som nu ägs till 60 % av 

Folksam och resterande 40 % ägs av Sveriges kommuner och landsting. KPA 

pension har hand om försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration till 

kommunsektorn i Sverige (Kpapension, 2011).  

 

Tre Kronor 

  

Tre kronor försäkring AB är ett försäkringsbolag inom sakförsäkringsområdet 

(3kronor, 2011). En sakförsäkring är en slags skadeförsäkring, som skyddar ett eller 

flera objekts ekonomiska värde. Det kan tillexempel vara saker som en tavla, kamera 

eller byggnad etc. (insplanet, 2011). Tre Kronor är ett helägt dotterbolag till 

Folksam och dess försäkringar säljs av Swedbank och vissa sparbanker (3kronor, 

2011). 
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KPA och Folksam var från början olika bolag, innan KPA köptes upp av Folksam. 

Detta har inneburit att företagen arbetar självständigt med sina respektive strategier. 

Det finns dock samordning och samverkan mellan företagen, som exempelvis möten 

där riktlinjer för framtiden läggs fram. När Folksam köpte upp KPA pension, 

flyttades några anställda över till Folksam. Tre respondenter, som tidigare arbetade 

på KPA med deras bokföring, sitter nu på bokföringsavdelningen men har 

fortfarande samma arbetsuppgifter.  

Tre Kronor är ett annat dotterbolag som startades upp 2006 och köptes upp av 

Folksam 2007. Företagsmotor är en avdelning som ligger direkt under Folksam och 

har köpts upp av företaget på senare år. Avdelningen på Tre Kronor, där våra 

respondenter arbetar, fungerar som kundtjänst mot bland annat Swedbank och deras 

handläggare och har hand om betalfrågor och systemfrågor. Respondenterna på 

KPA kommer i kontakt med bokföringsavdelningen när de har funderingar kring 

fakturor och betalningar. 

Företagsmotor jobbar mot storkunder, såsom kommuner och landsting och lämnar 

över utbetalningar till dessa kunder till bokföringsavdelningen. 

 

5.2 Arbetssituationen på bokföringsavdelningen 

 

För ungefär ett år sedan fick bokföringsavdelningen en ny chef som heter Elisabeth, 

detta på grund av att den dåvarande chefen pensionerades. Cheferna har olika 

ledarstilar, vilket påverkat arbetet på avdelningen. Den förre chefen var mer inriktad 

på det arbete som skulle utföras på avdelningen och tog sig själv för många av dessa 

uppgifter. Nuvarande Chefen är däremot mer personal – och relationsinriktad. Detta 

har inneburit att avdelningen upplevt en del förändringar den senaste tiden. Den 

största förändringen i arbetet är att avdelningen har blivit indelad i olika 

arbetsgrupper. Detta på grund av att Elisabeth upplever att personer arbetar bättre i 

grupp och att man därigenom kan stötta och hjälpa varandra i arbetet. Tidigare 

arbetade personalen mer individuellt.   

På bokföringsavdelningen finns det nu totalt åtta olika grupper där personerna är 

indelade utifrån arbetsuppgifter: 

Grupp: Arbetsuppgifter: 

Leverantörsgruppen Arbetar med upplägg av leverantörer och 

reseräkningar.  

KPA – gruppen  Sköter bokföring och avstämningar åt alla 

KPA bolagen 

Fondhandelsgruppen Köper och säljer fonder utifrån speciella 

direktiv och handeln sker på förmiddagarna.  

Post- och inmatningsgruppen  Matar in betalningsordrar och 

bokföringsordrar.  

SALUS – gruppen (H8X – Har hand om bokföringen åt företaget 
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gruppen) Svenska konsumentförsäkringar AB och 

Folksam företag samt dotterbolaget Tre 

Kronor.  

Likvidgruppen Arbetar med all likvidplanering och 

likvidhantering för hela koncernen. Ser över 

de betalningar som ska gå ut på dagen och 

ser då till att det finns tillräckligt med pengar 

på dessa konton.  

Betalgruppen Leverantörsfakturor  

Förenade Liv – gruppen  Sköter bokföringen åt Förenade Liv.  

 

Elisabeth upplever att förändringarna som gjorts mottagits både positivt och negativt 

av personalen. En del personer på bokföringsavdelningen tycker det är roligt och 

stimulerande att arbeta i grupp, medan andra föredrar att arbeta själva. Dock tycker 

hon inte att man kan ta hänsyn till det i alla lägen, utan att man måste se till 

avdelningens bästa.  

Elisabeth berättar vidare att KPA – gruppen flyttade till bokföringsavdelningen för 

ungefär 1,5 år sedan. Innan dess var detta team beläget på KPA pension, men efter 

bestämmelser från Folksam så ville man ha bokförings- och ekonomiavdelningen 

samlade på ett ställe på företaget. Detta har inneburit att arbetsmängden för 

personalen också har ökat. För att fortsätta ha en bra kontakt med varandra har KPA 

pension och bokföringsavdelningen kommit överrens om att anordna 

samverkansmöten 1 gång per månad. Då ska KPA – gruppen på 

bokföringsavdelningen och KPA pension diskutera månaden som gått och ta upp 

eventuella problem som uppstått.     

Elisabeth fortsätter med att berätta att även Leverantörsgruppen har fått högre 

arbetsbelastning det senaste året. Detta på grund av att det tidigare arbetade en 

heltidsanställd och två konsulter i denna grupp. Men vid årsskiftet slutade en av 

konsulterna på grund av att bokföringsavdelningen var tvungna att dra ner på 

kostnaderna. Leverantörsgruppen arbetar bland annat med att mata in 

reseräkningarna och just nu pågår ett projekt som ska underlätta detta arbete. 

Systemet ska nu bli elektroniskt istället och alla medarbetare ska lägga in sina egna 

uppgifter. Detta tror Elisabeth kommer att underlätta arbetet för leverantörsgruppen. 

När de vet hur stor arbetsbördan kommer att bli efter att systemet är igång och 

fungerar, ska de på avdelningen utvärdera om de behöver anställa någon ny person.  

På grund av dessa förändringar som skett har kunder till bokföringsavdelningen inte 

varit riktigt nöjda med den service de fått. Elisabeth tror att det kommer bli bättre nu 

när de börjat arbeta mer i team och medarbetarna vant sig vid det nya arbetssättet. 

Genom grupperna tror hon att medarbetarna kan stötta varandra i arbetet samt 

förbättra sammanhållningen och kvaliteten på arbetet. Folksam har även bestämt att 

de som arbetar med ekonomi ska sitta på samma avdelning. Detta kommer att 

innebära att bokföringsavdelningen i mitten av maj kommer att flytta till nya lokaler 

med ett öppet kontorslandskap. 
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5.3  Respondenternas bakgrund 

 

5.3.1 Bokföringsavdelningen 
  
På bokföringsavdelningen intervjuade vi Karl, Johan, Yvonne och Britt som har 

arbetat på Folksam en längre tid. Det visade sig bland respondenterna att många har 

kommit till avdelningen från andra Folksam-kontor i Sverige. Vanligt 

förekommande har det varit att tidigare arbeta på kundtjänst och skadereglering där 

extern kundkontakt inträffade. 

På bokföringsavdelningen är det sällan de anställda kommer i kontakt med externa 

kunder, men det kan inträffa om till exempel en felaktig utbetalning har blivit 

genomförd. Den interna kundkontakten varierar mellan dagligt förekommande till 

någon gång per vecka. Kontakten sker via telefon eller e-post.  

5.3.2 Interna kunder 
 
Sofia, Niklas, Katrin och Jan är interna kunder och de arbetar på Företagsmotor, Tre 

Kronor och KPA pension. De två sistnämnda är bolag som tidigare har blivit 

uppköpta av Folksam vilket medfört att vissa medarbetar har fått flytta till andra 

avdelningar på Folksam. Två av de respondenter vi intervjuade sa att de blivit 

ofrivilligt förflyttad till den nuvarande arbetsplatsen. Dotterbolagen arbetar 

självständigt med sina respektive strategier för sin verksamhet, men arbetar utifrån 

samma mål och visioner som Folksam.  

 

5.4 Företagets mål och visioner 

 

5.4.1 Bokföringsavdelningen 
 

Johan tycker att Folksams visioner och mål är viktiga och kan dessa utantill. 

Folksams generella mål bryts ner till egna mål för avdelningen som eftersträvas och 

följs upp. Uppföljningen sker när avdelningen har månadsmöten. Britt upplever att 

man försöker arbeta utifrån mål och visioner, men nämner också att det genom alla 

år har varit så och att det egentligen inte är någon skillnad i nuläget. En skillnad 

tycker dock Karl att det är nu i jämförelse med för några år sedan;  

”Folksams mål och visioner nuförtiden är mer tydligt formulerade och påtagliga”  

 

Han tycker att Folksams nya reklamkampanjer är bra och intressanta och kan 

relatera till företagets budskap på ett annat sätt än tidigare. Karl fortsätter med att 

säga att han upplever Folksams kärnvärden som bra och lätta att memorera, då de 

handlar om att vara personlig, ansvarstagande och engagerade.  

Yvonne reflekterar sällan kring Folksams mål och visioner i vardagen, men är 

samtidigt medveten om att detta bör genomsyra organisationen. Innan intervjun hade 

hon kollat upp vad Folksams varumärke står för och vilka mål och visioner som 

finns, på grund av att hon hade sett att en av intervjufrågorna handlade om det.  
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5.4.2 Interna kunder 
 

Jan säger att han känner till Folksams mål och visioner men arbetar främst mot 

dotterbolagets mål. Sofia, Katrin och Niklas håller med om detta och säger att de 

alla är medvetna om Folksams visioner, men lägger större vikt vid att utgå från och 

följa upp dotterbolagens mål. På så sätt uppfattar de interna kunderna sig själva som 

egna organisationer och inte som en helhet med Folksam. 

5.5 Organisationen 

 
5.5.1 Bokföringsavdelningen 
 

Johan har svårt att beskriva organisationen Folksam, men säger att det är ett stort 

företag och är positivt inställd till den;  

”Det bästa med Folksam är att man kan vara rörlig och att det finns möjlighet att 

förflyttas inom organisationen” 

Även Karl finner svårigheter i att beskriva Folksam. Detta grundar sig i att det 

förekommit omstruktureringar på bokföringsavdelningen som han inte ser 

anledningen till, ett exempel är att nya grupper på avdelningen har tillsats.  

Förändringar sker kontinuerligt på Folksam och Johan ser inte detta som något 

problem då han beskriver sig själv som ”föränderlig”.  Det nya öppna 

kontorslandskapet som kommer att bli aktuellt vid flytten framöver, upplevs som 

positivt för att det blir enklare att komma i kontakt med kollegor man arbetar med.  I 

nuläget händer det att Johan inte ser vissa kollegor på andra sidan korridoren på 

veckor. 

Karl tycker inte att öppna kontorslandskap är någon fördel av den anledningen att 

det känns trångt och att man kan störa varandra genom att till exempel att prata högt 

i telefonen. Samma sak säger även Britt som tidigare är bekant med öppet 

kontorslandskap och inte tycker att det fungerade något bra;  

”Alla arbetar med olika saker vilket gör att det kan bli påfrestande för arbetet”  

 

De personer som Britt ska sitta med arbetar inte med samma saker som hon och har 

inte med deras arbetsuppgifter att göra. Samtidigt tror Britt att vissa grupper, som 

arbetar mer tillsammans, kan ha nytta av flytten. Hon säger också att hon tror att 

förändringen kan bli bra beroende på hur det utvecklas framöver. Både Britt och 

Karl nämner att förändringen kommer leda till att kommunikationen kommer att 

förbättras genom att det blir enklare att prata med varandra i ett öppet 

kontorslandskap. I nuläget har de anställda på bokföringsavdelningen enskilda rum 

och ser ibland knappt av varandra på flera dagar. 

Britt och Yvonne uppfattar organisationen som rörig, med många omstruktureringar.  

Yvonne beskriver också organisationen som stor och hierarkisk där det tar lång tid 
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för beslut att fattas. Hon uppfattar det även som negativt att företaget är gammaldags 

och säger; 

”Saker på Folksam görs på samma sätt som det alltid har gjorts” 

Ett exempel som Yvonne nämner är att det fortfarande samlas många papperskopior 

i pärmar, istället för att utveckla och digitalisera arbetet. Hade man kunnat göra det 

skulle arbetet också kunnat bli mer effektivt.  

Britt upplever det inte som skett några större förändringar sedan den nya chefen 

började på bokföringsavdelningen för ungefär ett år sedan. De förändringar som 

skett har varit mer organisatoriska och de har varit planerade en längre tid. Yvonne, 

Karl och Johan håller inte med om detta utan tycker att chefen har bidragit med 

många positiva förändringar. En större vikt läggs nu på samarbeten och relationer, 

bland annat genom team-building på avdelningen.  

Flytten till Folksam från ett av dotterbolagen var inte självvald för Yvonne och hon 

har tyckt att det har känts lite konstigt att arbeta på företaget med ny ledning och 

arbetsstruktur. Hon tycker också att samarbetet fungerade bättre hos dotterbolaget 

genom att säga;  

”Då kunde man lättare lösa problem och få svar på frågor som uppstod tack vare 

närheten till kollegor” 

En av personerna i samma arbetsgrupp som Yvonne ska flytta till en ny grupp inom 

en snar framtid. Detta skapar en viss osäkerhet och stress för Yvonne, genom att 

denna person har haft arbetsuppgifter som hon inte anser sig ha kunskap om.  

Yvonne vill därför inte ta över arbetet när denne person slutar. Denna tjänst ska 

dock tillsättas framöver, men rekryteringen går mycket långsam trots att tjänsten 

bara ska annonseras internt säger hon.  

5.5.2 Interna Kunder 
  
Jan beskriver sin arbetsplats som det” lilla företaget” där alla känner alla och det går 

snabbt från en idé till ett beslut. Samma åsikter har även Niklas, Sofia och Katrin 

och Jan fortsätter med att säga;  

”Att gå från en liten snabb ”racerbåt”, när det gäller att vända och hitta nya vägar, 

till att komma till en ”atlantångare”. 

Katrin säger att det tar otroligt mycket längre tid att verkställa något från idé till 

färdig produkt. Samtidigt säger hon att det kanske måste få göra det för ett så stort 

bolag som Folksam, då det är betydligt fler intressenter med i varje led. Katrin 

tyckte att det var jättejobbigt i början att vänja sig vid att vara en del av det stora 

företaget.  

 

Jan tycker att bokföringsavdelningens arbete tar längre tid nu än vad det gjorde 

tidigare. Detta på grund av att det är färre personer som utför arbetsuppgifterna.  När 

arbetet tar lång tid på bokföringsavdelningen uppfattar Jan det som att det skapas en 

irritation hos de anställda på dotterbolaget. Detta eftersom att det inte finns någon 

förståelsen till varför det tar tid på grund av en bristfällig kommunikation mellan 

bokföringsavdelningen och de interna kunderna.  



 37 

 

5.6 Arbetstrivsel 

 
5.6.1 Bokföringsavdelningen 
 
Yvonne, Karl, Johan och Britt nämner under intervjuerna att de har ett roligt och 

varierande arbete som motiverar dem att stanna kvar på företaget. Karl säger att han 

trivs mycket bra på sitt jobb och motiveras av att medarbetarna är jämngamla och de 

har kul ihop. Om han skulle höra någon prata illa om företaget upplevs detta som 

negativt eftersom att Karl vill känna sig stolt över sin arbetsplats. 

Britt har genom åren även haft ett antal olika typer av arbetsuppgifter och har 

kunskap inom många olika områden. Hon trivs bra på arbetet på grund av att hon får 

positiv respons från kunder och arbetskamrater, som blir glada när hon hjälper till. 

Britt säger sig aldrig ha hört någon prata illa om företaget, tvärt om, bekanta till 

henne säger positiva saker om Folksam. Britt håller med sina vänner och bekanta 

och säger;  

”Folksam är bäst”   

Johan blir mycket upprörd när någon pratar illa om Folksam genom att till exempel 

benämna företaget som vid skällsordet ”Folkskam”. Är det någon bekant till Johan 

skulle utrycka sig så säger han till dem ”på skarpen”. Vad som motiverar Johan på 

arbetet är att det finns möjlighet till utveckling och att det känns tryggt att arbeta på 

Folksam.  

Yvonne belyser också möjligheterna till fortsatt utveckling på företaget, men det är 

inget som hon är intresserad av för tillfället. Sin egen arbetsinsats på företaget 

uppfattar hon som bra, men ser sig själv inte som oersättlig. Yvonne tycker att 

chefen på bokföringsavdelningen har bidragit till positiva förändringar för Folksam 

och får bra respons från chefen. Hon säger också att hennes arbetsgrupp är bra på att 

stötta och hjälpa varandra. 

Johan får respons på sitt arbete av kollegor, chefer och kunder och upplever det som 

något mycket positivt. Han ser sin roll på Folksam som betydelsefull och nämner 

även att alla anställda är av värde och bidrar med något viktigt till organisationen. 

Karl har svårare att svara på frågan om någon respons ges av kollegor och chefer. En 

förklaring till detta säger han kan vara att uppskattning visas hela tiden och att han 

därför inte reflekterar över det. 

 

5.6.2 Interna kunder 

Katrin blir upprörd om hon hör någon tala illa om företaget mot en extern part på 

grund av att det inte känns etiskt riktigt. Om det däremot är en kund som pratar illa 

om företaget tycker hon att kunden kan ha rätt få ha den åsikten. Katrin nämner att 

kunden som pratar illa om Folksam inte är arg på henne personligen utan på 

företaget. Hon gör dock sitt bästa för att försöka hjälpa kunden om denne har fått ett 

dåligt bemötande. 
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Niklas säger att det tidigare kändes tryggt att jobba på ett stort företag som Folksam, 

men att den tryggheten inte riktigt finns kvar idag. Detta grundar sig i den röriga 

organisation Folksam har blivit med alla dotterbolag.  Dock ser Niklas en fördel i att 

man kan söka sig vidare internt. 

Jan och Sofia motiveras av den varierande vardagen det ”lilla företaget” erbjuder då 

man enkelt kan vara med och påverka och ingen dag är den andre lik. 

 

5.7 Relationen mellan parterna 

 

5.7.1 Bokföringsavdelningen 
 

De fyra personer som intervjuades på bokföringsavdelningen har alla kontakt med 

interna kunder, varav tre av dessa även i viss mån har extern kundkontakt då 

exempelvis en felaktig utbetalning har gjorts. Britt möter både interna och externa 

kunder i sitt arbete, men hon tycker inte att hon bemöter dessa på olika sätt. Hon tror 

istället att dessa möten påverkas av hur man är som person. Själv ser hon sig som 

väldigt service minded och gör alltid sitt bästa för att tillfredsställa sin kund. Både 

Karl och Johan anser inte heller att de bemöter externa eller interna kunder på olika 

sätt och Johan berättar att:  

”Det sker inte någon skillnad i bemötandet vare sig det är en arbetskollega eller 

kund, de är alla mina kunder som på något sätt är i behov av hjälp.”  

Sedan det bestämdes att bokföringsavdelningen även skulle hantera fakturering för 

ett av Folksams dotterbolag upplever Britt att arbetsuppgifterna ökat, samtidigt som 

en tjänst försvunnit. Hon tycker att vardagen nu känns väldigt stressig och hon 

hinner inte göra något annat än det absolut viktigaste. Hon måste prioritera vissa 

arbetsuppgifter för att hinna med, vilket gör att hon ofta ligger efter i arbetet.   

 ”Frågan är bara när jag ska hinna göra allt, eftersom arbetsbelastningen blivit 

högre. För tillfället är det inte planerat att någon ny person ska anställas, det är 

egentligen sagt att man inte får anställa någon ny person. Många tjänster dras in 

när någon slutar, för att företaget ska kunna spara pengar.” 

Britt säger att det inte förekommer några möten med de interna kunderna hon har 

kontakt med, vad gäller förseningar av tjänster, problem eller frågor. Hon tror dock 

inte att det skulle vara genomförbart eftersom kunderna kommer från hela företaget.  

5.7.2 Interna kunder 
 

De interna kunderna som intervjuats tycker att relationen till bokföringsavdelningen 

fungerar bra, men att det finns vissa problem. Sofia berättar; 

”Det uppstår alltid vissa problem vid flytt av en redan fungerande process. Det kan 

vara svårt i början att fortsätta med arbetsuppgifter samt att säkra kvaliteten på 

dessa.”  
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Sofia tror att problemen som finns på bokföringsavdelningen kan bero på att 

ledningen ändrats och därigenom även hur arbetet ska utföras. Hon tror också att det 

uppstår problem när man flyttar en fungerande grupp från en avdelning till en annan. 

Det kan vara svårt för personer att anpassa sig till den nya arbetsmiljön direkt och att 

det kan resultera i en viss osäkerhet inför arbetsuppgifterna. Sofia upplever därför att 

tjänstekvaliteten har försämrats det senaste året.  

Niklas och Katrin upplever också att det finns vissa problem i relationen till 

bokföringsavdelningen, bland annat att de upplever att leveransen av tjänsten tar 

lång tid. De säger dock att de är medvetna om varför det går så långsamt och att det 

beror på överbelastning på avdelningen. Niklas och Katrin upplever att situationen 

blivit värre på senaste tiden då personer har slutat på avdelningen och 

arbetsuppgifter tillkommit. Niklas tycker inte heller att de anställda och ansvariga 

har förstått det allvarliga med situationen, vilket i sig är ett problem.   

Jan uttrycker att kontakten med bokföringsavdelningen har varit problematisk under 

en längre tid. Han håller med Niklas och Katrin och tror att det kan bero på att 

arbetsstyrkan inte riktigt räckt till för att sköta alla arbetsuppgifter. Jan säger att det 

påverkar honom på så sätt att det tar längre tid än utlovat för hans kunder att få sina 

utbetalningar. Niklas har upplevt något liknande;  

”En av våra storkunder är en mäklarfirma och vi skulle göra en utbetalning till dem 

och jag upplyste kunden om att det skulle ta ca tre arbetsdagar innan pengarna 

kommer in på konton, vilket det i normala fall gör. Drygt tre veckor senare hör 

mäklaren av sig igen och frågar vart pengarna tagit vägen. Då hör jag av mig till 

bokföringsavdelningen för att se vad problemet är. Då visar det sig att de inte 

hanterat ärendet än på grund av att de haft för mycket att göra.”  

Niklas upplevde denna situation som mycket pinsam eftersom det handlade om en 

kund som haft förtroende för Folksam och i sin tur placerat pengar åt en kund i 

företaget.  

”Sådana situationer resulterar ju i att kunder till Folksam får en negativ bild av 

företaget och i värsta fall mister vi våra kunder.”     

 

5.8 Kommunikation 

 

5.8.1 Bokföringsavdelningen 
 

Kommunikationen med de interna kunderna sker till största delen via telefon och 

mail, men det förekommer i enstaka fall att de interna kunderna kommer förbi 

avdelningen med frågor. Vissa av medarbetarna på bokföringsavdelningen ingår i 

grupper som arbetar enbart mot en intern kund och sköter bokföringen och 

faktureringen åt dem, ett exempel är KPA – gruppen som enbart sköter bokföringen 

åt KPA. Kontakten med dessa kunder sker till mesta del via telefon eller mail.     

Yvonne är en av de personer som enbart arbetar mot en intern kund. De har daglig 

kontakt med varandra via mail och telefon vilket hon tycker fungerar bra. Utöver det 

träffas de en gång i månaden på samverkansmöten, där de inblandade parterna bland 
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annat ska sätta upp mål i arbetet framöver samt diskutera de problem som uppstått. 

Yvonne nämner att dessa möten inte alltid fungerar på bästa sätt: 

”Mötena är inte ostrukturerade, men jag känner ibland att vi får otillräcklig respons 

från dem angående de problem vi har.” 

Yvonne tycker att även om problemen diskuteras på mötena, så sker det ingen 

förändring och ingen tar heller tag i dessa problem.     

5.8.2 Interna kunder 
 

Jan tycker inte att kommunikationen med bokföringsavdelningen fungerar speciellt 

bra. Han tror att de skulle kunna få rätsida på problemen med tjänstekvaliteten 

genom att kommunicera mer med varandra och på ett effektivare sätt;  

”Genom bättre kommunikation skulle vi kunna få vetskap om när bokföringen har 

mycket att göra och om det kommer att ta längre tid för våra kunder att få sina 

pengar. På så sätt kan även vi meddela våra kunder att det kommer ta två veckor, 

istället för att säga tre dagar.” 

Jan tror till viss del att problemet kan ligga i att bokföringsavdelningen inte möter de 

externa kunderna och då heller inte har samma förståelse för att det är viktigt att 

man håller det man lovar;  

”Det är inte heller bokföringsavdelningen som sedan får ta emot klagomålen från 

de externa kunderna om till exempel en betalning är försenad, utan det blir vi som 

får stå tillsvars för det”  

Jan nämner också att de försökt få till möten mellan avdelningarna för att få en 

inblick i varandras vardag och på så sätt också få bättre förståelse för varandras 

arbete och problem. Han tycker att det skulle vara bra om det kunde ha några möten 

per år, så länge problemen återstår. Jan tycker dock inte att man ska ha möten bara 

för mötets skull, utan det måste finnas något att reda ut. Chefen på 

bokföringsavdelningen och Jan har haft möten där de diskuterat möjligheten för de 

olika avdelningarna att göra studiebesök hos varandra. Jan tror att det skulle kunna 

bidra till att de anställda får en bättre förståelse för varandras arbeten och varför det 

ibland uppstår problem.  

Niklas har en annan teori om varför dessa problem uppstår;  

”Jag tror att kundkontakten kan skilja sig på externt och internt plan genom att man 

gärna vill försöka ge en lite snabbare service till kollegor och medarbetare. Har 

man arbetat med externa kunder vet man vikten av snabb service och då vill man 

även hjälpa varandra så mycket man kan inom företaget.”  

Därför tror Niklas att personer som inte arbetat med externa kunder kan ha svårt att 

förstå att även det interna samarbetet inom företaget kan påverka det externa 

kundmötet.  

Kommunikationen mellan bokföringsavdelningen och de interna kunderna sker 

främst via mail och telefon. Sofia hade tidigare en närmare kontakt med de hon 

samarbetar med innan de flyttade över till Folksam, eftersom de då satt på samma 

avdelning. För att få till ett bättre samarbete har en samverkansgrupp tillsatts vars 
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syfte är att lösa och reda ut de problem som uppstått. Mötena i denna grupp sker en 

gång per månad och Sofia tycker att de fungerar bra. Dock nämner hon; 

”Dessa grupper skulle inte bildas eller finnas till om det inte fanns en viss osäkerhet 

hos personalen. Förut löstes problemen på en gång och på plats men nu samlas 

problemen på hög till månadsmötet.”  

Katrin säger att det inte förekommer några fysiska möten med 

bokföringsavdelningen ännu, men hon önskar att de framöver kunde utveckla detta. 

Katrin tror att det kan vara bra att få ett ansikte på de personer man har kontakt och 

arbetar med. Hon har dock haft ett enskilt möte med chefen på 

bokföringsavdelningen. Detta möte handlade om den ohållbara situationen med att 

servicen går långsamt och vilka konsekvenser detta får.  

”Tyvärr ser jag ingen större förbättring efter detta möte. Jag tycker inte att 

bokföringen satsat tillräckligt på problemet och tycker att det är dåligt att det inte 

skett någon större förändring sedan mötet i höstas.” 

Katrin tycker att lösningen på problemet är att de måste bli fler på 

bokföringsavdelningen för att de ska ha möjligheten att kunna göra ett bra jobb. 

Katrin upplever det som att bokföringsavdelningen alltid har varit för få, men att det 

har blivit betydligt värre på senare tid då det tillkommit fler kunder utan att 

resurserna har blivit fler. En anställd på bokföringsavdelningen har också gått i 

pension vilket har bidragit till fler kunskapsluckor. Katrin; 

”Jag tror även att det kan bero på fel rekryteringar att arbetet går långsamt, men 

det är svårt att spekulera i, men hur som helst så har det inte blivit bra.”  

 

5.9 Kundmötets förutsättningar 

 

 

5.9.1 Bokföringsavdelningen 

 
Karl arbetade tidigare på kundcentret och tycker att det arbetet gett honom goda 

kunskaper om hur man möter kunder och levererar service, dock är denna kunskap 

självlärd och inget som Folksam har bistått med. Han fortsätter med att säga; 

 

”Att leverera service är något som vi alla gör och ska göra på arbetet, det är en 

självklarhet.” 

 

Karl tycker att han levererar tjänstekvalitet på ett bra sätt. Han tycker att han får 

mycket positiv respons från sina kunder. Även Britt har själv lärt sig hur man 

levererar tjänstekvalitet på bästa sätt genom många års arbete på Folksam. Hon ser 

det som något som är ”A och O” i hennes arbete och på resten av 

bokföringsavdelningen.  Ända sedan hon började på avdelningen på 80-talet har 

Britt varit medveten om att vikten av service är avgörande för Folksam;  
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”Att leverera service är den arbetsuppgiften som går i första hand och allt annat 

lägger man åt sidan”  

Men hon nämner även att detta kan utnyttjas ibland, till exempel vet de anställda att 

Britt gärna tar tag i frågor direkt istället för att lägga de på hög. Hon vill först svara 

på frågor som anställda kommer med för att sen i lugn och ro kunna sätta sig ner 

med sitt eget arbete. Britt säger att kunderna ger bra respons tillbaka vilket känns 

motiverande i arbetet. Det är många som tackar för snabb service. Så fort ett mail 

dyker upp med någon fråga så tar Britt tag i detta direkt.  

 

 

5.9.2 Interna kunder 

 

Katrin säger sig ha fått utbildning på kundserviceavdelningen i hur man möter 

kunder, medan Niklas inte har fått någon. Responsen han får från kunder varierar;  

 

”Ibland är det positiva kommentarer medan de andra gånger är klagomål, speciellt 

då det är långa handläggningstider, vilket vi egentligen inte kan påverka”  

 

Den levererade servicen från bokföringen sammanfattar han som bra men att det går 

för långsamt. Han tar ett exempel om att när ett fel uppstod i augusti så rättades det 

till först i april. Niklas påpekar dock att de inte är personalen på 

bokföringsavdelningen han kan bli irriterad på, utan säger att det handlar om att 

chefen inte tar problemen på allvar. 

Katrin tycker inte att det är försvarbart att servicen från bokföringsavdelningen tar så 

lång tid. Problemet blir det när externa kunder klagar hos dem om att det exempelvis 

tar för lång tid att erhålla en ersättning, men Katrin kan inte rätta saken då detta har 

blivit ett ärende för bokföringsavdelningen. Hon säger;  

”Det ger ett dåligt intryck av företaget Folksam och vi uppfattas som oseriösa när 

det tar så lång tid att lösa problem” 

Sofia upplever serviceleveransen från bokföringsavdelningen som bra, men att det 

kan uppstå en viss obalans ibland. Efter att en grupp hos den interna kunden fick 

flytta över till bokföringsavdelningen verkar vissa saker som tidigare ha ansetts 

viktigt ha omprioriterats. Hon säger att detta kan bero på andra direktiv från 

ledningen på bokföringsavdelningen som skiljer sig åt från den interna kundens 

ledning. Sofia uppfattar det därför som att det har blivit en kvalitetsskillnad på 

servicen;  

 

”Det kan vara svårt för stora avdelningar att kvalitetssäkra servicen på grund av att 

chefen agerar mer som personalansvarig än en person med specialistkunskaper, 

detta resulterar i att mycket arbete överlåts till personalen” 

 Hon fortsätter med att säga att typiska problem mellan dotterbolaget och 

bokföringsavdelningen är nya och fler arbetsuppgifter på bokföringen som har lett 

till att det har blivit svårt att bibehålla den tidigare kvalitetsnivån. Ett annat problem 
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som uppkommit efter flytten är att man tappar kontaktvägar vilket innebär att det tar 

längre tid att nå varandra. 

Sofia berättar om ett datasystem som de använder sig av som ska hjälpa till att 

förbättra samarbetet mellan avdelningarna på dotterbolaget. Detta system kan bland 

annat ge feedback på förbättringar och ta upp svårare frågor. Hon säger;  

”Det kan vara svårt att hitta rätt person som kan lösa problem som uppstår, men 

genom systemet så blir detta enklare”  

Dock används systemet i nuläget bara av den interna kunden och inte av Folksam, 

men Sofia tycker att detta bör förändras, så att bokföringsavdelningen också har  

tillgång till det; 

”Detta är viktigt att funktionerna som man köper tjänster ifrån använder sig av 

systemet så att även de kan förbättra sin service och ge oss feedback”  

 

5.10 Samarbeten och team-building 

 

5.10.1 Bokföringsavdelningen 

Yvonne tycker inte att sammanhållningen på bokföringsavdelningen fungerar 

speciellt bra. Detta på grund av att de anställda har separata rum och inget 

gemensamt fikarum att umgås i. En positiv förändring som kommer att ske är att 

avdelningen kommer att flytta till ett nytt våningsplan där möjlighet finns att fika 

tillsammans. Sedan Elisabeth tillsattes har det lagts mer fokus på team-building. 

Hon har försökt förbättra samarbetet på avdelningen genom att åka på konferens 

minst en gång per år och ha samarbetsövningar, bland annat i form av fångarna på 

fortet. Yvonne upplever förändringarna med nya chefen som positiva för 

avdelningen. Detta på grund av att hon har lärt känna de andra kollegorna bättre och 

på så sätt trivs bättre på arbetet. 

Karl tycker att samarbetena mellan avdelningarna och de interna kunderna fungerar 

bra och ser inte att det behövs förbättras. Britt upplever samma sak och hon vet var 

hon ska vända sig om problem uppstår. Karl fortsätter dock med att säga att även 

fast samarbetat fungerar bra så kan det vara besvärligt att komma in i de 

sammansvetsade grupperna; 

”Ibland kan det vara svårt att komma in som nyanställd på avdelningen av den 

anledningen att de som redan är införstådda i organisationen talar ett annat språk” 

 

Han tror dock inte att detta något problem, utan att man snabbt lär sig och blir en del 

av gruppen. Vid problem på arbetet tycker Karl att det enklaste sättet är att vända sig 

till sina medarbetare. Han fortsätter med att säga att team-building har förekommit 

en del på företaget, men Karl tycker inte att det nödvändigt på grund av att 

samarbetena i nuläget fungerar bra. Johan håller inte med om detta och tycker att 

team-building är jättebra. Detta för att alla anställda upplevs mer motiverade när de 

får uppskattning för sin arbetsinsats i form av aktiviteter utanför arbetet. 

5.10.2 Interna kunder 
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Mellan de interna kunderna och Folksam finns det ingen typ av team-building och 

Katrin säger att det allmänt är lite samarbetsövningar mellan avdelningarna. I vissa 

fall skulle detta kunna utvecklas för att skapa ett bättre samarbete. Niklas, Sofia och 

Katrin tycker alla att det dock är viktigare att få de egna avdelningarna att fungera.  

 

Katrin säger dock att det skulle kunna vara bra att träffa bokföringsavdelningen för 

att kunna få ett ansikte personerna de ofta arbetar nära.  

”Det är enklare att prata med någon som man har ett ansikte på ” 

 

 

6. Analys 

 

I detta kapitel kommer vi att analysera empirin med utgångspunkt i vår teoretiska 

referensram. Huvudämnet är Tjänstekvalitet, men vi kommer även att analysera hur 

Kommunikation, Kunder, Företagskultur och Interna relationer är relaterade till 

ämnet. Detta illustreras först med egengjord modell och i slutet av detta kapitel 

kommer vi även att sammanfatta de olika delarna med hjälp av modellen Service-

profit chain. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 7- Modell över analysen. Egen konstruktion. 

 

6.1 Interna kunder 

 

Alla de personer som intervjuades på bokföringsavdelningen har kontakt med 

interna kunder, varav tre anställda på bokföringsavdelningen vid ett fåtal tillfällen 

även har extern kundkontakt.  Grönroos (2007, s. 340) argumenterar för att 

införandet av begreppet interna kunder i en organisation kan medföra att synen på 

relationen mellan kund och serviceleverantör förändras och flyttas in i företaget. 

Han anser att det finns skillnader mellan interna och externa kunder som visar på att 

servicen mellan dessa också bör se annorlunda ut.  Skillnaden är bland annat att de 
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interna kunderna har mer erfarenhet av serviceleverans än vad externa kunder har. 

Forskaren nämner också att när personalen själva förstår hur viktiga de interna 

kundrelationerna är blir det lättare att förändra deras attityder. På Folksam var 

respondenterna på bokföringsavdelningen medvetna om att de har interna kunder 

och de tyckte att de levererade en god service till dessa. En respondent svarade att 

han inte anser sig bemöta externa eller interna kunder på olika sätt utan ser alla som 

”sina kunder”. En annan respondent berättade att han inte tycker att kundkontakten 

skiljer sig mellan interna och externa kunder. Detta visar på att medvetenheten finns 

hos de anställda om att tillfredsställa de interna kunderna på samma sätt som de 

externa. Att det skulle finnas olika servicebehov hos externa och interna kunder 

framkommer dock inte under intervjuerna. Detta skulle kunna ge konsekvenser på 

tjänstekvaliteten om de anställda inte möter de interna kundernas service behov utan 

tolkar deras behov på liknande sätt som de externa kundernas.  

 

Schmalensee (1991, s. 141) definierar interna kunder som anställda på ett företag 

som på bästa sätt ska tillfredsställda de externa kunderna. För att kunna förbättra 

tjänstekvaliteten till de externa kunderna bör de anställda behandlas som kunder 

själva. Om de interna kunderna behandlas väl av företaget kommer det att generera 

positiva attityder om organisationen. Däremot kan det att få motsatt effekt om de 

inte bemöts på bästa sätt. George (1990, s. 236) argumenterar för att behandla 

anställda på samma sätt som kunder blir behandlade kommer att avspegla sig på de 

externa kunderna med en bättre erbjuden tjänstekvalitet. En tillfredsställd anställd 

som känner sig engagerad i organisationen har visat på positiva resultat i och med 

nöjda externa kunder. Respondenterna som är interna kunder till 

bokföringsavdelningen tyckte alla att den givna tjänstekvaliteten från 

bokföringsavdelningen inte fungerade. Detta på grund av att ärendena tog för lång 

tid och prioriterades olika av medarbetarna på bokföringsavdelningen. De interna 

kunderna kunde inte i sin tur inte leverera en bra tjänstekvalitet till de externa 

kunderna, på grund av svårigheten att hålla löften. De brynta löftena var ofta 

relaterade till att ärendena uträttades efter utlovad tid.  Eftersom att servicen från 

bokföringsavdelningen inte var effektiv nog kände de interna kunderna en 

frustration mot att stå tillsvars till de externa kunderna på bokföringsavdelningens 

bekostnad. Missnöjet hos de interna kunderna bidrog till att det fanns negativa 

attityder om Folksam som organisation. Detta kan tolkas som att tjänstekvaliteten 

till de externa kunderna blev lidande av att de interna kunderna inte uppfattade det 

som att de behandlades väl av bokföringsavdelningen.  

 
6.2 Externa kunder 

 

Många av medarbetarna på bokföringsavdelningen har provat att arbeta på olika 

avdelningar på företaget. Det visade sig bland respondenterna att många har kommit 

till bokföringsavdelningen från andra Folksamkontor i Sverige. Vanligast 

förekommande är att tidigare arbeta på kundtjänst och skadereglering där extern 

kundkontakt förekommit. 

På bokföringsavdelningen är det sällan de anställda kommer i kontakt med externa 

kunder, men det kan inträffa om exempelvis en felaktig utbetalning har gjorts. En 

anställd tror till viss del att problemen mellan bokföringsavdelningen och de interna 
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kunderna kan bero på att de anställda på bokföringsavdelningen inte möter de 

externa kunderna och på så sätt inte har samma förståelse för att det är viktigt att 

man håller det man lovar. Grönroos (2007, s. 340) menar att kunder ofta beskrivs 

som personer som finns utanför företaget, externa kunder som ska bemötas efter 

behov och önskemål så att det får en positiv uppfattning om företaget. Forskaren 

säger också att något som lätt glöms bort är att företaget även måste tillgodose de 

anställdas behov inom företaget. Den personal och de avdelningar som har 

kundkontakt måste ha stöd av andra avdelningar och personer om de ska kunna ge 

de externa kunderna den bästa möjliga service. Utifrån intervjuerna kan detta tolkas 

som att stödet till de interna kunderna med extern kundkontakt inte riktigt finns från 

bokföringsavdelningens sida. En respondent tror att bemötandet till de interna 

kunderna hade varit bättre om de anställda på bokföringsavdelningen också hade 

haft extern kundkontakt. En annan respondent som är intern kund till 

bokföringsavdelningen säger sig leverera en ännu bättre service till de interna 

kunderna i jämförelse med de externa kunderna. Detta kan tolkas som att 

respondenten förstår vikten av att arbetet måste fungera bra internt för att 

tillfredsställa externa kunder. Dock har några av respondenterna på 

bokföringsavdelningen tidigare arbetat på avdelningar med extern kundkontakt och 

bör ha erfarenhet inom kundhantering. Respondenterna på bokföringsavdelningen 

tycker att behandlingen av interna kunder bör ske på samma villkor som till de 

externa kunderna. Problemet kan dock ligga i att de inte förstår att tjänstekvaliteten 

till de interna kunderna behöver bli mer effektiv för att de både de interna och 

externa kunderna ska bli tillfredsställda. 

6.3 Tjänstekvalitet 

 

Grönroos (2008, s. 81) säger att tjänstekvalitet kan upplevas som ett diffust begrepp 

och kan vara svårt att definiera. Han utrycker också att tjänstekvalitet är vad kunden 

upplever att den är. I detta fall innebär det att det är de interna kunderna på Folksam 

som avgör om den levererade tjänstekvalitet är bra. Vad gäller kundernas 

bedömning av bokföringsavdelningens tjänstekvalitet så verkar de interna kunder 

som intervjuades vara överens om att de inte är helt nöjda med servicen. Det grundar 

sig i att leveransen av tjänsterna tar för lång tid. 

Några av de interna kunderna uttryckte att det kan vara svårt att kvalitetssäkra 

servicen på stora avdelningar när förändringar och omorganiseringar sker. En av 

förändringarna som skett på bokföringsavdelningen är att ledarskapet har förändrats 

i och med den nya chefen som agerar mer som personalansvarig än den tidigare 

chefen som hade mer specialistkunskaper, vilket kan resultera i att mer ansvar 

överlåts till personalen. Zeithaml et al. (1988, s. 35) diskuterar att utförandet av en 

tjänst kan variera beroende på den anställde, vem kunden är men även att det kan 

variera från dag till dag. När förändringar sker på bokföringsavdelningen påverkas 

de anställda, vilket i sin tur påverkar den interna kunden. I detta fall kan det tolkas 

som att det nya ledarskapet har varit en omställning för medarbetarna på 

avdelningen och att det påverkat tjänstekvaliteten till de interna kunderna. Det 

kommer det att ske fler omstruktureringar för bokföringsavdelningen i och med den 

kommande flytten. Dock var de flesta respondenterna positivt inställda till detta i 

och med att närheten till kollegor kommer att förbättras med ett öppet 

kontorslandskap.  
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För företag kan det vara svårt att utvärdera och fastställa hur tjänstekvaliteten 

upplevs av kunderna eftersom de flesta tjänster inte kan mätas, inventeras, testas 

eller verifieras i förväg för att fastställa kvaliteten (Zeithaml et al. 1988, s. 35). Det 

innebär att det är viktigt för tjänsteföretag att få feedback av kunder för att veta hur 

de uppfattar tjänsten och vad som eventuellt kan förbättras. I 

bokföringsavdelningens fall verkar det inte som att de får tillräckligt med 

konstruktiv feedback från sina interna kunder. Det grundar sig i vad respondenterna 

svarade under intervjun, då alla medarbetare på bokföringsavdelningen som 

intervjuades upplevde att deras kunder uppfattar servicen som god. De negativa 

kommentarerna förmedlas egentligen aldrig till respondenterna på 

bokföringsavdelningen eftersom de interna kunderna uttrycker sitt missnöje till sina 

chefer istället. 

Kundernas upplevelse av tjänster hänger också samman med vad de förväntar sig av 

tjänsten innan mötet med företaget (Berry et al. 1993 s. 1). Det innebär att företaget 

måste veta vad kunden förväntar sig av tjänsten för att kunna möta dennes 

förväntningar på bästa sätt. Vad gäller bokföringsavdelningen verkade de inte veta 

vad kunderna förväntade sig av avdelningen. Detta leder i sin tur leder till att det blir 

svårt för bokföringsavdelningen att tillfredställa de interna kunderna eftersom de 

egentligen inte vet vad de förväntar sig.  

Santos & Boote, (2003 s. 143-146) diskuterar att redan befintliga kunder till ett 

företag vet vilken typ av tjänstekvalitet de kan vänta sig av företaget. Kunderna kan 

också ha åsikter om hur de vill bli behandlade av företaget, vilket kallas för 

förtjänade förväntningar. De kan också ha förutspådda förväntningar vilka grundar 

sig i tidigare erfarenheter med företaget och handlar om förväntningar om vad 

kunden tror sig kunna få. Intervjuerna med de interna kunderna visade att de inte var 

nöjda med den tjänstekvalitet som bokföringsavdelningen levererar. Respondenterna 

uttryckte även att de tycker att tjänstekvaliteten blivit sämre under det senaste året. 

Utifrån Santos och Bootes teori om förväntningar kan missnöjdheten hos de interna 

kunderna tyda på att bokföringsavdelningen brister i kontakten med de interna 

kunderna vilket har resulterat i att de inte är medvetna om kundernas förväntningar.  

 
6.3.1 Intern kundkedja 

Att bokföringsavdelningen inte vet vilka förväntningar de interna kunderna har 

grundar sig i att det finns kommunikationsproblem mellan bokföringsavdelningen 

och de interna kunderna. Respondenter som är interna kunder tycker att det skulle 

kunna förbättras i fall bokföringsavdelningen kunde meddela de interna kunderna 

om att de har mycket att göra och att servicen av den anledningen kommer att ta 

längre tid.  

Ahmed & Rafiq (2003, s. 1178-1179) säger att framgång bygger på en integration 

mellan avdelningar och bland annat bör personalen inom försäljning, service, 

marknadsföring och produktion utveckla en kommunikation mellan varandra som 

skulle kunna leda till ett bättre samarbete. För att lyckas med detta bör 

organisationer följa den så kallade ”internal customer supply chain”. Denna kedja 

innebär en interaktion mellan medarbetare och chefer som bör genomsyra hela 

företaget. På så sätt skapas nätverk inom organisation tack vare bättre 

kommunikation. Hade Folksam följt ”internal customer chain” kan man tolka det 



 48 

som att kommunikation mellan bokföringsavdelningen och de interna kunderna hade 

fungerat bättre. De interna kunderna vet inte vad som händer på 

bokföringsavdelningen, exempelvis om de är överbelastade eller underbemannade. 

Detta leder till att det skapas en irritation hos de interna kunderna när servicen går 

långsamt. En respondent, som är intern kund till Folksam, säger att det påverkar 

både den enskilde och Folksam som företag negativt när en extern kund har blivit 

lovad en utbetalning ett visst datum som inte blir av. Respondenterna är också själva 

medvetna om att en bättre dialog mellan de interna kunderna och 

bokföringsavdelningen, för både medarbetare och chefer, skulle leda till en bättre 

tjänstekvalitet och förståelse för varandras arbete. 

Morgan och Hunt (1994, s. 23) definierar en relation som ett utbyte där parterna tror 

att en fortsatt relation med varandra är så viktig att parterna gör vad de kan för att 

upprätthålla den. För att kunna erbjuda kunden bra tjänstekvalitet måste man veta 

vem kunden är och vad personen ifråga förväntar sig. Harnesk (2004, s. 31) talar om 

Total Quality Management filosofin som ett sätt att stimulera medarbetares 

engagemang. I sin forskning tar forskaren upp betydelsen av tydlig kommunikation 

mellan ledning och medarbetare för att nå partnerskap med sina interna kunder. För 

att få ett bättre samarbete mellan dotterbolaget och de medarbetare som förflyttats 

från dotterbolaget till bokföringsavdelningen, har en samverkansgrupp tillsats. 

Syftet med denna grupp är att lösa problem som har uppstått gällande samarbetet. 

Mötena sker en gång per månad men några respondenter ser fördelar i att ha möten 

mer ofta. Nu samlas problemen på hög tills nästa möte istället för att de direkt skulle 

kunna lösas mellan medarbetare och chefen. Detta kan tolkas som att det inte finns 

något partnerskap mellan de interna kunderna och respondenterna på 

bokföringsavdelningen. En bättre kommunikation skulle leda till ökad stimulans för 

alla inblandade parter och ett mer effektivt arbetssätt då problem kan diskuteras när 

de dyker upp. 

Berry (1987, s. 33-34) belyser i sin studie betydelsen av att tillfredsställa anställdas 

behov innan man kan tillfredsställa kundernas behov. De interna kunderna har 

försökt få till möten med bokföringsavdelningen för att diskutera de problem som 

finns. Dessa möten skulle kunna hjälpa medarbetarna att få en inblick i varandras 

vardag och på så sätt också få en bättre förståelse för varandras arbete och problem. 

Detta kan tolkas som ett sätt att tillfredsställa de interna kunderna genom att få 

kännedom om hur respondenterna på bokföringsavdelningens arbetssituation ser ut, 

men även att personalen på bokföringsavdelningen förstår de interna kundernas 

problematik. Skulle de interna kunderna och bokföringsavdelningen få ta del av 

varandras vardag kan det resultera i att även relationen stärks mellan dem. Ahmed & 

Rafiq (2003, s.1178-1179) påpekar betydelsen av att ett företag måste skaffa sig en 

uppfattning om hur man kan skapa och underhålla relationer mellan grupper och 

individer för att lyckas med ”internal customer supply chain”.  Viktiga 

komponenter för att lyckas är att skapa förståelse, intimitet, förtroende och 

engagemang mellan medarbetare och chefer.  

 
6.3.2 Tjänstedimensioner 
 
Berry et al. (1988, s. 35-47) säger att det är viktigt att ständigt försöka ge den bästa 

tjänstekvaliteten för att öka ett företags lönsamhet. För att på något sätt kunna mäta 

tjänstekvalitet har forskarna utvecklat SERVQUAL modellen som handlar om att 
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värdera tjänstekvaliteten som kunderna upplever den i förhållande till förväntningar 

på hur tjänsten bör vara. Modellens fem dimensioner är tillförlitlighet, respons, 

garanti, empati och materiella ting (Berry et al. 1988, s. 35-47).  

Kang et al. (2002, s. 278-281) menar att det egentligen inte finns något bevis för att 

fem dimensioner kan bekräftas på intern nivå. Men fann i sin studie att tillförlitlighet 

och empati var de två dimensioner som hade störst påverkan på den interna 

tjänstekvaliteten. Utifrån vår insamlade empiri visade det sig att i Folksams fall var 

tillförlitlighet och respons som var de viktigaste dimensionerna. Detta kan bero på 

att det var i dessa dimensioner som de interna kunderna upplevde att 

bokföringsavdelningen har brister.  

Intervjuerna visade att de interna kunderna inte har hög tillförlitlighet till 

bokföringsavdelningen. Berry et al. (1988, s. 35-37) menar att det viktiga med denna 

dimension är att utförandet av tjänsten blir rätt från början och att tjänsten levereras 

på överenskommet vis samt vid den tidpunkt som företaget och kunden kommit 

överens om.  

De interna kunderna till bokföringsavdelningen betjänar själva externa kunder som 

påverkas om inte tjänsten levereras till de interna kunderna på vid rätt tidpunkt. Det 

innebär att det i slutändan påverkar hela företaget om bokföringsavdelningen inte 

levererar tjänsten på rätt sätt. Buda et al. (2006, s. 432-433) styrker detta och nämner 

att om ett företag ska kunna erbjuda god service på intern nivå krävs det att de 

anställda utövar samma externa tjänstekvalitet till de interna kunderna.  

Även dimensionen respons ansågs vara viktig för de interna kunderna. Denna 

dimension handlar om att det är viktigt med snabb service och att informera kunder 

om när en tjänst ska utföras (Berry et al. (1988, s. 35-37).  De interna kunderna 

upplever att bokföringsavdelningen har brister vad gäller att ge effektiv service samt 

att informera om det blir förseningar i tjänsteleveransen. Även detta tyder på brister i 

kommunikationen mellan bokföringsavdelningen och de interna kunderna. Om de 

skulle kommunicera bättre skulle bokföringsavdelningen kunna meddela de interna 

kunderna när de har mycket att göra och de interna kunderna kunde då i sin tur 

meddela sina kunder som påverkas av detta. 

I vår studie visade det sig att empati inte tillhörde en av de viktigaste dimensionerna 

att förbättra. Den är dock betydelsefull ändå för att den påverkar helhetsintrycket av 

tjänsten och hänger ihop med andra dimensioner. Enligt Berry et al. (1988, s. 35-37) 

är det viktiga i denna dimension att personalen försöker se till kundens bästa och ge 

dem individuell uppmärksamhet, samt bry sig om och förstå kundens behov. I 

nuläget kanske bokföringsavdelningen inte riktigt når upp till alla kraven i denna 

dimension. Empirin visade att kunderna upplever att bokföringsavdelningen är 

hjälpsam och att personalen försöker göra sitt bästa i att tillgodose deras behov och 

leverera så bra tjänstekvalitet som möjligt. På grund av de tidigare nämnda bristerna 

i de andra dimensionerna som lång väntetid och bristfällig kommunikation, blir det 

svårt för bokföringsavdelningen att veta vilka behov som de interna kunderna har.  
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6.4 Företagskultur och relationer 

6.4.1 Mål och visioner 
 
Intervjuerna gav svar på att Folksams mål och visioner är tydliga och de anställda är 

medvetna om att det är viktigt att känna till dem. De flesta respondenter kunde också 

Folksams affärsidé, mål och visioner utantill.  En respondent uttryckte att det inte 

sker någon daglig reflektion över dem. Alla interna kunder menade att ”det lilla 

företagets” mål och visioner var viktigare än de som gällde för hela organisationen, 

vilket innebar att de såg det egna dotterbolaget som ett eget företag och Folksam 

som ett annat. Detta bidrog till att det fanns en stark ”vi och dem” känsla enligt 

respondenterna. Duffy (2003, s.484) säger att om ett företag ska nå framgång finns 

det vissa interna faktorer som man måste tänka på som påverkar lojaliteten. Det 

handlar om att tydligt definiera och uttala vad företaget och varumärket står för. När 

man gjort det kan företaget röra sig framåt med kvickhet och mot gemensamma mål. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Folksam har tydliggjort mål och visioner som 

de anställda är medvetna om. Detta gör det möjligt för de anställda att tillsammans 

arbeta mot att uppfylla målen. 

Gummesson (2000, s. 219) nämner att företag vill göra sina anställda 

uppmärksamma på förändringar i företagets affärsidé, i organisationen och 

introduktion av nya produkter och tjänster för att öka deras motivation. Folksam har 

på den senaste tiden utvecklat sin marknadsföring och försökt göra sitt budskap mer 

lättförståeligt för kunder och anställda. En respondent uppfattar den nya, moderna 

reklamen som positiv genom att det har blivit enklare att förstå innebörden av den, 

tillskillnad från tidigare reklam. Detta kan tolkas som att Folksam förstår vikten av 

att ha ett tydligt formulerat och påtagligt budskap, både för att de anställda ska ha 

förståelse för verksamheten och för att attrahera nya kunder. En annan respondent 

tycker att företaget är gammaldags och det kan tolkas som att Folksam är medvetna 

om sin ålderdomliga företagskultur och därför vill attrahera en yngre generation 

genom den nya marknadsföringen. 

 

Grönroos, (2008, s. 392) säger att en företagskultur bör beskriva en organisations 

gemensamma normer och värderingar som delas av företagets anställda. Detta 

begrepp förklarar varför människor inom samma företag tänker och agerar på 

snarlika sätt, har liknande målsättningar och följer samma rutiner. Företagskulturen 

påverkar personalens attityder och beteenden. När Folksam nu har tydliggjort 

budskap genom reklam kan detta tyda detta på personalens attityder och motivation 

kan påverkas positivt.  

6.4.2 Attityder och motivation 
 
Enligt Gummesson (1990, s. 9) har ett företags olika avdelningar ett inter 

funktionellt beroende av varandra, vilket förutsätter en god relation. En organisation 

kan beskrivas som en sammanflätning av alla funktioner i företaget. När ett företag 

inte tar hänsyn till dessa länkar av funktioner kan ”kedjan gå av” och arbetet inom 

organisationen blir lidande, vilket i sin tur avspeglas mot den externa marknaden 

(Gummesson, 1990, s. 10). Utifrån intervjuerna beskriver de interna kunderna sina 

arbetsplatser som det ”lilla företaget” där alla känner alla och det går snabbt från idé 

till beslut. Alla interna kunder som intervjuades tyckte att arbetet på dotterbolaget 
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fungerar bättre än vad det gör hos Folksam. Två respondenter blev ofrivilligt 

överflyttade till Folksam och de hade båda en mer positiv inställning till arbetet 

innan flytten.  

Alla respondenter sammanfattade också organisationen Folksam som stor, där 

respondenterna beskrev att det tar lång tid att gå från ide till beslut. Detta kan 

sammanfattas som att trots att alla avdelningar på Folksam har ett inter funktionellt 

beroende av varandra så fungerar inte länkarna mellan bokföringsavdelningen och 

de interna kunderna. Arbetssättet på Folksam beskrivs som långsamt och krångligt 

när respondenterna på bokföringsavdelningen har en för hög arbetsbelastning enligt 

de interna kunderna. Folksam som organisation blir på så sätt lidande när de interna 

kunderna avger ett löfte som de inte kan hålla till de externa kunder som beror på 

överbetalning på bokföringsavdelningen. Detta leder i sin tur både till missnöjda 

externa och interna kunder. Att bokföringsavdelningen har en hög arbetsbelastning 

kan också ge negativa utslag genom att en stressig arbetsmiljö kan påverka de 

anställdas motivation. Detta skulle i sin tur kunna leda till att de levererar en sämre 

tjänstekvalitet.  

Keller & Kotler (2006, s. 420) säger att många serviceföretag idag känner till att 

positiva medarbetarattityder genererar starkare kundlojalitet. Det har påvisats att det 

finns ett samband mellan kundnöjdhet, medarbetarnas tillfredställelse och 

företagslönsamhet. Nästan alla respondenter visade lojalitet mot Folksam genom att 

reagera ifall någon skulle prata illa om företaget. Dock var det en respondent som 

inte skulle bry sig om detta skulle inträffa. I sin tur kan detta grunda sig i att flytten 

från den interna kunden till Folksam inte var självvald. Under intervjuerna kom det 

också fram att det kan vara svårt att komma in i organisationen som nyanställd, då 

medarbetarna som har arbetat länge på avdelningen pratar ”ett annat språk”. En 

respondent på bokföringsavdelningen tyckte inte att avdelningen i sig hade en bra 

sammanhållning eftersom att det kunde gå veckor utan att man stötte på vissa 

kollegor.  

Några respondenter har också svårt att beskriva Folksam på grund av dess storlek 

och de många omstruktureringar som har skett. Den kommande flytten till en ny 

våning för bokföringsavdelningen har fört med sig blandade känslor hos 

respondenterna. Vissa ser fördelarna med att enklare kunna kommunicera med 

varandra medan andra känner en viss osäkerhet inför förändringen. Alla 

respondenter tycker dock att deras arbete är varierande vilket visade sig vara den 

största anledningen till att de arbetar kvar på företaget. Många såg också fördelar i 

att kunna söka sig vidare internt. Utifrån detta kan man säga att nästan alla 

respondenter trivs på sitt arbete även om vissa i nuläget känner en viss osäkerhet 

inför den nya arbetsmiljön. Teorin säger att det sedan tidigare är känt att nöjda 

anställda bidrar till nöjda kunder. Samt att intern tjänstekvalitet leder till intern 

kundtillfredsställelse och i sin tur till en nöjd extern kund (Cai & Jun, 2010, s. 205). 

Hartline och Ferrell (1996, s. 52) argumenterar för vikten av de interna relationerna 

och betydelsen av de anställdas inställning och attityder för att de ska kunna leverera 

en så god tjänstekvalitet som möjligt till kunderna. Utifrån detta kan man göra 

tolkningen att respondenterna på bokföringsavdelningen har förutsättningarna att 

tillfredsställa de interna kunderna, då de flesta hade en positiv inställning attityd mot 

sin arbetsplats.  
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Nya samarbeten och en utveckling av team-building-aktiviteter upplevs olika hos 

respondenterna. Några tycker att det fungerar bra utan dessa sammankomster, 

medan andra påpekar vikten av team-building för motivationen och trivseln på 

arbetet. Fors och Harrell (1995, s. 25) föreslår hur en ledare ska uppträda i en 

organisation för att de interna relationerna ska förbättras och öka tillfredställelsen 

hos de interna kunderna. Ett tips forskaren kommer med är att ledaren ska ta fram ett 

konsekvent och betydelsefullt budskap som genomsyrar organisationen. Budskapet 

ska handla om hur betydelsefull personalen är. Detta kan ske genom att uppmuntra 

personalen till både informell och formell team-building. En respondent nämnde att 

det också skulle vara fördelaktig om bokföringsavdelningen och de interna kunderna 

kunde mötas upp för att få ”ett ansikte” på kollegorna de pratar med dagligen. Alla 

respondenter kände sig uppskattade på arbetet, vilket kan tolkas som att den nya 

chefens personalvårdande aktiviteter har fått positiva effekter.  Detta visar också på 

att team-building har bidragit till en bättre sammanhållning på 

bokföringsavdelningen. Dock finns det fortfarande respondenter som tycker att det 

kan utvecklas ytterligare, medan andra inte känner behovet av att uppmuntras genom 

olika typer av samarbetsövningar.  
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6.5 Sammankoppling av analys 

 

Framgångsrika företag sägs rikta fokus på både interna och externa kunder. Enligt 

Armstrong & Kotler (2010, s.270) bör dessa företag förstå Service-profit chain som 

innebär länken mellan ett företags resultat och intern och extern kundnöjdhet. 

Kedjan består av fem länkar där det är en förutsättning att den tidigare länken är 

uppfylld för att kunna övergår till nästa länk; 

1. Intern tjänstekvalitet: Handlar om att företag bör göra en noggrann rekrytering av 

medarbetare där de nyanställda får utbildning och blir erbjudna att arbeta i en 

givande arbetsmiljö. Medarbetarna bör även få stöd i kundhantering (Armstrong & 

Kotler, 2010, s.270).  

Efter intervjuerna visade det sig att ingen anställd hade fått utbildning inom service 

och kundhantering på bokföringsavdelningen. Några respondenter hade dock fått 

utbildning närde tidigare arbetade på kundservice. Respondenterna på 

bokföringsavdelningen verkade alla förstå betydelsen av att ge en god service även 

om de var självlärda. Dock visade det sig att de interna kunderna inte var nöjda med 

den tjänstekvaliteten från bokföringsavdelningen på grund att det tog lång tid.  

2. Tillfredställda och produktiva serviceanställda: Lyckas företag tillfredsställa de 

anställda leder detta till hårt arbetande och lojala medarbetare (Armstrong & Kotler, 

2010, s. 270). 

Trots att respondenterna sa att de trivdes på sitt arbete så tyckte många att det var 

problem i organisationen. Det tar lång tid att komma från idé till handling och 

företaget uppfattas som stort och gammeldags. Respondenterna visade sig dock vara 

lojala mot Folksam, även om de interna kunderna visade större lojalitet mot det 

”egna dotterbolaget”. 

Arbetsbördan på bokföringsavdelningen var hög för medarbetarna. Dock hade vissa 

arbetsuppgifter högre prioritering än andra, vilket bidrog till att exempelvis 

utbetalningar till de interna kundernas externa kunder kunde ta lång tid. Det kan 

tolkas som att den höga arbetsbelastningen för bokföringsavdelningen skulle kunna 

leda till en stressig och dålig arbetssituation i längden.  

3. Ett bättre servicevärde: Modellen visar på att en bättre service kan bidra till 

positiva resultat (Armstrong & Kotler, 2010, s. 270). 

Efter intervjuerna kom det fram förslag på hur relationen mellan de interna kunderna 

och bokföringsavdelningen kan förbättras. Bland annat har möten förekommit och 

bör utvecklas ytterligare. En respondent ger också förslag på att både de interna 

kunderna och bokföringsavdelningen ska använda ett datasystem för att förbättra 

samarbetet där möjlighet finns att ta upp svårare frågor och ge feedback. Det här kan 

sammanfattas som att våra respondenter är medvetna om vad som bör förbättras och 

på vilket sätt detta bör ske för att lösa problemen mellan bokföringsavdelningen och 

de interna kunderna. Dock benämner en respondent, som är intern kund till 

bokföringsavdelningen, att det måste vara ledingen som tar tag i problemet för att 

lyckas genomföra en förändring.  
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4. Nöjda och lojala kunder: Den fjärde länken handlar om att tillfredsställda ett 

företagets kunder så att de fortsätter att vara lojala mot företaget. På så sätt upprepar 

de befintliga kunderna sina köp och rekommenderar nya kunder till företaget 

(Armstrong & Kotler, 2010, s. 270). Då bristfällig kommunikation har förekommit 

mellan interna kunder och bokföringsavdelningen kan detta tolkas som att lojaliteten 

från de interna kunderna skulle behöva förbättras för att attrahera nya kunder.  

5. Goda serviceresultat och tillväxt: Bättre serviceresultat har visat på en mer vinst 

genererande organisation (Armstrong & Kotler, 2010, s.270). 

En bättre och snabbare service till de interna kunderna skulle bidra till fler nöjda 

externa kunder.  Under en intervju framkom det att en bristfällig kommunikation 

mellan bokföringsavdelningen och de interna kunderna har påverkat det externa 

kundmötet negativt. En respondent nämnde att en extern kund hade utlovats pengar 

inom tre dagar, men att det tog flera veckor och upprepade klagomål innan kunden 

erhöll utbetalningen. Skulle kommunikationen förbättras mellan 

bokföringsavdelningen och de interna kunderna är chansen större att de externa 

kunderna blir nöjda istället för att komma med klagomål. 

Gilbert (2000, s.185) kommer i sin studie fram till att individer inom en avdelning 

tenderar att uppfatta sin egen prestation bättre än vad andra i deras omgivning gör. 

Författaren föreslår att avdelningar ska identifiera sina interna kunder och söka 

feedback från dessa kunder, för att få en bättre förståelse om den egna insatsen. 

Respondenterna på bokföringsavdelningen tyckte att deras egna givna tjänstekvalitet 

var bra och att de fick positiv feedback. Dock visade det sig att alla de interna 

kunderna tyckte annorlunda då de tyckte att servicen tog alldeles för lång tid. Vidare 

diskuterar Gilbert (2000, s.185) att när en grupp eller avdelning uppfattar sin egen 

insats som bättre än upplevelsen av insatsen, kommer medarbetarna att få svårt att 

fokusera på avdelningens utveckling och förbättring. Det här leder in sin tur till att 

en blir en lucka i ”service profit chain”. De anställda på bokföringsavdelningen var 

medvetna om att problem existerade på företaget, dock så uppfattade de inte att det 

handlade om deras tjänsteleverans till de interna kunderna. Alla respondenterna på 

bokföringsavdelningen var överens om att de gav en god service till de interna 

kunderna. De interna kunderna uppfattade medarbetarna på bokföringsavdelningen 

som tillmötesgående, men att det var de långa handläggningstiderna som orsakade 

problem. Utifrån ”service profit chain” teorin kan detta sammanfattas som att de 

interna kundernas missnöje måste diskuteras med respondenterna på 

bokföringsavdelningen för att en utveckling och förbättring ska kunna bli möjlig.  

Utifrån denna modell kan man uppfatta en del luckor i kommunikation och 

samarbete mellan bokföringsavdelningen och de interna kunderna. 

Bokföringsavdelningen anser inte att det finns problem med den levererade 

tjänstekvaliteten, vilket intervjuerna med de interna kunderna visar att det gör. De 

interna kunderna var medvetna om att de måste framföra sitt missnöje på ett annat 

sätt än till sin chef för att en förändring av den nuvarande situationen ska kunna bli 

aktuell.  
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7. Slutsats 
 

Studien visade på att det finns problem vad gäller tjänstekvaliteten från 

bokföringsavdelningen till de interna kunderna. Vi upptäckte att kommunikationen 

mellan dem var bristfällig, då de hade olika åsikter om den levererade 

tjänstekvaliteten. Personalen på bokföringsavdelningen uppfattade den givna 

tjänstekvalitet som god, medan de interna kunderna istället såg brister. Det största 

problemet enligt de interna kunderna var att tjänsteleveransen tog för lång tid och att 

det i slutänden även påverkade de externa kunderna negativt. För Folksam betyder 

detta att de interna kunderna inte kan erbjuda de externa kunderna en tillräckligt bra 

tjänstekvalitet på grund av de själva inte känner sig tillfredsställda som interna 

kunder. Bokföringsavdelningen däremot tycker att de behandlar de interna kunderna 

på bästa sätt och är därför inte medvetna om problemet som kan leda till negativa 

konsekvenser för företaget. 

Kärnan till problemen ligger i att bokföringsavdelningen upplever sig ha för hög 

arbetsbelastning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i tid. Den höga 

arbetsbelastningen beror dels på att omstruktureringar skett på avdelningen och att 

de anställda är underbemannade sedan konsulter slutat och nya arbetsuppgifter 

tillkommit. Även den nya chefens ledarskap har inneburit förändringar för de 

anställda som kan ta tid att anpassa sig till. Den tidigare chefen ansågs av 

respondenterna ha specialistkunskaper och utförde vissa arbetsuppgifter själv, 

medan den nya chefens roll handlar om att vara ”personalansvarig” och stötta de 

anställda. Vad som dock behövs är en ledare som tar tag i problemet och är öppen 

för förändringar. Skulle arbetsbelastningen minska för medarbetarna på 

bokföringsavdelningen kan luckorna i teorimodellen ”service profit chain” täppas 

igen, vilket bör leda till mer nöjda interna och externa kunder som i sin tur bidrar till 

ökad lönsamhet för Folksam.  

Problemet ligger också i att de interna kunderna inte talar om för personalen på 

bokföringsavdelningen hur de uppfattar tjänstekvaliteten. De går istället till sina 

egna chefer med sina klagomål. För att diskutera problemen med tjänstekvaliteten 

har de interna kunderna försökt få till möten mellan dem och 

bokföringsavdelningen. Mötena har antingen inte blivit av eller förekommit mycket 

sällan. En tolkning av detta är att det verkar som att även om problemen har 

uppmärksammats och cheferna är medvetna om situationen så det inget som har 

prioriteras. Detta har resulterat i att man ännu inte funnit några lösningar. Vi kan 

dock ändå se en positiv utveckling eftersom att den nya chefen efterfrågade vår 

uppsats, för att identifiera problemen och komma med förslag på förbättringar. Att 

Folksam har insett att det finns problem är början på en förbättring.  

Attityderna hos de interna kunderna till bokföringsavdelningen är ganska negativa 

och vi upplever att det finns en ”vi och dem” känsla hos de interna kunderna. De 

tycker att arbetet på dotterbolaget fungerar effektivt medan de ser Folksam som en 

stor organisation där det är svårt att ta beslut och förändringar tar lång tid. Vi 

upplever att detta även påverkar inställningen mot bokföringsavdelningen. För att 

arbetet ska kunna bli bättre mellan parterna tror vi att det är viktigt att bryta de 

negativa mönstren och istället skapa förståelse och lära av varandra. Detta skulle 
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vara möjligt genom möten eller team-building. Vi tror också, precis som de flesta av 

våra respondenter, att flytten för bokföringsavdelningen kommer att bidra till 

förbättrad kommunikation och samordning inom avdelningen, då arbetet i dag är 

sker er på en individuell nivå.  

Det är heller inte bra för bokföringsavdelningen att ha så hög arbetsbelastning under 

en längre tid, eftersom en stressig arbetsmiljö kan ge negativa konsekvenser för de 

anställdas arbetsmotivation. Detta kan sammanfattas som att det är viktigt för 

respondenterna på bokföringsavdelningen att veta vad kunderna tycker om 

tjänstekvaliteten idag och vad de förväntar sig framöver, för att veta vad som kan 

förbättras och vad de faktiskt gör bra. De interna kunderna upplever det ändå som att 

bokföringsavdelningen är en bit på väg genom att problemet håller på att identifieras 

och då finns det stora möjligheter att förbättra dimensionen empati i SERVQUAL-

modellen. När bokföringsavdelningen väl försöker ge de interna kunderna 

individuell uppmärksamhet och får förståelse för problemen, kommer de även att bli 

lättare för dem att förstå sina brister i den givna tjänstekvaliteten. 

Vi tycker att vi har fått svar på problemformuleringen eftersom vi har identifierat 

hur tjänstekvaliteten upplevs mellan bokföringsavdelningen och de interna 

kunderna.  Vi har även funnit sätt för hur relationen kan utvecklas mellan dem. 

Respondenterna är själva medvetna om hur situationen kan förbättras genom bättre 

kommunikation. Förslag som kommit fram är att cheferna på bokföringsavdelningen 

och de interna kunderna ska träffas oftare. Dock bör även att medarbetarna och de 

interna kunderna utveckla en bättre kontakt mellan varandra. De bör träffas via 

möten och team-building och ge varandra kontinuerlig feedback. En intern kund gav 

också förslag på att de bör använda sig av ett samarbets- och feedback – system som 

ett av dotterbolagen använder. Detta system skulle även kunna inkludera 

bokföringsavdelningen också för att de på ett effektivt och enkelt sätt ska kunna 

kommunicera med varandra. Fördelen med systemet skulle kunna vara att fysiska 

möten inte behöver äga rum lika ofta om systemet visar sig fungera. En respondent 

trodde att möten mellan bokföringsavdelningen och alla interna kunder kunde bli 

svårt, då organisationen är för stor. Vi tycker dock att det är avgörande med fysiska 

möten mellan parterna, men att feedback–systemet skulle kunna fungera som ett bra 

komplement. I bästa fall skulle det kunna leda till att möten inte behöver äga rum 

lika ofta.  
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8. Praktiska implikationer 

 

Efter vår undersökning har vi hittat ett antal lösningar för att förbättra de interna 

relationerna samt tjänstekvaliteten. För att förbättra kommunikationen tycker vi att 

de är nödvändigt att bokföringsavdelningen och de interna kunderna har möten med 

både chefer och medarbetare för att diskutera de problem som finns, men också för 

att få större förståelse för varandras arbete och varför samt problem som kan uppstå. 

Dessa möten borde ske kontinuerligt så länge problemen består och de inblandade 

parterna tycker att det är nödvändigt. Eftersom att detta är ett problem som drabbar 

hela företaget anser vi att det är nödvändighet att möten mellan de interna kunderna 

och bokföringsavdelningen blir av så snart som möjligt. Vad som är viktigt är att de 

inblandade får vara med och identifiera och analysera problemet. Det är vitalt att 

parterna skapar en samsyn om målet, att de ser över ansvarsområden samt fastställer 

en handlingsplan och metoder för uppföljning. Vi tror att ett möte mellan de interna 

kunderna och bokföringsavdelningen, som följer den nämnda strukturen, skulle 

bidra till förståelse och möjlighet till förändring av situationen på Folksam.  

För att kommunikationen ska fungera på bästa sätt är det också viktigt att de interna 

kunderna uttrycker sina åsikter till bokföringen när de uppfattar att det är något 

problem. På så sätt fortsätter inte de anställda på bokföringsavdelningen att tro att 

allt fungerar som det ska när det i själva verket inte gör det. En förbättrad 

kommunikation mellan de interna kunderna och bokföringsavdelningen skulle skapa 

en mer enhetlig organisation där de anställda känner att de arbetar mot gemensamma 

mål. 

För att underlätta informationsflödet mellan de interna kunderna och 

bokföringsavdelningen bör de använda sig av någon form av digital-anslagstavla där 

till exempel bokföringsavdelningen kan informera de interna kunderna när 

arbetsbördan är extra hög och vilka förseningar det innebär för tjänsteleveransen. På 

så sätt kan de interna kunderna bli medvetna om när förseningarna inträffar och kan 

på så sätt bistå med korrekt information till de externa kunderna. Vi tror att det 

skulle öka kundnöjdheten hos både de interna och externa kunderna, eftersom 

problemet egentligen inte ligger i att tjänsteleveransen blir försenad, utan att 

kommunikationen inte fungerar. De interna kunderna skulle också kunna meddela 

på anslagstavlan om det är något problem som uppstått så att bokföringsavdelningen 

blir medvetna om det och kan hitta en lösning på det.  Detta är dock en kortsiktig 

lösning och fortsätter det vara en stor arbetsbelastning för bokföringsavdelningen 

borde de överväga att anställa mer personal för att klara av att utföra 

arbetsuppgifterna inom det uppsatta tidsspannet. Den kortsiktiga, 

kostnadsbesparande lösningen som Folksam genomförde tidigare, då konsulterna 

sades upp, kan i längden fått negativa konsekvenser för Folksams lönsamhet. Detta 

på grund av att det har bidragit till en sämre arbetsmiljö genom för hög 

arbetsbelastning på de anställda.   

Ett annat tips är att bokföringsavdelningen skulle kunna fokusera på en 

teknologisklösning genom att utveckla ett system där de interna kunderna får lägga 

in sina fakturor och betalningar. Detta skulle innebära minskad arbetsbelastning för 

personalen på bokföringsavdelningen om arbetet kunde effektiviseras vid hjälp av 
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ett datasystem.  Medarbetarna på bokföringsavdelningen skulle då istället kunna 

fokusera på att lösa problem som uppstår för de interna kunder och även kunna bidra 

med en snabbare service. Problemet med detta kan dock vara att det innebär stora 

kostnader för Folksam att utveckla ett nytt datasystem. Vi tror dock att detta skulle 

vara lönsamt i längden och passa bra ihop med Folksams nya marknadsföring som 

ska visa på ett modernt och nytänkande företag.  

Vi upplever att både de interna kunderna och bokföringsavdelningen har 

uppmärksammat att det finns problem som måste lösas för att samarbetet ska 

förbättras. Respondenterna på bokföringsavdelningen var medvetna om varför vi 

genomförde vår studie på Folksam, även om de inte uppfattade deras giva 

tjänstekvaliteten som problematisk. Dock upplever vi att det inte finns någon 

drivande ledare som har försökt att genomföra förbättringar. Detta har gjort att 

bokföringsavdelningen och de interna kunderna står och trampar på samma ställe 

och inga förändringar ännu har skett. Därför tycker vi att cheferna borde vara mer 

drivande i denna process och ta problemen på allvar, eftersom det kan få negativa 

konsekvenser för Folksam om dessa problem fortsätter eller förvärras. Detta skulle 

kunna leda till att de externa kunderna lämnar företaget och lönsamheten minskar. 

Vi förstår att organisationen är stor och det finns många olika synpunkter att ta 

hänsyn till för att lösa problemen och att det därför är svårt att genomföra 

förändringar. Av den anledningen tror vi att chefernas del i förändringsprocessen är 

avgörande, men att det även är viktigt att involvera de anställda på 

bokföringsavdelningen och dotterbolagen.  

Ett annat tips är att utbilda medarbetarna på bokföringsavdelningen i kundhantering 

för att de ska bli mer medvetna om att hur viktigt det är att hantera även interna 

kunder på ett så bra sätt som möjligt. Även fast medarbetarna på 

bokföringsavdelningen har många års erfarenhet av service så kan det vara 

fördelaktigt att få kännedom om hur servicen från dem påverkar flera led i företaget 

och i slutändan hänger ihop med företagets lönsamhet.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

9. Sanningskriterier 

I en kvalitativ forskning kan det vara lämpligt att använda sig av andra typer av 

sanningskriterier än validitet och reliabilitet som är förknippade med kvantitativ 

forskning. Detta eftersom att dessa kriterier handlar om att komma fram till en enda 

och absolut sanning av den sociala verkligheten, vilket blir svårt i vår undersökning 

då vi vill skapa en förståelse för situationen på Folksam.  Av den anledningen har vi 

valt att utgå från kvalitativa sanningskriterier som kan delas upp i tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Vi ska också 

redogöra för studiens äkthet genom att ta upp rättvis bild och ontologisk autenticitet 

(Bryman, 2009, s. 258). 

Med tillförlitlighet menas att man som forskare har säkerställt att forskningen har 

utförts i regel med de bestämmelser som finns och att man rapporterar resultatet till 

de personer som har deltagit i studien (Bryman, 2009, s. 258).  Genom att vi under 

processen av vår studie har fått feedback från handledare och klasskamrater tycker 

vi att studiens genomförande har blivit noggrant granskad. Vi har även läst många 

andra studier har därför lärt oss hur man ska gå tillväga och vad som är viktigt att ha 

med i en studie. Våra respondenter har också fått ta del av vad vi har kommit fram 

till under intervjuerna. Efter att vi transkriberade intervjuerna skickade vi ut 

underlaget till respondenterna för att de skulle kunna godkänna det, vilket alla 

respondenter också gjorde efter några mindre korrigeringar. 

Överförbarhet kan beskrivas hur pass överförbara resultaten av studien är till en 

annan miljö och kontext (Bryman, 2009, s. 258). Fokus ligger på meningen hos eller 

betydelsen av den sociala aspekt som studeras. Vi är medvetna om att vi har 

genomfört en fallstudie och att detta aldrig kan representera verkligheten fullt ut. Av 

den anledningen kan vi inte påstå att resultaten från denna studie kan vara 

överförbart till andra företag. Dock tror vi att många företag med 

kommunikationsproblem mellan avdelningar och interna kunder kan ta lärdom från 

vår studie och inte vara Folksam. Detta på grund av att den visar på hur viktiga 

interna relationer är för att tillfredsställa en extern kund. 

Pålitlighet handlar om att forskaren noggrant redogör för alla val under 

forskningsprocessen. Detta eftersom det är viktigt att läsaren kan lita på vad som 

kommit fram i studien och att tillvägagångssättet har skett på regelriktigt sätt 

(Bryman, 2009, s. 260). Vi tycker att vi har varit noggranna med att redovisa för alla 

val vi har gjort och förklarat hur vi har kommit fram till våra slutsatser. 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att det ska framkomma att forskaren 

inte har låtit personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet 

och slutsatserna från undersökningen. Rättvis bild handlar om att studien ska ge en 

så rättvisbild av de åsikter och uppfattningar som finns i den grupp som har 

studerats. Vi vill också belysa ontologisk autenticitet för att vi vill att våra 

respondenter ska få en bättre insikt i sin sociala situation och miljö de arbetar i 

(Bryman, 2009, s. 261). I denna studie har vi försökt utelämna personliga 

värderingar och har endast låtit den teoretiska inriktningen stå för vår förståelse till 

ämnet. Dock kan det vara svårt att inte låta sig styras av värderingar då vi har 

försökt att tolka attityder och inställning i respondenterna svar och kroppsspråk. 

Respondenternas svar har vi försökt tolka så neutralt som möjligt och genom att de 
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har fått bekräfta sina svar tycker vi att resultatredovisningen visar en rättvis bild av 

tjänstekvaliteten mellan bokföringsavdelningen och de interna kunderna. Vi tror att 

Folksam kan ta lärdom av vår studie då vi försöker visa på resultat som tyder på att 

bättre relationer och samarbeten som gynnar alla på företaget. Detta för att bättre 

kommunikation och tjänstekvalitet kan öka medarbetarnas motivation som i sin tur 

kan bidra till bättre tjänsteleverans till de externa kunderna. 
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10. Förslag till fortsatt forskning 

 

Efter vad vi kom fram till i vår undersökning tycker vi att det skulle vara givande att 

utveckla vårt studieresultat för att undersöka närmare de externa kundernas 

uppfattning av tjänstekvaliteten från Folksam. Det skulle vara intressant att få höra 

hur de interna kundernas externa kunder har uppfattat den givna servicen då våra 

respondenter upplevde att de levererade en sämre tjänstekvalitet på grund av 

bokföringsavdelningens långsamma tjänsteleverans. Respondenterna på 

dotterbolagen utryckte att det förekom fler klagomål när bokföringen var 

överbelastade och när de själva inte kunde lösa de externa kundernas önskemål, då 

ärendena låg hos bokföringsavdelningen. På så sätt skulle en den studien kunna 

bekräfta de externa kundernas uppfattning och visa på relationen mellan intern och 

extern tjänstekvalitet. 

 

På en mer generell nivå skulle det vara intressant att undersöka om en 

kommunikationsutveckling mellan ett företag och deras interna kunder kan leda till 

ökad lönsamhet. Det finns en del forskning på att tillfredsställda interna kunder i sin 

tur genererar nöjda externa kunder och på så sätt bättre lönsamhet. Dock skulle det 

vara intressant att forska om själva kommunikationen är den avgörande faktorn för 

att tillfredsställda kunder och öka lönsamheten. En annan intressant studie skulle 

vara hur en relation mellan ett företag och deras interna kunder fungerar utan att 

parterna har en fysisk kontakt med varandra. Detta skulle kunna vara applicerbart på 

bland annat en outsourcing bransch då det är vanligt förekommande att avdelningar 

och interna kunder är placerade i olika länder. Det skulle vara intressant att få svar 

på vilka metoder som används för att få kommunikationen att fungera.  
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Bilaga 1. 

Bokföringsavdelningen  

* Hur länge har du arbetet på Folksam? 

* Vilka är dina arbetsuppgifter? 

* Möter du några kunder i ditt arbete?  

 

* Har du extern kundkontakt? I så fall skiljer sig detta från den interna kundkontakten? 

 

* Hur upplever du företagets mål och visioner?  

 - Vad står Folksams varumärke för?   

*Hur ser samarbetet ut med andra avdelningar (interna kunder)?  

- kommunikation (Hur går detta till – mail, telefon…) 

- Kan den förbättras? 

- Har ni någon typ av team – building? 

* Hur skulle du beskriva organisationen? 

* Får du någon respons av kollegor/närmaste chef? Och hur upplevs den?   

* Hur vet du hur du ska agera på arbetet? 

 * Hur vet du hur du ska hantera kunder? 

* Hur levererar du service?   

* Hur upplever du given service? 

*Vad är det som motiverar dig att vara kvar på företaget? 

* Varför sökte du till detta företag? 

* Om du hör någon prata illa om företaget, hur känner du då?  

*Hur ser du på din egen roll i företaget? 
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Bilaga 2 
Interna kunder 

 
* Hur länge har du arbetet på dotterbolaget och när blev ni en del av Folksam? 

 

* Hur uppfattades övergången? 

* Vilka är dina arbetsuppgifter? 

* Möter du några externa kunder i ditt arbete?  

 

* Hur upplever du företagets mål och visioner?  

- Vad står dotterbolagets/Folksams varumärke för?   

*Hur ser samarbetet ut med bokföringsavdelningen? 

- kommunikation (Hur går detta till – mail, telefon…) 

- Kan den förbättras? 

- Har ni någon typ av team – building? 

* Hur skulle du beskriva organisationen Folksam? 

* Får du någon respons av kollegor/närmaste chef? Och hur upplevs den?   

* Hur vet du hur du ska agera på arbetet? 

 * Hur vet du hur du ska hantera kunder? 

* Hur upplever du given service från bokföringsavdelningen? 

*Vad är det som motiverar dig att vara kvar på företaget? 

* Om du hör någon prata illa om företaget, hur känner du då?  

*Hur ser du på din egen roll i företaget? 
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