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Abstract 
 

Title: Service quality and control 

Authors: Sandra Preiholt and Karin Öhrner 

Supervisor: Hans Englund 

University: Örebro University 

Date: 2015-01-09 

Purpose: The purpose of this thesis is to describe how to deliver a high level of service 

quality towards customers, through quality management within an organization. The objective 

is to conclude how the management uses service vision, communication, training and 

empowerment to disseminate control to the staff, and thereby achieve the desired result with 

service quality. 

Methodology: The approach of the thesis is abductive. The study is based on Apoteket AB, 

as a case company. The empirical data was collected through seven qualitative interviews 

with respondents who mainly work within the field of service quality at Apoteket AB. 

Results/conclusions: The thesis shows that control towards service quality is accomplished 

through application of service vision, communication, training, commitment, empowerment, 

monitoring and availability. Furthermore, the thesis shows the importance of how to apply the 

different components to provide a desirable outcome through quality management. The 

components are applied by the grouping of different approaches, with the objective to forward 

the purpose of the control to the employees. 

Keywords: service quality, service climate, communication, training, service vision, 

commitment, empowerment, availability, follow up. 
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Sammanfattning 
 

Titel: Servicekvalitet och dess styrning 

Författare: Sandra Preiholt och Karin Öhrner 

Handledare: Hans Englund  

Lärosäte: Örebro universitet 

Datum: 2015-01-09 

Syfte: Studiens syfte är att förklara hur ledningen på företag arbetar med kvalitetsstyrning för 

att leverera en god servicekvalitet till sina kunder. Syftet är att undersöka hur ledningen 

använder sig av verktygen servicevision, kommunikation, utbildning och inflytande för att 

förmedla styrningen till personalen, och därigenom nå det önskade resultatet med 

servicekvalitet. 

Metod: Vid genomförande av studien har en abduktiv ansats tillämpats. Studien utgår från ett 

fallföretag, Apoteket AB. Det empiriska materialet samlades in genom sju kvalitativa 

intervjuer, med respondenter som arbetar centralt med servicekvalitet på Apoteket AB. 

Resultat/slutsats: Studien visar att styrning mot servicekvalitet sker genom tillämpning av 

servicevision, kommunikation, utbildning, inflytande, uppföljning samt tillgänglighet. Studien 

visar även vikten av att se till hur de olika komponenterna tillämpas för att styrningen mot 

servicekvalitet ska ge ett önskvärt utfall. De olika komponenterna tillämpas genom en 

uppdelning i olika arbetssätt, för att förmedla styrningen och dess syfte till de anställda. 

Nyckelord: Servicekvalitet, serviceklimat, kommunikation, utbildning, servicevision, 

engagemang, inflytande, tillgänglighet, uppföljning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kundernas betydelse? De är ju helt avgörande... Utan kunder finns inte Apoteket. Varje 

företag är ju beroende av sina kunder så klart. Även vi - Carl Tersmeden 

Detta svarar Carl Tersmeden, chef för business control på Apoteket AB (fortsättningsvis 

benämnt som Apoteket), på frågan om kundernas betydelse för företaget sedan avregleringen 

av monopolet. Apoteket genomgick en omorganisation när det efter ett riksdagsbeslut 

bestämdes att Apoteket från och med 2009 inte längre skulle ha monopol på 

apoteksmarknaden utan skulle verka i en konkurrerande miljö (Pressmeddelande Apoteket 

Omstrukturering AB 2009). Organisationsförändringen påverkade hela företaget och även 

kundernas betydelse för Apoteket. 

Inför avskaffandet av monopolet var Apotekets dåvarande VD och kommunikationsdirektör 

positiva till avskaffandet av monopolet. De var övertygade om att ökad konkurrens skulle leda 

till bättre tillgänglighet, sortiment och service för kunderna. Samtidigt var de medvetna om att 

de var tvungna att göra vissa förändringar inom organisationen för att möta de nya 

förutsättningarna. Detta för att Apoteket skulle bli en framgångsrik och attraktiv aktör på den 

konkurrerande marknaden. För att kunna konkurrera på marknaden var de medvetna om att de 

bland annat var tvungna att öka sitt kundfokus och bredda sitt sortiment. (Pressmeddelande 

Apoteket AB 2008)  

För att omorganisationen skulle få ett önskvärt utfall var Apoteket tvungna att ta styrningen i 

beaktande, detta då det är viktigt att se till vad förändringen får för påverkan på företagets 

styrning (Merchant & Van der Stede 2012). Studien handlar om just detta, hur styrningen på 

ett företag påverkas och anpassas vid organisationsförändringar. Apoteket utgår från att 

kunderna har en central roll för deras arbete och således måste styrningen anpassas efter detta. 

Kunderna har fått en ökad betydelse efter avregleringen av monopolet, för att kunna 

konkurrera på apoteksmarknaden använder sig Apoteket av service för att få nöjda kunder. 

“Service är a och o” enligt Ulrika Axelsson, processägare egenvård och tjänster, vilket visar 

hur viktigt arbetet med service är för företaget. Vikten av service gentemot kunder 

överensstämmer med litteraturen som påvisar att kunder är en väsentlig del av företags 

framgång. Det ställer högre krav på styrningen för att kunna möta kunderna och deras behov, 

för att på så sätt kunna skapa ett värde för kunderna. (Khalifa 2004; Woodruff 1997).  

Med utgångspunkt i detta är intresset för denna studie att undersöka hur Apoteket arbetar med 

styrmedel inom organisationen för att kunna leverera en hög service till kunder. I samband 

med monopolets avskaffande identifierade Apoteket vissa delar som viktiga att arbeta med för 

att uppnå en god servicekvalitet. Det finns en överensstämmelse mellan dessa delar och den 

litteratur som finns inom området. Apoteket lyfter fram att arbete med service är viktigt för 

kundnöjdhet och som konkurrensmedel, vilket även lyfts fram av tidigare forskning (Hu, 
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Kandampully & Juwaheer 2009; Lakhal 2009). Apoteket var även medvetna om att de skulle 

behöva göra de förändringar som krävdes för att kunna möta de nya krav som ställdes och på 

så sätt bli en framgångsrik aktör på marknaden. För att göra detta måste styrningen och dess 

mål beaktas (Douglas & Judge 2001; Simons 1990). Då Apoteket arbetar med styrning i form 

av servicekvalitet för att vara en ledande aktör på marknaden krävs det kunskap om vilka 

verktyg som behövs för att uppnå servicekvalitet (Seth, Deshmukh & Vrat 2005). 

Det är även av vikt att bena ut vad begreppet servicekvalitet består av. I avsnittet nedan förs 

därför en diskussion med utgångspunkt i tidigare studier där olika inriktningar och synsätt på 

servicekvalitet och dess komponenter lyfts fram. 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning
1
 visar på att det finns två olika inriktningar för studier om servicekvalitet, 

dessa visas i figur 1. De inriktningar som identifierats är dels mätning av företagets 

servicekvalitet utifrån kundernas perspektiv och dels ett internt perspektiv där det diskuteras 

vilka komponenter som krävs för att uppnå servicekvalitet samt vilka komponenter som 

används inom företaget för att stärka servicekvalitet. Till det interna perspektivet hör även 

serviceklimat. Serviceklimat påverkar både vad som krävs för att uppnå servicekvalitet samt 

vad som krävs för att stärka existerande servicekvalitet, således knyter denna del ihop de två 

delarna av det interna perspektivet. Avslutningsvis förs ett resonemang kring vilken inriktning 

studien kommer att ta och vilka delar som kommer att undersökas. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Servicekvalitet och dess inriktningar, egen konstruktion. 

Den första inriktningen av tidigare forskning berör mätning av företagets servicekvalitet. En 

huvudsaklig diskussion inom detta område berör modellen SERVQUAL. Denna modell mäter 

kundernas förväntan på service samt hur de upplever den erhållna servicen. Modellen består 

av fem dimensioner inom vilka servicekvalitet kan mätas, dessa är påtaglighet, pålitlighet, 

villighet, säkerhet och empati. Företag kan välja att tillämpa SERVQUAL för att mäta den 

                                                           
1
 Med tidigare forskning menas den litteratur som diskuteras i denna studie. Det är även denna litteratur vi 

refererar till när begreppet litteratur tillämpas i studien. 
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service de ger till sina kunder. Med hjälp av de dimensioner som modellen innehåller kan 

företag bättre förstå kundernas förväntningar på servicekvalitet samt vilka uppfattningar de 

har om servicen. (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1988) 

Den andra inriktningen av servicekvalitet fokuserar på det interna arbetet med servicekvalitet. 

Inriktning går att dela upp i två olika delar, vilka komponenter som måste finnas i 

organisationen för att företaget ska kunna leverera servicekvalitet samt vilka komponenter 

som företaget kan arbeta med för att servicen ska bli bättre. Inom den första delen av det 

interna perspektivet har tidigare forskning visat att det behöver finnas sju komponenter i en 

organisation för att nå servicekvalitet; rekrytering och urval, utbildning, teamwork, 

självbestämmande, kommunikation, kultur samt prestationsmätning, erkännande och 

belöning. Genom att arbeta med dessa faktorer möjliggör det för organisationen att leverera 

en service med hög kvalitet till kunderna. (Ueno 2010) 

Den andra delen av det interna perspektivet berör vilka komponenter en organisation kan 

arbeta med för att förbättra den existerande servicekvaliteten. Tidigare forskning har visat att 

det finns flera komponenter som påverkar servicekvalitet. Exempelvis identifierade Seth, 

Deshmukh och Vrat (2005) tydligt marknads- och kundfokus, motiverad personal, tydlig 

förståelse av konceptet servicekvalitet och faktorer som påverkar servicekvaliteten, effektivt 

mätnings- och feedbacksystem, effektivt implementeringssystem samt ett effektivt system för 

kundvård som de komponenter som behövs för att förbättra den existerande servicekvaliteten 

i en organisation. Dessa komponenter är de som framkommit som gemensamma genom en 

undersökning av 19 olika modeller som syftar till att förbättra servicekvalitet. 

Utöver dessa komponenter har det även framkommit att medarbetardeltagande är en viktig del 

i arbetet med att förbättra servicekvalitet. Medarbetarnas engagemang är viktigt då personalen 

förmedlar ledningens arbete med servicekvalitet, det är i slutändan personalen som levererar 

servicen till kund. För att öka engagemanget hos medarbetarna och således förbättra den 

service som företaget ger sina kunder bör ledningen arbeta med att ha en tydlig servicevision, 

utbilda personalen samt ge medarbetarna inflytande över sitt arbete. Om någon av dessa delar 

brister kan det leda till misslyckanden inom servicekvalitet. (Cheung & To 2010) 

Detta visar att det finns olika komponenter att ta hänsyn till för att nå servicekvalitet samt för 

att förbättra existerande servicekvalitet. Ett tydligt internt fokus på personal framkommer som 

en viktig faktor för att nå servicekvalitet, men även för att förbättra servicekvaliteten. Det 

finns olika sätt att lyfta fram personalen som en viktig del, dels genom att framhäva vikten av 

deras roll i de olika system som kan tillämpas för att förbättra servicekvalitet och dels genom 

att lyfta fram utbildning av personalen som en viktig del både för att nå och förbättra servicen. 

(Cheung & To 2010; Seth, Deshmukh & Vrat 2005; Ueno 2010) Den andra delen av internt 

fokus, den del som beskriver vilka komponenter som behövs för att förbättra 

servicekvaliteten, visar på ett större fokus på olika system för servicekvalitet, exempelvis 

feedbacksystem och implementeringssystem, till skillnad från den del som beskriver vilka 

komponenter som krävs för att nå servicekvalitet (Seth, Deshmukh & Vrat 2005). Den 
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sistnämnda delen har större fokus på personalen i form av utbildning, teamwork och 

självbestämmande (Ueno 2010). 

Ovan diskuteras hur det interna perspektivet delas upp i två olika delar och att de påverkas av 

olika komponenter. En faktor som knyter samman de olika delarna och som har en påverkan 

både för att det ska finnas servicekvalitet men också för att förbättra servicekvalitet är 

serviceklimat
2
. Serviceklimat påverkar medarbetarna engagemang och deltagande i arbetet 

med servicekvalitet. Genom att ha ett klimat i företaget som gynnar arbetet med 

servicekvalitet skapar det förutsättningar för personalen att ge en service med hög kvalitet. 

(Little & Dean 2006) Serviceklimat beskrivs som personalens uppfattningar om metoder, 

beteende och procedurer som förväntas och belönas i samband med servicekvalitet. Det vill 

säga det som värderas högt i organisationen och det beteende som är önskvärt och kommer att 

belönas. (Schneider, Wheeler & Cox 1992) Detta kan uppnås genom exempelvis tydliga 

riktlinjer samt utbildning av personalen. Serviceklimat kan tillämpas både för att uppnå 

servicekvalitet men även för att arbeta med de befintliga delar som serviceklimat består av för 

att förbättra servicekvaliteten i en organisation. 

Det går att se likheter i forskningen gällande serviceklimat och medarbetardeltagande. Båda 

dessa delar menar på att genom att stärka medarbetarnas engagemang går det att nå en högre 

servicekvalitet. (Cheung & To 2010; Little & Dean 2006) Det går även att se likheter i 

tidigare forskning gällande en tydlig servicevision. En inriktning av tidigare forskning 

uttrycker vikten av att ha en tydlig servicevision i företaget för att på så sätt förbättra 

servicekvalitet (Cheung & To 2010), medan en annan inriktning uttrycker detta i form av 

beskrivningen av serviceklimat. Detta genom att serviceklimat är bilden av hur man arbetar 

för att uppnå servicekvalitet, exempelvis i form av beteende och procedurer. (Little & Dean 

2006) Det är en likhet mellan dessa två på så sätt att en tydlig servicevision är en precision av 

hur arbetet med servicekvalitet ska gå till. 

Utifrån ovan diskussion kring tidigare forskning går det att konstatera att det finns flera olika 

aspekter att förhålla sig till för att nå och förbättra servicekvalitet. En aspekt av detta är hur 

ledningen ska styra sin personal för att de ska kunna förmedla en god servicekvalitet till 

kunder. En annan del är hur företaget förbättrar sin service genom att se till kundernas 

perspektiv genom att använda sig av mätning av kundernas uppfattning, exempelvis i form av 

SERVQUAL. (Se exempelvis Little & Dean 2006; Cheung & To 2010; Parasuraman, Berry 

& Zeithaml 1988) 

Den tidigare forskning som visar vilka komponenter som är betydande för förekomsten och 

förbättringen av servicekvalitet brister i förklaringen till hur de olika komponenterna bör 

                                                           
2
 Schneider, Wheeler och Cox (1992) samt Little och Dean (2006) använder både uttrycken service climate samt 

global service climate. Där global service climate beskrivs som ett sammanfattande mått på organisationens 

klimat för service. (Schneider, White & Paul 1998 i Little & Dean 2006) Hädanefter kommer uttrycket 

serviceklimat att användas, detta som en förenkling av tidigare uttryck.  
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tillämpas för att nå servicekvalitet, vilket gör det intressant att studera dessa komponenter. Ett 

exempel på bristande förklaring är diskussionen kring utbildning. Utbildning kan minimera 

risken för dålig service då dålig utbildning är en av orsakerna till bristande service, dock 

diskuteras det inte hur det arbetet ska gå till. Studierna visar således vad bristande utbildning 

kan få för konsekvenser, men inte hur företag arbetar med just utbildning av personalen för att 

upprätthålla en god servicekvalitet. Tidigare forskning talar om att de olika komponenterna 

behövs men inte hur de ska tillämpas. Utifrån detta avser denna studie att undersöka hur 

företag arbetar med dessa komponenter för att nå en hög servicekvalitet, och inte se till vilka 

komponenter som krävs. 

Studien undersöker hur ledningen arbetar med styrning för att upprätthålla en god 

servicekvalitet och hur de väljer att förmedla detta till personalen. Servicekvalitet kommer att 

behandlas genom att undersöka hur Apoteket använder sig av styrmedel för att nå 

serviceklimat och engagemang som i sin tur ska förbättra servicekvaliteten. Serviceklimat är 

grunden till god servicekvalitet, genom att skapa en miljö för medarbetarna med rätt resurser 

möjliggör detta för medarbetarna att ge god servicekvalitet till kunder (Schneider, Wheeler & 

Cox 1992). För att skapa ett serviceklimat är det viktigt att ledningen i en organisation ser till 

de delar som deras organisation är berörda av och som de därmed behöver arbeta med, 

exempelvis kommunikation eller utbildning av personal. Det är ledningen som skapar de 

förutsättningar som finns för att personalen ska kunna leverera en hög servicekvalitet. (Little 

& Dean 2006; Schneider, Wheeler & Cox 1992) Dessa delar är även viktiga för att skapa ett 

engagemang inom organisationen (Cheung & To 2010; Little & Dean 2006). Utifrån detta 

kommer denna studie att fokusera på de delar som ledningen kan arbeta med för att förmedla 

hur arbetet med servicekvalitet ska gå till. I studien kommer vi att undersöka hur begreppen 

servicevision, kommunikation, utbildning och inflytande påverkar serviceklimatet och 

medarbetarnas engagemang och hur ledningen använder sig av dessa komponenter för att 

arbeta med servicekvalitet.  

Vår forskningsfråga lyder: 

– Hur arbetar företag med styrning i form av servicevision, kommunikation, utbildning och 

inflytande för att uppnå en god servicekvalitet? 

1.3 Syfte 

Syftet är att förklara hur ledningen använder sig av verktygen servicevision, kommunikation, 

utbildning och inflytande för att förmedla styrningen till personalen, och därigenom förbättra 

serviceklimatet och engagemanget för att på så sätt nå det önskade resultatet med 

servicekvalitet. 

1.4 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till att undersöka de delar av servicekvalitet som är en del av 

styrningen mellan ledning och personal, det interna perspektivet. Studien undersöker hur olika 

komponenter tillämpas som styrmedel för att nå en hög servicekvalitet gentemot kunder. 
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Således kommer inte utfallet av styrningen att undersökas, det vill säga kundernas upplevelse 

av servicen. 

1.5 Bidrag 

Genom att svara på forskningsfrågan är vårt mål att bidra med kunskap till existerande 

forskning om hur ledningen på ett företag arbetar med servicevision, kommunikation, 

utbildning samt inflytande för att styra personalen mot ett arbete med servicekvalitet. Samt 

om det finns ytterligare komponenter att arbeta med för att nå servicekvalitet. Genom att 

förklara hur ledningen styr personalen för att de ska förmedla en kvalitet med hög service, vill 

vi bidra med kunskap om hur olika komponenter tillämpas för att styra mot servicekvalitet. 

Idag finns det ett normativt angreppssätt för vilka komponenter som krävs för att nå 

servicekvalitet, dock visar inga studier på hur dessa komponenter ska tillämpas. Det teoretiska 

bidraget med studien är således att bidra med kunskap om hur man arbetar med olika 

komponenter för att nå servicekvalitet.  
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2. Referensram 

Referensramens syfte är att, utifrån tidigare forskning förklara de komponenter som tillämpas. 

Studiens syfte är att undersöka hur kvalitetsstyrning tillämpas samt hur det förmedlas till 

personalen. Således kommer studien att avhandla essentiella begrepp såsom servicekvalitet, 

engagemang och serviceklimat samt de komponenter som påverkar serviceklimatet och 

engagemanget. I ett första steg kommer innebörden av servicekvalitet att presenteras för att på 

så sätt förklara vad begreppet innebär. Därefter följer en förklaring av engagemang och hur 

engagemang påverkar servicekvalitet. I ett sista steg kommer innebörden av serviceklimat att 

diskuteras samt de komponenter som har en påverkan på serviceklimat och engagemang. De 

komponenter som kommer att presenteras som påverkande faktorer är servicevision, 

kommunikation, utbildning samt inflytande. I slutet av detta kapitel kommer en 

undersökningsmodell att presenteras. Syftet med modellen är att visa begreppens 

förhållningssätt till varandra samt hur komponenterna kommer att tillämpas i denna studie. 

2.1 Servicekvalitet 

Servicekvalitet skapas i en relation mellan två parter, exempelvis mellan kund och personal 

(Thomasson 1993
3
; Edvardsson 1996). För att kvalitet ska uppstå i bemötandet krävs det att 

det finns stödfunktioner i service managementsystemet som kan skapa förutsättningar för 

servicekvalitet. Det är viktigt att det finns en god relation mellan stödpersonal och 

frontpersonal, där stödpersonal i detta fall ses som ledningen i företaget. Vidare går det att 

diskutera vikten av att uppnå en hög intern kvalitet mellan stödpersonal och frontpersonal då 

det skapar förutsättningar för en hög extern kvalitet, mellan kund och personal. (Thomasson 

1993) Intern kvalitet skapar engagemang och är en förutsättning för att företaget ska kunna 

leverera kvalitet till sina kunder (Edvardsson 1996). Genom att engagera personalen i arbetet 

med kvalitet känner de sig mer delaktiga och villiga att arbeta med service. Eftersom intern 

kvalitet innebär en god relation mellan parterna i en organisation kan det även ses som hur väl 

parterna kan kommunicera med varandra, för att på så sätt skapa en förståelse för vad 

servicearbetet innebär. 

För att skapa kvalitet för sina kunder krävs intern medvetenhet om kvalitetens betydelse för 

kunden, det är även nödvändigt med upplevd kvalitet i personalens arbete. Kvalitet är något 

som berör alla i en organisation och det finns olika verktyg för att åstadkomma kvalitet. 

(Edvardsson 1996) Det finns olika diskussioner kring hur servicekvalitet ska definieras. Ett 

exempel på dimensioner som behöver uppnås för att det ska finnas servicekvalitet är 

påtaglighet, pålitlighet, villighet, säkerhet och empati (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1988). 

Genom att arbeta med dessa dimensioner och se till att de uppfylls möjliggörs en hög 

servicekvalitet. Detta är en del av litteraturen som diskuterar essentiella komponenter för 

servicekvalitet. Dock finns det ytterligare litteratur som diskuterar andra aspekter som viktiga 
                                                           
3 Thomasson tillämpar ordet tjänstekvalitet. Vi har dock valt att använda oss av servicekvalitet för att förtydliga 

att begreppen har samma innebörd samt för att få en mer samstämmig text. Vid tillämpning av olika begrepp 

finns det för läsaren en risk för förvirring, då det går att tro att begreppen syftar till olika saker. 
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att ta hänsyn till vid arbetet med servicekvalitet (se exempelvis Cheung & To 2010; Ueno 

2010).  

Vi har tidigare konstaterat att kvalitet är något som skapas i en relation mellan två parter och 

att det i detta fall rör sig om relationen mellan personal och kund. I relationen kan kunden ses 

som mottagare och bedömare av en tjänst, bland annat i termer av kvalitet och mervärde. 

Kunden betraktas även som medproducent till tjänsten. Den upplevelse en kund har av en 

tjänst är beroende av de förutsättningar som finns för att tillhandahålla en tjänst, de resurser 

som finns för att möjliggöra tjänsten. Tjänstens kvalitet beror även på hur kunden uppfattar 

situationen och är således beroende av kundens egen upplevelse. (Edvardsson 1996) 

2.2 Engagemang 

Medarbetarnas engagemang för organisationen har visat sig ha en påverkan på servicekvalitet. 

Ett starkt engagemang hos medarbetarna kan öka delaktighet och förmåga att leverera hög 

servicekvalitet (Little & Dean 2006). För att medarbetarna ska känna ett engagemang för 

organisationen och således känna sig delaktiga är det av betydelse att de känner att de har 

inflytande över sitt arbete. Det är även viktigt att det finns en tydlig servicevision i företaget 

samt att det sker kontinuerlig utbildning av personalen. (Cheung & To 2010) För att stärka 

medarbetarnas engagemang är det viktigt att tillämpa ett tydligt ledarskap, ökad 

kommunikation och uppmärksammande och belöning till medarbetarna (Little & Dean 2006). 

Medarbetarnas engagemang definieras som den grad en anställd har kontroll över sitt arbete 

(Lawler, Mohrman & Ledford 1992 i Cheung & To 2010). Om medarbetarna har ett stort 

engagemang i organisationen blir de mer involverade i arbetet och kommer med stor 

sannolikhet att ge en hög service till kunderna. Genom detta är det viktigt att ta hänsyn till 

medarbetarna och deras deltagande i arbetet med servicekvalitet. (Little & Dean 2006)  

2.3 Serviceklimat 

Serviceklimat skapar rätt förutsättningar i en organisation för att möjliggöra arbete med 

servicekvalitet (Little & Dean 2006). Serviceklimat beskrivs som de delade uppfattningar 

medarbetare har gällande processer, rutiner och det beteende som uppmuntras och belönas i 

samband med servicekvalitet. Grunden för serviceklimat är att se till både medarbetares och 

kunders bästa. Genom att ha ett väl fungerande serviceklimat kan länken mellan medarbetare 

och kund förstärkas. (Schneider, Wheeler & Cox 1992) 

Ett väl fungerande serviceklimat kan skapa förutsättningar för god servicekvalitet. Företag 

kan därmed gynnas av att arbeta med serviceklimat. (Gracia, Cifre och Grau 2010; Little & 

Dean 2006) Om medarbetarna upplever att det finns ett organisatoriskt stöd som kan 

underlätta arbetet kan det skapa gynnsamma miljöer för arbetet med servicekvalitet (Gracia, 

Cifre & Grau 2010). Om företag väljer att arbeta med förbättringsåtgärder för serviceklimat 

kan det leda till att personalen känner sig mer involverad, vilket i sin tur leder till hög 

servicekvalitet för kunderna då de får ett bemötande av personal som är välutbildad inom 

området. Detta visar på att det finns ett samband mellan serviceklimat och medarbetarnas 

förmåga till servicekvalitet. Medarbetarnas engagemang har också ett direkt samband till 
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serviceklimat. Ett fungerande serviceklimat leder till att personalen är mer engagerad i 

organisationen vilket kan leda till att de kommer ett ge en hög service till kunder. (Little & 

Dean 2006) 

Företag som arbetar med att förbättra sitt serviceklimat med syfte att få personalen mer 

involverad i arbetet med service, och genom det förbättra servicekvaliteten, kan välja att 

arbeta med att förbättra de policys och procedurer som finns i organisationen, utbilda 

personalen i nya produkter samt ha en god kommunikation till medarbetarna. (Little & Dean 

2006; Schneider, Wheeler & Cox 1992) Att se till utbildning kan gynna företag i arbetet med 

servicekvalitet och kan vara en del som fler företag behöver ta hänsyn till och arbeta med i 

större utsträckning. Att utbilda personalen i nya produkter kan förbättra servicen, om 

medarbetarna har god kunskap om de produkter som företaget erbjuder sina kunder kan de 

identifiera kundernas behov och på så sätt erbjuda en lämplig produkt. 

2.4 Komponenter som påverkar serviceklimat och engagemang  

I denna del kommer de komponenter som påverkar serviceklimat och engagemang att 

diskuteras. Vi kommer att förklara de olika komponenterna för att skapa en större förståelse 

för dess innebörd, samt förklara hur de påverkar serviceklimat och engagemang. De 

komponenter som kommer att behandlas i denna del är servicevision, kommunikation, 

utbildning av personalen samt inflytande. 

2.4.1 Servicevision och riktlinjer 

Tydliga riktlinjer för arbetet ger medarbetarna information och vägledning i hur arbetet ska gå 

till, på så sätt påverkas serviceklimatet av riktlinjer då medarbetarna vet vilket beteende som 

är önskvärt (Little & Dean 2006). En riktlinje som kan tillämpas är att ha en tydlig vision för 

vad som är önskvärt att uppnå. En vision är en bild av framtiden som ett företag eller 

organisation önskar att uppnå och kan således användas för att guida ett företag i rätt riktning 

då det kan ses som en beskrivning av vad företaget värdesätter och vad de vill uppnå med sin 

verksamhet. (El-Namaki 1992) För att kunna formulera en bra vision krävs det bland annat att 

visionen är enkel, tydlig, att det är en utmaning för hela organisationen samt att den går att 

förvandla till mål och strategier (Angear & Dewhurst 1989 i El-Namaki 1992). 

I arbetet med kvalitet är det viktigt för företag att utforma en vision som visar vad företaget 

vill uppnå i arbetet med servicekvalitet. En tydlig servicevision visar att det finns ett 

engagemang för service och att det finns ett aktivt arbete med detta. Arbete med en 

servicevision i en organisation bidrar även till ett ökat engagemang hos personalen. Genom att 

ett företag har en tydlig servicevision ger det en tydlig bild av vad företaget vill uppnå och 

kan således guida personalen i den riktning som eftersträvas. (Cheung & To 2010) Visionen 

riktar sig till både företagets intressenter och personal, det är viktigt att visionen har en tydlig 

utformning för att verkligen visa vad företaget arbetar mot. Intressenterna får därmed en bild 

av företaget och syftet med dess arbete samtidigt som personalen vet vilka mål de ska arbeta 

mot. (El-Namaki 1992) 
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2.4.2 Kommunikation 

För att uppnå ett fungerande serviceklimat som kan leda till hög servicekvalitet är det viktigt 

att det finns en god kommunikation mellan ledning och personal (Little & Dean 2006). 

Kommunikation syftar till att förmedla något för att upplysa andra om exempelvis innebörder, 

handlingar och värderingar. I kommunikation finns det en sändare och mottagare. Sändaren 

sänder ut ett budskap till mottagaren, som i sin tur tar emot och tolkar meddelandet. Det är 

viktigt att definiera vem som fungerar som sändare och mottagare för att förstå hur 

kommunikationen mellan två parter fungerar. (Nilsson & Waldemarson 2007) I vår studie ses 

ledningen som sändare eftersom det är ledningen som sänder ut information rörande arbetet 

med servicekvalitet till personalen, som är mottagare av informationen. 

Kommunikation mellan personal och ledning påverkar personalens tillfredsställelse och 

innehar således en viktig roll i arbetet med kvalitetsförbättring inom organisationen. 

Ledningen måste klargöra syftet med kvalitetsarbetet och hur det ska genomföras för att det 

ska ge ett önskvärt utfall. (Zelnik, Maletic, Maletic & Gomiscek 2012) Utfallet av det 

förändrade arbetet kan påverkas av hur organisationen förmedlar mål och syften med 

förändringen till medarbetarna, kommunikationen till medarbetarna har därmed en påverkan 

på utfallet av förändringen (Nelissen & Martine 2008). Kommunikationen påverkar hur 

information från ledningen förmedlas till personalen och hur medarbetarna på så sätt kan 

uppmärksammas på det nya kvalitetsarbetet (Zelnik et al. 2012). Kommunikation spelar en 

viktig roll i flera avseenden. Väl fungerande kommunikation kan öka medarbetarnas 

motivation och engagemanggenom att informera dem om organisationens syften och mål, 

men kan även förbättra servicekvaliteten inom företaget genom att skapa en förståelse för 

kundens behov. (Proctor & Doukakis 2003) Litteraturen (Nelissen & Martine 2008; Proctor & 

Doukakis 2003; Zelnik et al. 2012; ) lyfter fram vikten av en god kommunikation mellan 

ledningen på ett företag och personalen. I studien kommer kommunikation som sker lokalt på 

de olika apoteken också tas i beaktande då det kan påverka utfallet med arbetet inom 

servicekvalitet. 

Kommunikationen inom en organisation kan stärkas genom att informationen som förmedlas 

är personligt relevant och inte generell för hela organisationen. Om informationen berör den 

enskilda individen ökar uppmärksamheten och personen i fråga tar till sig informationen i 

större utsträckning. En god kommunikation uppnås även av att informationen kommuniceras i 

flera olika kanaler eftersom det ökar möjligheten att informationen når ut till flera. (Klein 

1996) Ett sätt att kommunicera är genom skriftlig kommunikation som tillämpas för att 

förmedla information till flera mottagare på ett effektivt sätt (Rosengren 2000). Om 

informationen kommuniceras ansikte mot ansikte kan det leda till ökad påverkan, något som 

möjliggör bilateral kommunikation som uppmuntrar engagemang och minskar risken för 

missförstånd (Klein 1996; Dahlkwist 2004). 

Något som inte diskuteras i litteraturen är hur det i stora organisationer går att tillämpa 

information som är personligt relevant, det kan även vara svårt att förmedla sådan information 

ansikte mot ansikte då viss information vänder sig till ett stort antal människor. Det är inte 
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alltid det går att identifiera en sändare och en mottagare då vissa personer kan fungera både 

som sändare och mottagare på samma gång. Detta framförallt när det finns mellanchefer som 

erhåller information från ledningen som i sin tur sedan förväntas förmedla vidare till personal 

längre ner i organisationen. Därmed fungerar personen både som mottagare och sändare 

samtidigt. 

2.4.3 Utbildning 

Personal på företag är en viktig del i arbetet med servicekvalitet och utfallet det ger. 

Utbildning av personal har visat sig ha en påverkan på den servicekvalitet företag ger sina 

kunder (Ueno 2010; Cheung & To 2010). Utbildning har även visat sig ha en påverkan på 

serviceklimatet på så sätt att utbildning kan ge medarbetarna en bild av vilket beteende som är 

önskvärt samt vad som förväntas av dem (Little & Dean 2006). 

En del av utbildningen består av utbildning i nya produkter, det vill säga de produkter 

företaget erbjuder sina kunder. För att kunna erbjuda en service med hög kvalitet är det viktigt 

att personalen har bred kunskap kring produkterna och hela tiden är uppdaterad med ny 

information. (Little och Dean 2006) Utbildning av personal är viktigt att ta hänsyn till under 

implementeringsprocessen av servicekvalitet, detta för att personalen ska få en god förståelse 

för servicekvalitet och för att det på så sätt ska ge ett önskvärt utfall (Anjard 1995). För att 

arbetet med servicekvalitet ska få ett önskvärt utfall krävs det att ledningen kommunicerar 

initiativ till utbildning till chefer längre ner i organisationen då det är de som har den direkta 

kontakten med den personal som ska utbildas (Parumasur & Govender 2013). Personalen 

måste kontinuerligt utbildas inom servicekvalitet samtidigt som ledningen måste 

tillhandahålla de resurser som krävs för att göra detta möjligt, detta för att kunna erbjuda 

kunderna en hög servicekvalitet (Parumasur & Govender 2013; Joseph 1996). 

Ledningens engagemang för förbättringen av servicekvalitet styr hur mycket resurser för 

utbildning som tilldelas medarbetarna (Cheung & To 2010). För att kvalitetsarbetet ska 

genomsyra alla delar i organisationen är det relevant för ledningen att fokusera på utbildning 

av personal så att de blir uppmärksammade och på så sätt känner sig motiverade och 

engagerade i arbetet (Anjard 1995; Cheung & To 2010). Den utbildning som medarbetarna 

erhåller kan leda till att de utvecklar färdigheter för att lösa oväntade problem samt att de får 

en förmåga att ge lämpliga förslag i beslutssituationer (Little & Dean 2006; Lytle & 

Timmerman 2006). Utbildning av personal bör därför ha ett fokus på personalens attityder 

och beteenden. Detta för att de ska kunna känna igen kundernas behov och optimera 

uppfyllandet av behoven (Kelemen 2003 i Parumasur & Govender 2013). För att 

medarbetarna ska erhålla de färdigheter, kompetenser och attityder som stämmer överens med 

företagets kvalitetsmål är det viktigt att utbildningen av medarbetarna är på en anpassad nivå 

och har den standard som krävs (Dale 2003 i Parumasur & Govender 2013). 

Utbildning av personalen kan ske på flera olika sätt, det går bland annat att använda sig av 

utbildning som personalen utför på egen hand, exempelvis i elektronisk form. Men utbildning 

kan även ske i grupp där personalen får möjlighet att lära sig hur de ska bemöta kunder. Det 
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är viktigt att ta hänsyn till vilken form av utbildning som tillämpas. Olika typer av utbildning 

kan vara att föredra beroende på vad syftet med utbildningen är. Det kan även vara svårt för 

ett företag att avgöra vad som är rätt nivå på utbildningen för att den ska passa medarbetarna 

och syftet med utbildningen. 

2.4.4 Inflytande 

Medarbetarnas engagemang i organisationen påverkas av den grad av inflytande de har över 

sitt arbete (Yagil & Gal 2002). Medarbetare som känner att de har inflytande över sitt arbete 

har ofta fyra egenskaper gemensamt. Dessa är att de själva kan välja hur de ska genomföra sitt 

jobb, att de känner att arbetet är viktigt för dem, att de har självförtroendet till att de kan 

genomföra sitt arbete på ett effektivt sätt samt att de har inflytande där de arbetar, det vill säga 

att deras idéer blir hörda. Detta visar att inflytande inte är något som ges till en medarbetarna, 

utan att det är ett tankesätt hos den medarbetaren  om dennes roll i organisationen. Ledningen 

kan skapa en miljö som ger utrymme för inflytande men det är medarbetarna som väljer att ha 

mer inflytande genom att se sig själva som om de har handlingsfrihet, känner personlig 

kontakt till organisationen, är självsäkra på sina förmågor samt att de känner att de kan ha en 

påverkan på det system som de är en del av. (Quinn & Spreitzer 1997) Detta visar att 

medarbetarnas inflytande och medbestämmande påverkar deras engagemang för arbetet med 

servicekvalitet, vilket slutligen kan leda till nöjda kunder (Yagil & Gal 2002). 

Att medarbetarna känner att de har inflytande över sitt arbete och organisationen är positivt 

för företaget i den bemärkelse att de känner sig och blir bedömda som mer effektiva, de är 

inte rädda för att ta sig an nya uppgifter samt att de är mer föränderliga i sitt ledarskap. Om 

medarbetare har en låg känsla av inflytande kan det leda till att de väljer att följa rutiner som 

kanske inte är lämpliga för den situation som de befinner sig i, istället för att ta egna initiativ. 

(Quinn & Spreitzer 1997) För att personalen ska känna att de har inflytande måste de få träna 

sina färdigheter för att kunna ge en hög servicekvalitet, ledningen måste uppmuntra de att 

säga ifrån när de inte håller med om beslut som tas samt att de måste belöna medarbetarna när 

de har gjort ett bra jobb (Cheung & To 2010).  

I litteraturen finns det inget stöd för att inflytande påverkar serviceklimat, dock finns det ett 

stöd för att inflytande har en påverkan på engagemang. Trots detta kan det finnas en påverkan 

mellan komponenterna då en känsla av inflytande kan skapa en positiv bild av organisationen 

och således öka serviceklimatet. 

2.5 Undersökningsmodell 

I denna avslutande del av referensramen diskuteras ovanstående komponenter. Vi kommer att 

förtydliga vad de olika komponenterna har för påverkan sinsemellan samt hur kopplingen till 

servicekvalitet ser ut. För att visa detta på ett konkret sätt kommer en undersökningsmodell att 

presenteras. Syftet med modellen är att visa de samband som finns mellan komponenterna, 

enligt den existerande litteraturen. Det kommer även att föras en diskussion om hur de olika 

komponenterna fortsättningsvis kommer att definieras och tillämpas i denna studie. Det 
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resonemang som förs i denna del är egna reflektioner, med utgångspunkt i ovanstående 

diskussioner från teorin.  

Kunden är den slutgiltiga mottagaren av service och är den som upplever hur 

servicekvaliteten är. Servicekvalitet uppstår i bemötandet mellan kund och personal. 

(Edvardsson 1996; Thomasson 1993) Denna undersökning slutar dock innan detta led, det vill 

säga att kundperspektivet inte vidare kommer att behandlas i denna studie. En förutsättning 

för att god kvalitet ska uppstå i relationen mellan medarbetare och kund är att medarbetarna 

har de rätta förutsättningarna för att leverera en service som präglas av hög kvalitet. Denna 

studie avgränsas till att undersöka hur ledningen arbetar med styrning för att skapa sådana 

förutsättningar för personalen. Förhållandet mellan personal och kund, där själva 

servicekvaliteten uppstår, kommer således inte att undersökas i denna studie. 

Modellen går att utläsa på två olika sätt, dels på ett mer övergripande plan och dels på ett mer 

ingående sätt. På ett övergripande plan går det att se att olika styrmedel påverkar servicekultur 

som i sin tur påverkar servicekvalitet. Styrmedel är de komponenter som genom tidigare 

forskning har visat sig ha en påverkan på både serviceklimat och engagemang. Både 

serviceklimat och engagemang har i sin tur visat sig ha en påverkan på servicekvalitet vilket 

ledde till att de skapade en gemensam kategori, servicekultur. För att se modellen på ett mer 

ingående sätt går det att se vilka delar styrmedel består av och att de påverkar serviceklimatet 

och engagemanget som ligger under servicekultur. I rutan för styrmedel går det även att utläsa 

att serviceklimatet påverkar engagemang och att båda dessa i sin tur påverkar servicekvalitet. 

Nedan förklaras komponenterna mer ingående och dess påverkan presenteras. I modellen är 

rutan för servicekvalitet gråmarkerad, detta för att visa att studien inte undersöker 

servicekvalitet utan vad som leder fram till servicekvalitet. Servicekvalitet har i denna studie 

inte brutits ner i ytterligare komponenter, således är benämningen servicekvalitet densamma 

för rubriken och innehållet i rutan. 

 

Figur 2. Undersökningsmodell, egen konstruktion. 

I modellen visas inflytande som en påverkande faktor på servicekultur. Enligt resonemanget 

ovan finns det inget stöd i tidigare forskning för att inflytande har en påverkan på 

serviceklimat. Trots detta kommer påverkanssambandet att undersökas i studien för att se om 
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det, utöver vad litteraturen visar, kan finnas ett samband mellan komponenterna inflytande 

och serviceklimat. Således har vi valt att visa detta möjliga i undersökningsmodellen. 

Modellen visar även hur serviceklimat påverkas av servicevision, kommunikation och 

utbildning. Dessa komponenter påverkar serviceklimatet på så sätt att de ger personalen 

riktlinjer och kunskap om vilket beteende som är önskvärt inom organisationen. 

Serviceklimatet påverkar i sin tur de medarbetarnas engagemang, ett fungerande serviceklimat 

skapar förutsättningar för att medarbetarna ska vara engagerade i arbetet med servicekvalitet. 

I figur 2 går det att utläsa att både serviceklimat och engagemang har en påverkan på 

servicekvalitet. 

Figur 2 visar att engagemang påverkar servicekvaliteten genom att engagerad personal arbetar 

för organisationens bästa och är villig att arbeta med förändringar och på så sätt kan en 

engagerad personal leverera en hög servicekvalitet till kunder. Teorin visar att om personalen 

är engagerad i organisationen ökar det förutsättningarna för att ett ökat arbete med 

servicekvalitet går att implementera på ett effektivt sätt. I studien kommer engagemang att ses 

som den grad medarbetarna har kontroll över sitt arbete och är delaktiga samt i vilken 

utsträckning de tar egna initiativ. 

Figuren visar även att engagemang påverkas av de styrmedel som presenteras, inflytande, 

utbildning, kommunikation och servicevision. Enligt teorin är medarbetarnas engagemang i 

organisationen beroende av vilket inflytande de har över sitt arbete. Inflytande påverkar 

arbetet med servicekvalitet och utfallet det får. I studien kommer inflytande att undersökas 

genom att se till hur medarbetarna ges utrymme för att arbeta självständigt samt visa om det 

finns riktlinjer att förhålla sig till. Detta för att undersöka hur ledningen värdesätter 

medarbetarna och självständigheten i arbetet som en del i att nå servicekvalitet. Servicevision 

påverkar medarbetarnas engagemang genom att en väl utformad servicevision hjälper 

medarbetarna med riktlinjer om hur de ska arbeta, vilket gör att de kan engagera sig mer i 

arbetet. Även utbildning har denna funktion då de får en ökad kunskap om bemötande och 

servicekvalitet. Detta ger medarbetarna en ökad förståelse vilket gör att de känner sig mer 

engagerade i arbetet. En väl fungerande kommunikation till personalen kan leda till att de är 

mer engagerade i sitt arbete genom att de löpande får information och vetskap om 

organisationen och det vardagliga arbetet. 

Serviceklimatet påverkar servicekvaliteten genom att serviceklimatet skapar de 

förutsättningar som krävs i organisationen för att arbetet med servicekvalitet ska ge ett 

gynnsamt utfall. Argumentet för detta är att om det finns ett serviceklimat som uppmuntrar till 

arbete med servicekvalitet påverkar det personalens arbetssätt och förutsättningar för att 

leverera en hög servicekvalitet till kunder. Om det finns tydliga riktlinjer för arbetet och vad 

organisationen vill uppnå hjälper det medarbetarna i arbetet mot organisationens mål och 

således kan de leverera en hög servicekvalitet. Genom att serviceklimatet uppmuntrar till 

arbete med servicekvalitet har serviceklimatet en påverkan på utfallet av servicekvaliteten. 

Teori inom området (Little & Dean 2006; Schneider, Wheeler & Cox 1992) visar att 

serviceklimat även har en påverkan på personalens engagemang. Detta genom att ett väl 
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fungerande serviceklimat ger de personalen förutsättningar för att engagera sig och arbeta för 

organisationens bästa. Serviceklimatet har en direkt påverkan på servicekvaliteten samtidigt 

som det finns en indirekt påverkan, serviceklimatet påverkar även engagemanget som i sin tur 

påverkar servicekvaliteten. 

Utifrån ovan beskrivna påverkanssamband kommer serviceklimat i studien att ses som den 

bild som finns av servicekvalitet i form av gemensamma processer, rutiner och beteenden. 

Serviceklimatet kommer att beskrivas som den miljö som skapas i en organisation med syfte 

att möjliggöra ett arbete med servicekvalitet, att personalen ska kunna leverera en hög service 

till kunderna. 

Servicevision är en av de komponenter som påverkar serviceklimatet genom att tydliga 

riktlinjer och beskrivningar är en del av serviceklimatet. I studien kommer vi att använda oss 

av servicevision för att se om företaget har en servicevision som är tydlig för hela 

organisationen samt om denna används som beskrivning av hur de vill att servicen ska se ut 

och hur de når dit. Det vill säga om det finns en servicevision som påverkar serviceklimatet 

inom organisationen och personalens förutsättningar för att arbeta med servicekvalitet. 

Servicevisionen kan verka utåt mot företagets intressenter, men även mot personalen inom 

företaget som en riktlinje. 

Kommunikation skapar en förståelse hos personalen för arbetet med servicekvalitet. I studien 

kommer kommunikation att ses som hur ledningen väljer att förmedla arbetet med 

servicekvalitet till personal längre ner i organisationen. Hur ledningen arbetar för att 

personalen ska kunna ta del av de riktlinjer som ska följas och vad som värderas i arbetet med 

servicekvalitet. Väl fungerande kommunikation leder till ett ökat serviceklimat då personalen 

får en tydlig bild av servicekvalitet och hur arbetet med det ska gå till. 

Likt kommunikation syftar utbildning till att skapa en förståelse hos medarbetarna vad arbetet 

med servicekvalitet innebär samt hur de ska agera i ett bemötande med kund. I studien 

kommer begreppet utbildning att användas för att se hur företag utbildar sin personal för att 

på så sätt upprätthålla en hög servicekvalitet. 

Som tidigare nämnt finns det inget stöd i tidigare forskning att inflytande har en påverkan på 

serviceklimat, dock kan det finnas ett sådant samband vilket gör det relevant att undersöka i 

denna studie. Det samband som skulle kunna finnas mellan inflytande och serviceklimat är att 

personalens inflytande kan bidra till ett klimat som främjar arbetet med servicekvalitet. Om 

medarbetarna har inflytande över sitt arbete kan de bidra till synen på hur arbetet ska gå till 

och är då med och skapar de allmänna riktlinjer som finns. Detta kan i sin tur öka 

serviceklimatet som sedan främjar arbetet med servicekvalitet. 
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3. Metod 

I denna del kommer studiens uppbyggnad och tillvägagångssätt att presenteras. Till en början 

kommer utgångspunkten för studien att presenteras vilket följs av en beskrivning av designen 

för den empiriska studien. Därefter följer en beskrivning av studiens genomförande där vi 

bland annat diskuterar intervjuernas tillvägagångssätt samt hur det empiriska materialet 

sammanställdes och analyserades. Slutligen presenteras en reflektion av studiens 

genomförande och metodologiska val. 

3.1 Utgångspunkt 

Studiens syfte är att skapa en förståelse för hur ett företag använder sig av olika komponenter 

för att styra personalen för att nå önskade resultat med servicekvalitet. Den teori som studien 

utgår från och som således fungerar som en grund och förklarar hur något ska vara, även känt 

som normativ grund. (Hermerén 2014). Exempelvis att det krävs en tydlig kommunikation för 

att nå servicekvalitet. Dock diskuterar inte litteraturen hur detta ska ske. Utgångspunkten för 

studien skiftade mellan teori och empiri, det vill säga att den var abduktiv. Med detta menas 

att det sker en pendling mellan teori och empiri för att på så sätt finna underliggande mönster, 

med syfte att skapa en förståelse för det fall som studeras. Den abduktiva ansatsen har ofta sin 

utgångspunkt i ett specifikt fall och således i empirin. (Alvesson & Sköldberg 2008; Patel & 

Davidsson 2003) I denna studie tillämpades en abduktiv ansats genom att vi inför den första 

intervjun utgick från den teori som ligger till grund för studien. Efter denna intervju gick vi 

sedan tillbaka till tidigare teori för att jämföra teorin med de empiriska resultat intervjun 

genererade. Vid nästkommande intervju ställde vi frågor om områden som framkommit som 

relevanta under den första intervjun, trots att detta inte diskuterades i litteraturen. Detta 

tillvägagångssätt tillämpades även vid resterande intervjuer. Genom detta skedde en pendling 

mellan teori och empiri, som möjliggjorde att vi kunde finna nya kunskaper som inte 

presenterats i den existerande teorin. På så sätt går tillvägagångssättet att likna vid en 

abduktiv ansats.  

 

Apoteket AB tillämpades som fallföretag med syfte att undersöka hur de applicerar olika 

komponenter för att nå servicekvalitet. För att ta reda på hur Apoteket arbetar med olika 

komponenter för att nå servicekvalitet skedde det en pendling mellan den normativa teorin 

och den empiri som samlades in. Detta resulterade i att studien tog sin utgångspunkt i de 

komponenter som framkommit genom tidigare forskning, och som således fungerade som 

norm. Vi upptäckte därefter ytterligare komponenter som hade en tydlig påverkan på arbetet 

med servicekvalitet. Pendlingen mellan teori och empiri ledde till att en ny modell växte fram. 

En kvalitativ studie kännetecknas av att den är tolkande och att syftet är att skapa en förståelse 

för en social verklighet och att skapa en kontextuell förståelse, vilket främst möjliggjordes 

genom tillämpning av en fallstudie. Kvalitativ forskning tenderar att fokusera på detaljer i stor 

utsträckning och att ge en förklaring av något. (Bryman & Bell 2005) Denna studie syftar till 

att förklara hur ett företag arbetar med olika komponenter för att styra sin personal till att 

leverera den service de vill. Studien är således av kvalitativ karaktär. 
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3.2 Fallstudie 

 

Studien genomfördes med Apoteket AB som grund, studien är således en fallstudie med ett 

specifikt företag som utgångspunkt (Bryman & Bell 2005). Apoteket är verksamma på 

apoteksmarknaden och vänder sig till både konsumenter och företag, i denna studie kommer 

dock endast konsumentsidan att undersökas. De erbjuder sina kunder läkemedel, 

hälsoprodukter samt tjänster. Apoteket har idag ca 375 apotek spridda runtom i hela landet, 

samt flera ombud. Valet av företag grundades i att Apoteket är en stor organisation som har 

genomgått en organisationsförändring i samband med apoteksmonopolets avskaffande. I och 

med monopolets avskaffande började Apoteket verka på en konkurrensutsatt marknad, vilket 

ledde till ett ökat fokus på kunder och service. Det ökade fokus på service grundar sig i att 

kunderna numera har större valmöjligheter och en ökad tillgänglighet till flera aktörer på 

marknaden. Apoteket måste därför fokusera på service för att konkurrera på marknaden och 

således behålla sina kunder. 

 

Förändringen som Apoteket har genomgått samt det fokus de har på arbetet med 

servicekvalitet idag gör företaget till en intressant utgångspunkt för studien. En fallstudie 

innebär att endast ett specifikt fall studeras där det är möjligt att belysa specifika delar som är 

unika för just det fallet. Denna form av studie möjliggör ett djup i studien och ökar 

möjligheten att undersöka hur ett specifikt företag arbetar med styrning och på så sätt kan det 

generera en djupare förståelse för hur och varför olika verktyg tillämpas. (Bryman & Bell 

2005) 

3.3 Datainsamling och teoretisk grund 

Det empiriska material som samlades in genererades genom sju kvalitativa intervjuer. 

Respondenterna för intervjuerna bestod av personer på Apoteket AB som i någon form 

arbetar med servicekvalitet, främst med hur det ska förmedlas och implementeras längre ner i 

organisationen. Alla respondenter utom en arbetar på huvudkontoret som är beläget i Solna i 

Stockholm och det var således där de intervjuerna ägde rum. Den sista intervjun var med Mats 

Juväng som är chef för kundservice och stationerad i Kalmar, av praktiska skäl genomfördes 

intervjun via telefon. Syftet med att genomföra intervjuerna med chefer och medarbetare som 

arbetar på huvudkontoret var att se hur Apoteket centralt arbetar med styrning för 

servicekvalitet. Genom intervjuerna kunde det empiriska materialet, om hur arbetet med 

servicekvalitet går till, samlas in. Valet av intervjuer som metod för datainsamling grundade 

sig i att intervjuer ger en djupare och mer grundlig bild av det som ska undersökas, samt att 

det gör det möjligt att finna bakomliggande faktorer (Qu & Dumay 2011). Med grund i detta 

samt studiens syfte och utformning var intervjuer att föredra i jämförelse med tillämpning av 

exempelvis enkäter. 

 

Grunden för studien baserades på tidigare forskning inom området. Tidigare forskning 

genererades genom sökningar av böcker och vetenskapliga artiklar i databaserna LIBRIS, 

ABI/Inform och Summon vid Universitetsbiblioteket, Örebro. Genom att söka i dessa 

databaser kunde vi erhålla kunskap från tidigare forskning inom området servicekvalitet, 
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serviceklimat samt de olika komponenter som tillämpas i denna studie. Tidigare forskning 

inom området bidrog till studiens utformning och skapade således en teoretisk grund för 

studien, vilket även ledde till utformningen av de frågor som tillämpades vid de intervjuer 

som genomfördes. För att hitta vetenskapliga artiklar inom det område som denna studie 

riktar sig mot användes sökord som till exempel: service quality, service quality and 

management, service climate, training, communication, och commitment. 

3.4 Intervjuer 

För att samla in det empiriska materialet genomfördes intervjuer med respondenter från 

fallföretaget. Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär vilket innebär att 

intervjuprocessen är flexibel. Under intervjuerna är det relevant att intervjuaren är flexibel. 

Exempelvis är det viktigt att förhålla sig lyhörd till respondenten för att kunna följa upp 

viktiga delar som framkommer under intervjun. En semi-strukturerad intervju utgår från vissa 

förutbestämda teman och frågor, men det finns även utrymme att ställa frågor som dyker upp 

under intervjun. Intervjuformen är även flexibel i den mening att frågorna inte behöver ställas 

i en förutbestämd ordning. Vid en intervju av semi-strukturerad karaktär tillämpas vanligtvis 

en intervjuguide som utformas innan intervjuerna genomförs. (Bryman & Bell 2005; Qu & 

Dumay 2011) 

 

Semi-strukturerade intervjuer med frågor som är utformade efter teman kan generera mer 

utvecklade svar än andra typer av intervjuformer. Denna typ av intervjuform har en förmåga 

att avslöja viktig information som annars inte framkommer då det inte finns utrymme för det. 

En fördel med tillämpning av denna intervjuform är att den har sin bas i konversationer, vilket 

gör att intervjuaren kan anpassa frågorna och ordningen beroende på hur respondenten svarar 

på frågorna. (Qu & Dumay 2011) Semi-strukturerade intervjuer ger även respondenten 

möjlighet att svara på frågorna på sitt eget sätt, det vill säga att de kan uttrycka sig på ett sätt 

som för dem gör det lätt att kommunicera det de vill förmedla (Bryman & Bell 2005; Qu & 

Dumay 2011). 

3.4.1 Respondenter 

De respondenter som deltog i studien arbetar alla i någon utsträckning med servicekvalitet. I 

ett första steg hade vi mejlkontakt med Wictoria Glans som är en av två försäljningschefer på 

företaget. Efter ett första möte med henne kunde hon rekommendera ytterligare personer som 

var lämpliga för deltagande i studien. Då kontakten med resterande respondenter skedde 

utifrån rekommendationer efter det första mötet går det att likna vid ett snöbollsurval. Ett 

snöbollsurval innebär att kontakt först tas med en eller flera personer som är relevanta för 

studien. Dessa används sedan för att få kontakt med ytterligare personer som kan vara 

lämpliga att ha med i studien. (Bryman & Bell 2005; Dilley 2000) Snöbollsurval tillämpades 

då det i studien inte var möjligt att göra ett urval där respondenter slumpmässigt väljs ut. 

Genom att använda ett snöbollsurval säkerställdes att personer med rätt kompetens deltog i 

studien. Snöbollsurval är en vanlig urvalsteknik vid studier som har karaktär av kvalitativ 

forskning. (Bryman & Bell 2005) 
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3.4.2 Presentation av respondenter 

Respondent Ansvarsområde Intervjudatum 

Wictoria Glans Försäljningschef, nord 2014-11-03 

2014-11-25 

Eva Fernvall Kommunikationsdirektör 2014-11-24 

Louise Skalin Chef process- och systemstöd 2014-11-25 

Ulrika Axelsson Processägare Egenvård och  Tjänster 2014-11-25 

Carl Tersmeden Business Control 2014-11-25 

Mats Juväng Chef kundservice 2014-12-09 

 

Figur 3. Tabell över intervjupersoner med ansvarsområde och intervjudatum 

 

Wictoria Glans arbetar som försäljningschef för öppenvårdsapoteken på Apoteket och 

ansvarar för området nord. Hon har arbetat på företaget sedan början av 2013. Hennes roll på 

företaget innebär att hon är chef för alla regionchefer och ansvarar för försäljningen. Hennes 

främsta arbetsuppgift är att förändra öppenvårdsapoteken till att bli mer affärsorienterade. 

Eva Fernvall är i grunden biomedicinsk analytiker och har arbetat på Apoteket i ungefär tio 

år. Idag är hon kommunikationsdirektör och är således ansvarig för public affairs, 

samhällskontakt och pressfrågor. Under hela sin arbetstid på Apoteket har hon suttit i 

företagsledningen och hon har således en bra överblick över hela företaget. 

 

Louise Skalin är chef för process- och systemstöd på Apoteket. Hon är utbildad apotekare och 

har en bakgrund som apotekschef, både inom Apoteket AB men även för en konkurrerande 

kedja. Hennes bakgrund som apotekschef har gjort att hon har en stor erfarenhet av 

arbetsprocesserna och kundarbetet. Hennes nuvarande arbetsuppgifter innefattar att det ska 

finnas rätt rutiner och arbetsprocesser ute på öppenvårdsapoteken, exempelvis i form av rätt 

kompetens och rätt IT-stöd. 

 

Ulrika Axelsson har haft olika roller på Apoteket, hon började arbeta som apotekare för att 

sedan under en period vara regionchef till att efter det få den roll hon har idag som 

processägare för egenvård och tjänster. Detta innebär att hon arbetar mot personalen ute på 

öppenvårdsapoteken bland annat med hur de ska ge ett bra kundbemötande. Detta innebär 

bland annat att hon tar fram rutiner för kundbemötande samt att hon tar emot synpunkter från 

apotekspersonalen. Utöver detta arbetar hon även med mystery shopping och undersökningar 

inom NKI, nöjd-kund-index. 

 

Carl Tersmeden är chef för business control på Apoteket. Han ansvarar för den ekonomiska 

styrningen på företaget, vilket bland annat innefattar ett omfattande budgetarbetet. I detta 
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ingår att sätta upp ekonomiska mål för de olika apoteken, uppföljning samt rapportering av 

resultaten. Det sker även en omfattande uppföljning av resultaten under året, vilket ligger till 

grund för kommande arbete. 

 

Mats Juväng är chef för Apotekets kundservice som är belägen i Kalmar. Han har en 

bakgrund inom försäljning och kundservice och har jobbat med den här typen av verksamhet i 

ungefär 20 år. Sedan fyra år tillbaka är han chef för kundservice på Apoteket. Han ansvarar 

för all typ av kundservice som sker utanför den fysiska butiken, det vill säga apoteket.se, 

telefon, mejl, chatt och fax. 

3.4.3 Intervjuguide 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide som fungerade som stöd vid intervjuerna (se 

bilaga 1). Intervjuguiden är till för att leda respondenten till att svara på frågor som berör det 

område som ska undersökas. Intervjuguiden kan variera i sin utformning och vara mer eller 

mindre strukturerad. Oavsett hur intervjuguiden är utformad så är syftet med guiden att se till 

att samma teman undersöks under samtliga intervjuer. (Qu & Dumay 2011) Samma 

intervjuguide användes vid samtliga intervjuer och således ställdes samma eller likartade 

frågor till samtliga respondenter. Vid två av intervjuerna tillämpades en modifierad 

intervjuguide, där frågorna hade anpassats till den person som intervjuades. En av 

intervjuerna var en uppföljningsintervju och därför var det lämpligt att arbeta om frågorna i 

viss utsträckning. Den andra intervjun var med en person som arbetar mot business control 

vilket krävde en viss omarbetning av frågorna för att de skulle vara anpassade till hans 

arbetsområde (se bilaga 2 och 3). Fördelen med att använda samma eller likartade typer av 

frågor vid samtliga intervjuer är att det ger en möjlighet att sätta svaren från de olika 

respondenterna i relation till varandra och på så sätt kunna ge en helhetsbild av det fenomen 

som undersöks (Turner 2010). 

 

Vid utformning av intervjufrågor är det av vikt att läsa på om ämnet innan intervjufrågorna 

utformas. Att läsa på ordentligt om området som studien avser att undersöka innan 

utformningen av frågorna bidrar till att det finns en förståelse och kunskap inom området som 

underlättar utformningen av frågorna samt att det kan ge förslag på frågor som kan ställas. 

(Dilley 2000) Den grundliga genomgången av tidigare forskning inom området låg som grund 

för intervjufrågorna och dess utformning. 

 

Intervjuerna inleddes med en fråga av inledande karaktär. Genom denna typ av fråga gick det 

att ta reda på respondentens bakgrund och roll på företaget. Denna typ av fråga kan även få 

respondenten att slappna av (Qu & Dumay 2011; Turner 2010) Vid utformning av frågor till 

intervjuguiden är det viktigt att tänka på att frågorna ska kunna ge ett djup och därför bör 

frågor med fasta svarsalternativ undvikas, det vill säga frågor där respondenten kan svara ja 

eller nej (Turner 2010). Frågor av detta slag fanns med i intervjuguiden, men följdes upp med 

en följdfråga för att få respondenten att ge ett djupare svar på frågan. Dock hade majoriteten 

av frågorna inte denna karaktär, utan var mer öppna frågor där möjligheten till djupare svar 

fanns. Öppna frågor har även den fördelen att de ger respondenten möjligheten att svara med 

sina egna ord och att det finns en möjlighet för att oförutsedd information ska komma fram. 
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Under intervjuerna tillämpades även sonderingsfrågor, som syftade till att följa upp det svar 

som gavs på en tidigare fråga. (Bryman & Bell 2005) Under intervjuerna använde vi oss av 

medvetna pauser för att på så sätt låta respondenten tänka och ge denne möjlighet att utveckla 

sitt svar. Medvetna pauser möjliggör att ytterligare information kan framkomma då 

respondenten får möjlighet att fylla i den tystnad som uppstår. Det är därför viktigt att som 

intervjuare tänka på att inte själv fylla ut tystnaden som uppstår vid en paus utan låta 

respondenten göra det för att på så sätt få reda på mer information som annars inte hade 

framkommit. (Qu & Dumay 2011) 

 

De intervjuguider som tillämpades i denna studie hade en hög grad av struktur, det vill säga 

att de var tydligt utformad med teman och tillhörande frågor. Det fanns redan utformade 

intervjufrågor som var tänkta att ställas vid intervjuerna och inte endast teman att ställa frågor 

kring. Valet att ha en intervjuguide med en hög grad av struktur grundades i att frågorna 

skulle ha en tydlig koppling till teorin. Varje fråga utformades så att den gick att koppla till ett 

teoretiskt avsnitt och således behandlades alla delar av teorin vid varje intervju. (Dilley 2000) 

3.4.4 Koppling mellan intervjufrågor och teori 

Intervjuerna inleddes med en inledande fråga där respondenten fick möjlighet att berätta om 

sig själv och sin roll på företaget. Denna fråga efterföljdes av frågor om servicekvalitet och de 

komponenter som gått att urskilja utifrån tidigare forskning, det vill säga servicevision, 

kommunikation, utbildning samt engagemang och inflytande. Efter den inledande frågan 

följde ett block av frågor kring servicekvalitet, syftet med dessa frågor var att ta reda på 

övergripande information kring hur synen på servicekvalitet ser ut inom Apoteket. Frågornas 

koppling till den teori som tillämpades i denna studie går att se i figur 4. 

 

Nästkommande block av frågor behandlade företagets servicevision. Dessa utgår från tidigare 

forskning som diskuterar vikten av att ha en servicevision samt hur det påverkar 

servicekvaliteten. Syftet med frågorna var att undersöka om företaget hade någon 

servicevision samt hur medarbetarna får ta del av den. Vikten av att ställa dessa frågor 

grundar sig i att undersöka hur en tydlig servicevision kan ha en påverkan på utfallet av 

arbetet med servicekvalitet. 

 

Denna del efterföljdes av frågor kring kommunikationen på Apoteket. Kommunikation är en 

viktig del i arbetet med servicekvalitet. Dessa frågor ställdes därför för att se till hur företaget 

kommunicerar information kring servicekvalitet till medarbetarna på företaget. Fokus låg på 

vilka kommunikationskanaler som tillämpades samt hur informationen anpassades beroende 

på situation och mottagare. För att kunna ta reda på detta grundade vi frågorna i forskning 

från bland andra Little och Dean (2006) och Zelnik et al. (2012). Detta då denna forskning 

berör betydelsen av kommunikation i ett företag för att sprida information samt vilka olika 

typer av kommunikationsmedel det går att använda sig av. 

 

Nästa block av frågor berörde utbildning av personalen. Frågorna som ställdes undersökte 

bland annat hur utbildning av personalen går till samt vilka olika utbildningssätt som 

tillämpas inom Apoteket AB. Med grund i tidigare forskning kunde frågor gällande utbildning 
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ställas till respondenterna. Utbildning är en viktig del av arbetet med servicekvalitet och 

genom att ställa frågor kring detta gick det att se hur Apoteket AB tillämpade utbildning av 

personalen i samband med servicekvalitet. 

 

Den sista delen av intervjun berörde frågor om engagemang och inflytande. Främst ställdes 

frågor kring i vilken utsträckning medarbetarna är engagerade i arbetet och har en möjlighet 

att påverka sitt arbete, det vill säga om de har ett inflytande. Frågorna grundade sig i 

forskning av bland andra Cheung och To (2010) och Quinn och Spreitzer (1997). Dessa har 

undersökt vikten av engagemang och hur personalen kan engageras i arbetet, vilket i sin tur 

påverkar utfallet av arbetet med servicekvalitet. Med detta som utgångspunkt är det av 

betydelse att undersöka hur personalen har inflytande och är engagerade i arbetet för att kunna 

se hur detta har en påverkan på servicekvalitet. 

 

Efter att samtliga block med frågor hade behandlats avslutades intervjuerna med att 

respondenterna fick en avslutande fråga där det fanns utrymme för dem att diskutera övrig 

information som inte framkommit genom intervjufrågorna. Detta gav respondenterna 

möjlighet att tillägga något som de ansåg var relevant att ta upp inom ämnet servicekvalitet 

och som kunde vara av vikt för studien. 

 

Intervjufrågor Teoretisk 

koppling 

Teoretiskt 

område 

Syfte 

Kan du berätta lite om dig 

själv och din roll på 

företaget? 

  Servicekvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serviceklimat 

Inledande fråga för 

att få reda på 

information om 

respondenten samt 

göra denne bekväm 

Kan du berätta om 

kundernas betydelse för 

Apoteket AB och hur ni 

arbetar för att ge dem bra 

service? 

Thomasson 1993, 

Edvardsson 1996, 

Parasuraman, 

Zeithaml & Berry 

1988 

Få en överblick av 

synen på 

servicekvalitet inom 

Apoteket AB 

Anser du att det inom 

företaget finns en miljö som 

främjar arbetet med 

servicekvalitet? Hur ser den 

ut? 

Little & Dean 

2006, 

Schneider, 

Wheeler & Cox 

1992, Gracia, 

Cifre och Grau 

2010 

Skapa en 

övergripande bild 

av miljön för 

servicekvalitet 

Har Apoteket riktlinjer för 

arbete med service? Vilka 

 Servicevision Undersöka 

tillämpning av 
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och vad är syftet med 

dessa? 

Little & Dean 

2006, 

El-Namaki 1992, 

Angear & 

Dewhurst 1989, 

Cheung & To 

2010 

riktlinjer 

Finns det en tydlig 

servicevision? Hur 

kommuniceras den till de 

anställda? 

Undersöka 

tillämpning av en 

servicevision 

Vilka 

kommunikationskanaler 

använder ni er av för att 

kommunicera syftet med 

kvalitetsarbetet? 

Little & Dean 

2006, 

Nilsson & 

Waldemarson 

2007, 

Zelnik, Maletic, 

Maletic & 

Gomiscek 2012, 

Nelissen & 

Martine 2008, 

Proctor & 

Doukakis 2003, 

Klein 1996, 

Rosengren 2000 

& Dahlkwist 

2004 

Kommunikation Skapa en bild av 

tillvägagångssätt för 

kommunikation 

Hur anpassar ni 

kommunikationen beroende 

på vad som ska förmedlas 

och till vem? 

Undersöka hur 

information 

anpassas till 

mottagaren 

Sammanfattningsvis: Hur 

får anställda på apoteket ta 

del av nya arbetssätt och 

information? 

Få en övergripande 

bild av hur 

information 

kommuniceras 

Hur utbildas personalen för 

att de ska kunna ge en 

service med hög kvalitet till 

kunder? - olika sätt 

Ueno 2010, 

Cheung & To 

2010, 

Little & Dean 

2006, 

Anjard 1995, 

Parumasur & 

Govender 2013, 

Joseph 1996, 

Lytle & 

Timmerman 

2006, 

Kelemen 2003 & 

Dale 2003 

  Utbildning Undersöka hur 

personalen utbildas 

inom servicekvalitet 

Hur anpassas 

utbildningsformen efter 

syftet med utbildningen? 

(ex utbildning i nya 

produkter eller bemötande) 

Se hur utbildningen 

kan ske på olika sätt 

Hur viktigt är det med 

personalens beteenden och 

attityder gentemot kunder? 

Hur arbetar ni med detta? 

Skapa en bild av 

vikten av 

personalens 

beteenden och 

attityder 

I vilken utsträckning har 

personalen möjlighet att 

Little & Dean 

2006, 

Engagemang Personalens 

möjlighet till 
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påverka det dagliga arbetet? Cheung & To 

2010, 

Lawler, 

Mohrman & 

Ledford 1992, 

Yagil & Gal 

2002, Quinn & 

Spreitzer 1997 

delaktighet och 

påverkan 

Hur arbetar Apoteket för att 

medarbetarna ska känna sig 

delaktiga? 

Se hur engageras 

medarbetarna i 

arbetet 

Finns det någon typ av 

belöning till de anställda 

som uppmuntrar dem till att 

vara delaktiga i arbetet? 

Se hur belöning 

tillämpas inom 

organisationen 

Finns det något mer som du 

skulle vilja tillägga? 

 Övrigt Ge möjlighet till 

utfyllnad av andra 

viktiga aspekter 

Figur 4. Intervjufrågornas koppling till teori, egen konstruktion. 

3.4.5 Förberedelser 

Inför intervjuerna förberedde vi den utrustning som skulle användas för att spela in 

intervjuerna. Vi såg även till att ha tagit reda på viss fakta om företaget och den person som vi 

skulle intervjua, exempelvis respondentens huvuduppgifter på företaget och dess roll inom 

arbetet med servicekvalitet. (Bryman & Bell 2005; Dilley 2000; Turner 2010) Intervjuguiden 

med teman och frågor som skulle behandlas under intervjun lästes igenom noga för att kunna 

ge en intervju med hög struktur och minska risken för att viktiga delar skulle förbises (Kvale 

1996 i Bryman & Bell 2005; Dilley 2000). Innan intervjuerna ägde rum kontaktades varje 

respondent. Vid detta tillfälle gav vi information kring studien och berättade om studiens 

utformning och syfte, samt om de olika delar som skulle gås igenom. Detta för att 

respondenterna skulle ha en klar uppfattning om studien och vad intervjun skulle behandla. 

(Turner 2010; Vetenskapsrådet 2013) Innan intervjuerna ägde rum tillfrågades respondenterna 

om de själva hade några funderingar samt att de informerades om ungefär hur lång tid 

intervjun skulle ta. Genom att göra detta minskar risken för eventuella missförstånd samt att 

respondenterna får en tydlig bild av intervjuns upplägg. (Turner 2010) En av respondenterna 

fick efter önskemål ta del av intervjufrågorna innan intervjun genomfördes, för att kunna 

förbereda sig inför intervjutillfället. 

3.4.6 Genomförande 

Sex av intervjuerna ägde rum på Apotekets huvudkontor i Solna, Stockholm, den sjunde 

intervjun var en telefonintervju. Under intervjuerna var två intervjuare närvarande, med 

undantag för tre intervjuer där endast en intervjuare närvarade. Utgångspunkten för samtliga 

intervjuer var att båda skulle närvara då två personer kan uppfatta en situation olika och 

således tänka på att ställa olika frågor. En annan fördel med att vara två intervjuare är att 

rollerna kan delas upp, det vill säga att en av personerna kan vara den som leder intervjun 

medan den andra antecknar och ställer frågor utöver intervjuguiden som kan dyka upp under 

intervjuns gång. Genom att två intervjuare deltar under intervjun och tänker på att ställa olika 
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frågor leder det till att intervjun kan få ett större djup än om endast en intervjuare hade varit 

närvarande. (Hove & Anda 2005) 

 

Alla intervjuer utgick från de intervjuguider som utformats. Med hjälp av intervjuguiderna 

gick det att säkerställa att alla intervjuer behandlade samma teman, samtidigt som det gav oss 

möjligheten att anpassa och formulera om frågorna för att de skulle passa den respondent som 

intervjuades. Löpande under intervjuerna ställdes även frågor utöver de i intervjuguiden för 

att följa upp intressanta delar som respondenterna diskuterade. Under intervjuerna var 

intervjuarna lyhörda för det som sades. Det är viktigt att vara öppen och ta hänsyn till det som 

respondenterna berättar, att intervjuarna visar en förståelse. Genom att agera på detta sätt 

under intervjuerna möjliggjorde det för respondenten att känna sig bekväm under intervjun 

och på så sätt gick det att få respondenten att berätta mer. (Kvale 1996 i Bryman & Bell 2005) 

Intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning. Inspelning av intervjuer möjliggör att 

materialet tas upp i sin helhet och att viktig information inte förbises, vilket i denna studie var 

av stor vikt vid sammanställandet av empirin. Inspelning av intervjuerna gav även 

intervjuarna möjlighet att vara mer delaktiga i intervjun och de kunde rikta sin 

uppmärksamhet mot respondenten och dess svar. (Kvale 1996; McLellan, MacQueen & 

Neidig 2003) 

3.4.7 Efterarbete 

De genomförda intervjuerna resulterade i data i ett inspelat format. Inspelningarna 

transkriberades sedan med syfte att göra materialet mer överskådligt och lättare att 

sammanställa. Transkribering av materialet underlättade även för den framtida 

empiribeskrivningen och analysen. Att transkribera texten var mycket tidskrävande men 

nödvändigt då det skapade en tydlig bild av vad som framgick under intervjuerna. Genom att 

spela in intervjuerna var det möjligt att fånga allt som respondenterna sa och inget förbisågs, 

detta är en risk som annars kan uppstå om det endast förs anteckningar under intervjun. Syftet 

med att spela in intervjuer och transkribera det inspelade materialet var att det underlättade för 

en framtida analys då intervjuaren kunde tillgodogöra sig materialet i större utsträckning. 

Transkribering underlättar även för att göra en djupare och mer noggrann analys av det som 

har framkommit under intervjuerna. (Bryman & Bell 2005) 

 

Inför varje intervju tillfrågades respondenterna om deras medgivande för att spela in 

intervjuerna, samtliga respondenter gav sitt samtyckte till detta. Respondenterna fick 

möjlighet att ta del av studien i sin helhet innan den publicerades, så att de skulle kunna göra 

invändningar om de tyckte att något var felaktigt (Punch 1986 i Qu & Dumay 2011). 

3.5 Analys och tolkning av data 

För studiens genomförande krävs en analys för att visa vad som framkommit under studien 

och således presentera en analytisk tolkning av studiens resultat. Tillvägagångssättet för detta 

beskrivs i nedanstående avsnitt. 
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De kvalitativa intervjuer som genomfördes med respondenterna resulterade i ett omfattande 

material. För att skapa en tydligare överblick över materialet transkriberades varje intervju, 

vilket resulterade i ett material som var mer överskådligt och som således underlättade för 

analysen. Transkriberingen av intervjuerna skedde i samband med intervjuernas 

genomförande. Genom att transkribera materialet löpande efter respektive intervju minskar 

risken för att viktiga intryck som framkommit under intervjuerna förbises. (Bryman & Bell 

2005) 

 

Nästa steg i analysen av det material som studien genererat var att koda transkriberingen 

utifrån de komponenter som tillämpats i teoriavsnittet för studien. I detta steg identifierades 

en komponent som inte hade presenterats tidigare, tillgänglighet. Även uppföljning 

identifierades som en ny komponent. Denna visade sig dock till stor del tillhöra 

kommunikation och utbildning, således presenteras inte uppföljning som en egen komponent. 

Efter identifieringen av komponenter bröts materialet ner i mindre delar för att kunna 

identifiera vad respektive komponent bestod av för olika arbetssätt som tillämpas på 

Apoteket. Exempelvis kunde vi identifiera att kommunikationen på Apoteket var hierarkisk 

samt att den skedde genom möten och via mejl. När dessa beståndsdelar var identifierade för 

respektive komponent bildades kategorier av de beståndsdelar som hade samma tillhörighet. 

Exempelvis tillhör möten och mejl samma kategori, kommunikationskanaler. Detta då de har 

samma syfte, det vill säga att förmedla information inom organisationen. Detta arbetssätt går 

att likna vid en innehållsanalys. I en innehållsanalys skapas ett tema som går att identifiera 

utifrån det insamlade materialet. Under temat skapas sedan olika kategorier och subkategorier 

med tillhörande koder som speglar temat. (Graneheim & Lundman 2003)  

 

Samtliga komponenter ses som kategorier och har tilldelats subkategorier och koder. Antalet 

subkategorier och koder varierar mellan de olika kategorierna. Exempelvis har 

kommunikation fyra subkategorier med totalt 16 koder, medan kategorin för servicevision och 

riktlinjer endast har tre subkategorier med totalt nio koder. Alla kategorier, subkategorier och 

koder som identifierades i studien återfinns i den kommande analysen i de figurer som 

presenteras för respektive komponent. 

 

Det går även att se vissa likheter mellan grundad teori och tillvägagångsättet för denna studies 

analys, då även denna analysform innefattar kodning av det genererade materialet. Syftet med 

grundad teori är att skapa ny teori snarare än att förklara existerande teori, samt att den både 

syftar till att förklara och beskriva något. Grundad teori kännetecknas av att gå mellan 

kodning och insamling av ny teori, vilket är något som stämmer överens med denna studies 

ansats. (Corbin & Strauss 1990; Silverman 2011) Det abduktiva tillvägagångssättet bygger på 

en pendling mellan existerande teori och den empiri som samlas in (Alvesson & Sköldberg 

2008; Patel & Davidsson 2003). 

3.6 Metodreflektion 

Intervjuerna spelades in med syfte att ingen information skulle gå förlorad samt för att 

intervjuarna skulle kunna rikta sin fulla uppmärksamhet på respondenterna. Inspelning av 
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intervjuer kan dock hämma respondenten, dock ansågs detta inte vara något hinder då alla 

respondenter uppträdde på ett avslappnat sätt och att intervjuerna mer liknade samtal parterna 

emellan (Bryman & Bell 2005). 

 

En av respondenterna efterfrågade att få ta del av frågorna innan intervjun genomfördes. Detta 

var inget som erbjöds alla respondenter utan endast den respondent som efterfrågade det. 

Detta kan ha haft en påverkan på hur respondenten valde att svara på frågorna och vad som 

framkom under intervjun. Genom att respondenten hade möjlighet att se frågorna i förväg 

skapades en möjlighet att vara förberedd i en större utsträckning då respondenten kunde läsa 

på om de olika frågorna och genom det få stor kännedom inom området, vilket kan ha lett till 

utförligare svar. En nackdel med att respondenten fick se frågorna var att den spontana 

reaktionen på frågorna gick förlorad. Detta var en anledning till att alla respondenter inte 

erbjöds möjligheten till att ta del av frågorna på förhand. 

 

En av intervjuerna var en telefonintervju. Anledningen till detta var att det geografiska 

avståndet bidrog till att en telefonintervju var att föredra. Detta gjorde att det inte var möjligt 

att se och tolka uttryck som intervjupersonen gjorde. Trots detta ansåg vi att det var att 

föredra att ha med den intervjun då svaren var uttömmande och givande. Under detta tillfälle 

var det endast möjligt att ha en intervjuare, och så var även fallet vid två av de intervjuer som 

ägde rum på Apotekets huvudkontor. Nackdelen med att endast vara en intervjuare är att 

information kan förbises och vissa följdfrågor kan utebli. Vi ansåg dock att risken för detta 

var liten då intervjuerna var väl strukturerade och uppmärksamheten kunde riktas mot 

respondenten. 

 

För att få ett mer överskådligt och sammanhängande material valde vi att bearbeta 

transkriberingen och inte skriva med uttryck för när respondenten tvekade eller sade 

osammanhängande meningar. Nackdelen med att inte skriva ner alla uttryck som 

respondenten säger är att vissa uttryck går förlorade och känslan om respondenten exempelvis 

tvekar eller låter osäker förbises. Här ansåg vi dock att fördelarna översteg nackdelarna med 

detta tillvägagångssätt. Materialet blev mer sammanhängande och kunde bearbetas på ett 

bättre sätt. Även citaten från respondenterna i den empiriska delen är bearbetade. Syftet med 

detta var att skriva om citaten från talspråk till skriftspråk för att citaten skulle bli mer 

sammanhängande och lättförståeliga. 

 

De frågor som ställdes under intervjuerna och som finns presenterade i den intervjuguide som 

tillämpades redovisas tillsammans med den teori som ligger till grund för studien under 

avsnittet intervjufrågornas koppling till teorin. Under två av intervjuerna tillämpades 

modifierade intervjuguider. De modifierade intervjuguidernas koppling till de teoretiska 

avsnitten redovisas inte i studien, detta då intervjufrågorna utgick från den ursprungliga 

intervjuguiden och endast vissa frågor ändrades för att de skulle vara anpassade till de berörda 

respondenterna. Vi anser inte att någon värdefull information om frågorna och kopplingen till 

teorin gått förlorad, då endast vissa av frågorna ändrades. 
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3.7 Metodkritik 

 För att öka studiens validitet transkriberades materialet, något som möjliggör granskning av 

materialet vilket ökar trovärdigheten. Validiteten stärktes även genom respondentvalidering. 

För att säkerställa att allt material var korrekt uppfattat erbjöds respektive respondent att ta del 

av den färdiga studien. Respondenterna gavs därmed möjlighet att göra invändningar om det 

var något de uppfattade som felaktigt. (Bryman & Bell 2005) 

 

Under studiens gång fördes noggranna dokumentationer över studiens tillvägagångssätt och 

utförande, vilket har bidragit till studiens transparens. En bristande transparens beror 

vanligtvis på begränsade beskrivningar av studiens genomförande, val av respondenter och 

kontext. I kvalitativ forskning finns det en problematik med att replikera studier. Kvalitativ 

forskning undersöker en social miljö, vilket kan vara svårt att återskapa. Detta kan dock 

avhjälpas med hjälp av noggranna beskrivningar över forskningsprocessens olika delar, det 

vill säga en hög transparens. (Bryman & Bell 2005) Studien utgår från ett fallföretag och har 

en kvalitativ karaktär, vilket gör det svårt att replikera och återskapa studien för andra 

forskare. Hade det varit önskvärt att replikera studien hade en metod som liknar den 

kvantitativa varit att föredra.  

 

Det finns vissa svårigheter att generalisera resultatet från kvalitativa studier. De beskrivningar 

som har gjorts av studien kan anses ha förbättrat studiens generaliserbarhet då det kan 

underlätta bedömningen av resultatets överförbarhet till en annan kontext. (Bryman & Bell 

2005) Resultaten från denna studie är specifika för det fallföretag som undersöktes, således 

kan de därför vara svåra att generalisera. Dock kan studiens resultat anses vara användbara för 

fortsatt forskning inom området, då det som framkommit i studien kan fungera som en grund 

för frågeställning och utgångspunkt. Tidigare forskning har inte visat hur olika komponenter 

ska tillämpas för att nå och arbeta med servicekvalitet utan endast fokuserat på vad som krävs, 

således kan studiens resultat fungera som en utgångspunkt för studier som syftar till att 

undersöka hur styrning för servicekvalitet tillämpas. Hade syftet varit att generalisera 

resultaten som studien genererat hade valet av metod kunnat diskuteras, ett annat 

tillvägagångssätt vid studiens genomförande som möjliggör en generalisering hade kunnat 

tillämpas. 

 

Om en kvantitativ metod hade tillämpats istället för en kvalitativ hade det varit möjligt att nå 

ut till flera företag genom tillämpning av exempelvis enkäter. Vid en sådan studie hade det 

varit möjligt att jämföra olika företag med varandra med avseende på deras arbete med 

styrning mot servicekvalitet. Nackdelen med en kvantitativ studie är att det inte är möjligt att 

undersöka på djupet och således går det inte att skapa en tydlig förståelse för hur styrningen 

ser ut och fungerar. Då syftet med denna studie var att undersöka hur tillämpning av olika 

styrmedel ser ut för att kunna förklara detta och inte vilka företag som använder vilka 

styrmedel, var en kvalitativ studie att föredra. 
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4. Empiri 

Syftet med denna del är att ge en bild av hur Apoteket arbetar med servicekvalitet, således 

kommer inte en presentation av respektive respondents svar att presenteras utan en helhetsbild 

av synen på service inom företaget kommer att ges. 

4.1 Servicekvalitet 

Sedan apoteksmonopolet avskaffades 2009 har det på Apoteket blivit större kundfokus. 

Kunderna är en viktig del för Apotekets överlevnad och därför är det viktigt att fokusera på 

kunderna och deras behov. Efter avregleringen av monopolet verkar Apoteket på en 

konkurrensutsatt marknad vilket har lett till att de numera har ett större fokus på försäljning, 

men även på kundernas behov och vad de efterfrågar. För att möta kunderna och deras behov 

är det viktigt att ha ett bra kundbemötande. Apoteket arbetar därför med något som de kallar 

Sveriges bästa kundmöte, vilket går ut på att de ska vara framstående när det gäller möte med 

kund. 

 

När vi har ett antal konkurrenter på marknaden så måste vi vässa oss och möta kunderna 

mycket bättre än vad vi var tvungna att göra förut. En del mötte säkert kunderna jättebra 

innan omregleringen och andra kanske inte lika bra. Och nu är varje kundmöte avgörande 

för om kunden ska komma tillbaka till oss nästa gång - Carl Tersmeden 

 

Ett viktigt steg i att bemöta kunderna och deras behov har varit att utveckla sortimentet och 

tillgängligheten av varor, både när det gäller recept och den så kallade egenvården. 

Tillgängligheten har även varit en viktig del för att kunna konkurrera med andra kedjor i 

branschen. Detta har främst visat sig genom ökade öppettider och placering av apoteken, men 

det berör även att de läkemedel som efterfrågas ska finnas hemma och vara tillgängliga när 

kunden behöver dem, samt att de egenvårdsvaror som efterfrågas finns i sortimentet. Mycket 

av handeln förflyttas från apoteken, och många kunder väljer att handla online vilket har gjort 

att det har krävts en utveckling av e-handeln. För att möta kundernas behov har servicen 

utökats och det sker ett stort arbete med service inte bara på de fysiska apoteken utan att det 

nu även finns möjlighet att handla online på www.apoteket.se, samt att det är möjligt att ringa 

och beställa varor. Ett viktigt steg i detta har varit att utveckla kundservicen för att den ska 

vara väl anpassad till kunderna, genom detta har Apoteket till exempel tagit fram en 

chattfunktion. Chattfunktionen gör det möjligt för Apotekets kunder att ha en direktkontakt 

med personal på Apoteket och kan genom denna ställa frågor. 

 

Tillgänglighet, att vi finns öppna när kunden vill, att vi är etablerade där kunden vill, att vi 

inte bara finns på fysiska apotek utan att vi finns på nätet och i telefon… Men också 

tillgänglighet i form av varor och receptbelagda läkemedel. - Wictoria Glans 

 

Kommunikationen mot kunder har blivit än viktigare idag, till skillnad mot när monopolet 

existerade. Det är viktigt att få kunden att förstå vissa delar för att det ska bli ett lyckat 

kundmöte, exempelvis om en förpackning har ändrat utseende eller inte ingår i 

http://www.apoteket.se/
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högkostnadsskyddet. Detta är viktigt att få kunderna att förstå för att det inte ska skapas ett 

missförstånd och irritation. En del i detta arbete har varit att kommunicera arbetet med detta 

till personalen och få dem att förstå hur beteendet ska se ut för att bemötandet med kunderna 

ska ske på bästa sätt. Kundernas behov har fått ett större fokus och arbetet idag innebär inte 

att endast finna en lösning på ett befintligt problem, utan att kunna identifiera flera problem 

eller ge ytterligare rekommendationer på produkter som kunden kan behöva. 

 

Det kan säkert finnas personer som har lätt att komma bort sig i vad det är jag ska göra, men 

vi pratar ofta, nästan alltid, om försäljning och service i samma begrepp. Det är hög service 

därför att vi vet att personer som kommer in till oss och kanske frågar efter en specifik vara 

har ju ofta ett större behov. - Wictoria Glans 

 

För att stärka bilden av Apoteket som kunderna har, har mycket av arbetet som tidigare skett 

bakom kulisserna nu flyttats fram och gjorts synligt för kunderna. Ett exempel på detta är den 

stora satsning på kvalitet som Apoteket har genomfört. Apoteket har en kvalitetskontroll mot 

fabriker och leverantörer, där de bland annat granskar innehållet i produkten, produktens 

påverkan på kroppen, miljöpåverkan och arbetsförhållanden i de fabriker där tillverkningen 

sker. Kvalitetsgarantin innebär att kunden alltid kan komma och lämna tillbaka varan om den 

inte är nöjd, och få pengar tillbaka. Mats Juväng berättar att personalen i en sådan situation 

inte ska ifrågasätta varför kunden är missnöjd och vill lämna tillbaka en vara, detta är något 

som har förändrats från tidigare då de skulle ställa frågor till kunden om varför de är 

missnöjda med varan. Idag är den enda frågan de bör ställa till en missnöjd kund om det är 

något de kan göra bättre. Detta har alltid varit ett viktigt arbete för företaget, men den sista 

tiden har man valt att kommunicera ut det till kunderna bland annat genom en stor kampanj 

för att visa att det är en viktig del i arbetet. Detta stärker bilden av företaget och skapar en 

pålitlighet hos kunderna som är otroligt viktig. Arbetet med kvalitetsgarantin syftar till att 

stärka Apotekets varumärke, så att kunderna ser Apoteket som en pålitlig aktör som de gärna 

kommer tillbaka till. 

 

Om vi backar tillbaka till kvalitetskampanjen, då har vi en tro på att när det här sätter sig 

kommer vårt varumärke stärkas och kunden vilja besöka oss - Mats Juväng 

 

Ett tydligt steg i arbetet mot kunderna har varit att arbeta med och utveckla den befintliga 

kundklubben som finns på Apoteket. Genom att värva nya medlemmar till kundklubben 

skapas en relation till kunderna som ses som viktig på lång sikt. Syftet med kundklubben är 

att ge specifika erbjudanden till sina medlemmar och få dem att känna sig uppskattade, så att 

de väljer att besöka Apoteket framför någon annan kedja. 

4.1.1 Mystery shopping och NKI 

Apoteket använder sig av mystery shopping och NKI-undersökningar (nöjd-kund-index). 

Syftet med dessa undersökningar är att mäta servicen som ges till kunder på Apoteket. 

Mystery shopping genomförs fyra gånger per år, där en kund går in och handlar på Apoteket 

för att sedan bedöma service, bemötande, rådgivning med mera utifrån ett antal frågor och 

parametrar. Apoteket har som mål att ge Sveriges bästa kundmöte vilket mäts genom dessa 
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undersökningar. Genom undersökningarna har företaget möjlighet att göra en uppföljning för 

att se vilka apotek som är duktiga på vilka delar och vilka apotek som kan behöva arbeta ännu 

mer för att nå upp till vissa parametrar. Apotekets arbete med att ge ett bra kundbemötande 

bryts ner i mindre mål som ska uppnås genom dessa undersökningar. Resultatet 

kommuniceras sedan ut till de berörda apoteken av regioncheferna, så att varje apotek kan se 

vad de behöver arbeta mer med. Wictoria Glans beskriver vikten av att ha uppföljning på de 

olika apoteken så att alla kan se vad de brister i och vad de behöver arbeta mer med, för att på 

sikt bidra till det övergripande målet. 

 

Det är ju en väldigt stor framgångsfaktor, att vi jobbar så utstuderat med målsättning, 

individuellt per apoteken - Wictoria Glans 

 

Louise Skalin beskriver hur mystery shopping har fått en annan innebörd de senaste åren. Hon 

berättar hur det tidigare fungerade mer som ett betyg på hur bra apoteket hade lyckats, och att 

man idag arbetar med resultatet i större utsträckning. Att undersökningarna numera ger 

möjligheter till att lära och förbättra. Hon beskriver hur det ger en tydlig bild av Apoteket och 

den service man ger kunderna idag, och hur det visar vad det behöver arbetas mer med för att 

ge ett bättre kundmöte. 

 

Man kan ju tycka liksom lokalt på ett apotek att ja, det där var ju bara en gång. Men på 

kedjan är det ju 375 besök för oss - Louise Skalin 

 

NKI-undersökningar har ett lite annorlunda tillvägagångssätt. Där kontaktar Apoteket kunder 

via mejl som redan har varit och besökt ett apotek, där ombeds de svara på frågor om sitt 

senaste besök och hur bemötandet var vid det tillfället. Förutom service framkommer i dessa 

undersökningar även önskemål om produktsortimentet. Om NKI-undersökningarna visar att 

många efterfrågar en viss vara kan det styra så att den finns i lager. Louise Skalin beskriver 

hur dessa undersökningar har legat till grund för de fokusområden som Apoteket väljer att 

fokusera på och arbeta med. Ulrika Axelsson berättar att NKI-undersökningarna har visat att 

de kunder som är mest nöjda är de som har köpt något utöver vad de hade tänkt från början, 

vilket har gjort att de arbetar med merförsäljning. 

 

Men att man informerar dem och då blir det ju som en win-win för vi har också sett i NKI-

studierna att kunder som har köpt fler varor än vad de tänkt när de gick in, de är de nöjdaste 

kunderna - Ulrika Axelsson 

4.2 Engagemang 

Att engagera personalen i deras arbete får positiva konsekvenser för servicekvaliteten, det blir 

en positiv spiral om de känner sig delaktiga. Om de skulle känna sig bakbundna och inte ha 

möjlighet att påverka sitt arbete påverkar det deras humör och således den service de ger till 

kunderna. Ulrika Axelsson menar att om medarbetarna har mer frihet i sitt arbete säljer de 

mer vilket blir en positiv konsekvens av medarbetarnas engagemang. 
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Det vet man ju om man är bakbunden och känner att man inte får bestämma någonting då 

blir man ju inte lika glad som om man får bestämma lite själv – Ulrika Axelsson 

 

Även Louise Skalin beskriver hur medarbetarna alltid har en en möjlighet att påverka sitt 

engagemang och på så sätt känna sig delaktiga i arbetet. Även om vissa medarbetare anser att 

de är schemalagda på en viss position och således inte kan påverka situationen, så kan de fylla 

sina arbetsuppgifter och arbetet med engagemang. Apoteket satsar på ledarskap för att 

engagera personalen. Eva Fernvall beskriver att där det inom organisationen finns engagerade 

chefer finns det också en personal som är engagerad i organisationen och sitt arbete. 

 

Man märker skillnaden på dem där man har engagerade chefer, där får man engagerade 

medarbetare. Det smittar! – Eva Fernvall 

 

Apoteket kommer till våren att genomgå en organisationsförändring för att anpassa sig till 

kunderna och deras förväntningar. Eva Fernvall berättar att förändringen syftar till att 

engagera medarbetarna på en lokal nivå, så att medarbetarna ute på apoteken får större frihet 

och ansvar, så att de får ökade möjligheter till att påverka arbetet. 

 

Vi har varit väldigt mycket styrda uppifrån, och det är väl en av de ambitioner vi har med den 

nya organisationen nu, att driva mot ett lokalt engagemang där de lokalt kan göra... ha större 

frihet lokalt. Så att vi håller på och successivt förflytta oss, tycker jag, till ett annat synsätt på 

medarbetarnas engagemang. Hoppas jag! - Eva Fernvall 

4.3 Serviceklimat 

Service och kvalitet är något som genomsyrar hela Apoteket och är en viktig del i deras 

arbete. Från central nivå försöker man att alltid hjälpa apoteken bland annat med rutiner och 

svara på frågor och funderingar som medarbetarna kan ha för att underlätta arbetet. Carl 

Tersmeden menar att det som är avgörande för att ett företag ska kunna ge en bra service är 

företagskulturen och värderingarna som företaget har. Mats Juväng menar att kvalitet är 

grunden för bolaget och att det således är något som genomsyrar hela företaget. På Apoteket 

finns det en filosofi om att kunden alltid har rätt och att arbetet med service därför är viktigt 

för att kunderna ska vara nöjda. Louise Skalin uttrycker att det inte är något som är så viktigt 

för affärerna som en nöjd kund. 

 

Arbetet med Sveriges bästa kundmöte visar tydligt vad det är som är viktigt att jobba med 

inom organisationen. För att kunna ha Sveriges bästa kundmöte är det viktigt att jobba med 

service för att på så sätt kunna möta kunden och dennes behov. 

 

Men servicefrågan är otroligt.. den hänger ihop så mycket med det här att förstå och känna 

vad kunden vill. Och förstår man inte det, då kan man aldrig bli bra på service -  Eva 

Fernvall 
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Något som framkommer som en tydlig del av serviceklimatet är att Apoteket arbetar med mål 

i stor utsträckning. De arbetar med olika mål och är noga med att alla mål ska ha en tydlig 

koppling till både företagets verksamhetsplan och budget. Målen kommuniceras till 

medarbetarna inom organisationen och respektive apotekschef har möjlighet att vara delaktig i 

hur målen för varje verksamhetsår ska se ut. Genom att målen kommuniceras till alla apotek 

vet alla medarbetare vad det är de ska arbeta efter. 

 

De får ju ta del av dem på det sättet att när apotekschefen stämt av och fått sin budget 

godkänd då kommuniceras det på apoteken att så här ser vår budget för nästa år ut, vi ska nå 

de här andelarna av nåt visst mål och de här andelarna av ett annat och den här procenten 

på nåt mål och det ska då bygga upp lönsamhet och omsättning på alla enheter - Wictoria 

Glans 

 

Ytterligare en del som är en del av företagets serviceklimat är de riktlinjer som Apoteket 

tillämpar. Det finns framtagna riktlinjer som fungerar som arbetsbeskrivningar till 

medarbetarna. Riktlinjerna visar hur de ska arbeta och vilka beteenden som ledningen önskar 

att de ska ha, riktlinjerna visar hur arbetet med servicekvalitet ser ut och hur personalen ska 

förhålla sig till detta. 

4.4 Servicevision och riktlinjer 

På Apoteket finns det ingen specifik vision för vad de vill uppnå med arbetet med service, de 

menar att det ligger underförstått i deras affärsvision och kundlöfte. Visionen på Apoteket 

lyder Vi gör det enklare att må bra. Denna vision är inte framtagen för att vara en 

servicevision, men det genomsyrar hela organisationen och dess arbete, och för att kunna göra 

det enklare att må bra är service viktigt. 

 

Vi har ju en vision av att vi ska göra det enklare att må bra. Det i sig, om vi ska kunna nå upp 

till det, att vi ska kunna göra det enklare för våra kunder att må bra. Då behöver vi ha en bra 

service – Wictoria Glans 

 

Utöver att medarbetarna ska arbeta efter att uppnå den vision företaget har finns det även 

riktlinjer och processbeskrivningar. De processbeskrivningar som tillämpas har stort fokus på 

kvalitet och det finns olika processer för olika områden. Exempelvis finns det processer för 

logistik, service och lagerhållning som personalen ska arbeta utifrån. De riktlinjer som finns 

på Apoteket berör hur arbetet ska genomföras, det finns bland annat riktlinjer för hur 

bemötandet av kund ska gå till. Det finns ett speciellt framtaget dokument för kundbemötande 

som tillämpas som riktlinje för hur ett kundmöte bör se ut. Kunden ska bland annat 

uppmärksammas inom en viss tid från det att personen kommit in i butiken, kunden ska även 

få ett välkomnande eller en hälsning och sedan få frågan om de behöver hjälp med något. Det 

finns riktlinjer för hur en dialog ska se ut, men Louise Skalin påpekar att det inte går att 

hårdstyra en dialog. Det viktigaste är att medarbetarna håller sig inom ramarna för vad en 

konversation med kunderna ska innehålla, men att de själva får anpassa och styra 
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konversationen utifrån den situation de befinner sig i. En annan riktlinje på Apoteket som 

personalen ska förhålla sig till är att kunden alltid har rätt. 

 

En nöjd kund är alltid mer värt än någonting annat som man, man har ett tydligt mandat där 

ute att kunna kompensera en kund så att den blir en nöjd kund. För det är det viktigaste i 

längden för våra affärer – Louise Skalin 

 

Eva Fernvall förklarar att hon ibland tycker att kunden kan ha ett konstigt perspektiv och 

orimliga förväntningar på sina leverantörer, att kunden inte alltid har rätt. Men att detta är 

något de måste leva med då kunderna är avgörande för Apotekets överlevnad och det är därför 

viktigt att möta kundernas krav. Louise Skalin förklarar att det är konkurrensen som har drivit 

fram synsättet att kunden alltid har rätt.   

 

Det är inte alltid så att kunden har rätt, de kan tycker jag ha haft ett väldigt konstigt 

perspektiv på vad de förväntar sig av sina leverantörer. Men det måste vi leva med, det är de 

som betalar – Eva Fernvall 

 

Utöver arbetet med riktlinjer och processbeskrivningar för hur arbetet ska gå till, främst mot 

kund, finns det även ekonomiska mål och riktlinjer att förhålla sig till. Alla apotek har egna 

mål så att de vet vad de ska uppnå, både i kronor och procent. Dessa mål utgår från Apotekets 

övergripande mål för hela organisationen. Det finns olika typer av mål, exempelvis 

försäljningsmål och effektivitetsmål. Försäljningsmålen kan vara att en viss mängd av en 

specifik vara ska säljas medan effektivitetsmålen kan beröra hur snabbt man ska hantera 

kunder, det vill säga hur många kunder man ska hinna hantera på en timme. Vissa av målen är 

individuella för varje apotek medan andra är samma för hela organisationen, ett exempel på 

ett gemensamt mål är att 80 % av kunderna ska ha blivit betjänade inom fem minuter när det 

gäller receptexpediering. Den typen av mål som är mer individuella för varje apotek kan vara 

sådana mål som är beroende av vilket sortiment ett apotek har eller storleken på butiken. 

 

Idag har alla apotek en chef och alla chefer har ett ekonomiskt ansvar och en budget och ett 

antal andra måltal på sig - Carl Tersmeden 

 

De flesta målen för Apoteket sätts en gång per år, exempelvis så sätts en ny budget endast en 

gång per år. Carl Tersmeden uttrycker däremot att han skulle önska att det fanns möjlighet att 

skruva lite på en del av målen under året. Han menar att ett år är en lång tid och att mycket 

hinner hända under den perioden. Som exempel lyfter han fram att om ett konkurrerande 

apotek skulle öppna i närheten av en av Apotekets butiker skulle det kunna påverka deras 

försäljning och således kanske inte försäljningsmålen är realistiska längre. Utöver målen som 

sätts på årsbasis finns det även kortare försäljningsmål. Dessa mål sätts ofta i samband med 

försäljningskampanjer som sträcker sig över fem veckor, sedan kommer en ny period med en 

ny kampanj och nya mål. Varje apotek är till viss del delaktigt i de målnivåer som sätts, det 

förs en dialog mellan respektive apotekschef och regionchef om vad som är rimliga mål. De 

slutgiltiga målen bestäms dock av ledningen och regioncheferna. 
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Det kan vara att man har tuffa krav som man upplever som tuffare än man kan nå upp till och 

då kan regionchefen bestämma att du ska nå upp till det här… Men man har ju alltid en 

dialog om vad som är rimliga måltavlor - Carl Tersmeden 

 

Även i mötet med kund som sker genom Apotekets kundservice finns det tydliga riktlinjer. 

Mats Juväng berättar hur det har skett en stor förändring efter monopolets avskaffande. Innan 

fanns det inga incitament till att svara kunderna så fort som möjligt, medan de idag har tydliga 

krav och riktlinjer för hur snabbt en kund ska bli besvarad när den kontaktar kundservice. 

 

Idag har vi som krav att vi ska besvara kunden inom tre minuter. Det är en tydlig skillnad just 

på det - Mats Juväng 

4.5 Kommunikation 

Kommunikationen inom Apoteket har en väldigt stor betydelse, inte minst för att 

medarbetarna ska hålla sig uppdaterade om det dagliga arbetet. Det menar Ulrika Axelsson 

som berättar att det är viktigt att arbetet med servicekvalitet kommuniceras till medarbetarna 

så att de kan ge kunderna rätt bemötande. Det finns en utarbetad kommunikationsmodell inom 

företaget som tillämpas när arbetet med service ska förmedlas till medarbetarna inom 

organisationen, men den används även när andra saker ska kommuniceras såsom nya riktlinjer 

och arbetssätt. Detta är ett system som visar hur informationen ska nå ut till medarbetarna. 

Wictoria Glans beskriver hur hon som försäljningschef kan fatta beslut om nya arbetssätt 

tillsammans med ledningen, och hur dessa sedan går ut till alla regionchefer inom företaget i 

form av ett informationspaket, vilket främst sker i form av mejl eller telefonsamtal. 

Regioncheferna har sedan som uppgift att informera alla berörda apotekschefer om den nya 

informationen, och sedan ska apotekscheferna föra en dialog med personalen ute på apoteken. 

Eva Fernvall berättar att regioncheferna har en stor roll i hur information kommuniceras till 

apoteken, att de först får informationen centralt ifrån och att de har i uppgift att föra den 

vidare. Wictoria Glans berättar även att det finns tydliga riktlinjer för hur informationen förs 

vidare och inom vilket tidsintervall det ska göras. 

 

Jag har ett informationspaket till regioncheferna, regioncheferna för det vidare till 

apotekscheferna, apotekscheferna för det vidare till sina medarbetare. Det ska det göras inom 

tre veckor och då har vi alla tre veckor på oss att föra ut informationen i 

kommunikationsmodellen - Wictoria Glans 

 

Det finns även andra kommunikationskanaler inom företaget som används för att nå ut med 

information till medarbetarna. En sådan kommunikationskanal är företagets intranät, Aponet. 

Samtliga respondenter beskriver vikten av att ha ett intranät och att det tillämpas i mycket stor 

utsträckning. Dock menar Wictoria Glans att det är viktigt att anpassa 

kommunikationskanalen beroende på vad det är som ska förmedlas, i vissa situationer kan 

intranätet fungera mycket bra men i andra situationer behöver de kunna garantera att alla har 

tagit del av informationen och då fungerar kommunikationsmodellen där apotekschefen för 

vidare informationen bättre. 
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Sen har vi naturligtvis ett levande intranät också där allt material finns också men vi är ju ett 

väldigt stort företag så om vi bara lägger det på intranätet så tror vi inte att det uppfattas i 

den utsträckningen som det behöver uppfattas, utan de här viktiga frågorna måste vi trycka 

på centralt - Wictoria Glans 

 

Valet av kommunikationskanal grundar sig även i vem som ska ta del av kommunikationen, 

vem det vänder sig till i kombination med vad som ska kommuniceras. Informationen 

anpassas beroende på vem som ska ta del av den, information till de högre cheferna 

kommuniceras på en mer övergripande nivå medan det till medarbetarna sker en mer konkret 

information om hur arbetet ska gå till. På intranätet publiceras mycket information som berör 

personalens arbetsdag, så att de har en möjlighet att hela tiden hålla sig uppdaterade kring 

varuinformation och arbetssätt. Informationen på Aponet målgruppsanpassas efter ens roll 

och funktion på företaget, och på så sätt är det möjligt att rikta informationen och nå ut till 

berörda personer. På intranätet finns även informationsflöden kring nya arbetssätt och rutiner, 

i form av så kallade rutinreleaser som personalen får ta del av. Louise Skalin berättar hur alla 

skriver upp när de har läst om de nya arbetssätten, för att säkerställa att alla tagit del av 

informationen. 

 

När det gäller nya arbetssätt som är mer styrande då är det ofta via rutinreleaser som vi har 

med en viss frekvens, att vi släpper nya, styrande dokument. Det finns ett systematiskt sätt att 

man tar del av dem, skriver upp på att man tagit del av och sen har man en viss inläsningstid 

på ett apotek, så att alla ska hinna ta del av den informationen, så träder den i kraft efter en 

månad. Så är det för nya arbetssätt. - Louise Skalin 

 

Kommunikationen sker även dagligen ute på apoteken. Det finns så kallade arbetslagsträffar 

på varje apotek. Ulrika Axelsson beskriver hur det på dessa möten finns möjlighet till att 

diskutera olika frågor lite mer ingående, varför man arbetar på ett visst sätt och liknande 

frågor, det förs även ett protokoll vilket ger möjligheten att kunna gå tillbaka och se vad som 

beslutades under mötet. Hon berättar även hur det finns morgonmöten ute på apoteket en gång 

i veckan, där aktuell information tas upp. Ulrika menar att när information förmedlas via 

kommunikationsmodellen till regionchefer och apotekschefer finns det en risk för att 

informationen sorteras ut innan den når fram till medarbetarna, och att det kan leda till att de 

inte har en förståelse för varför man ska göra på ett visst sätt. Hon beskriver vikten av att 

personalen får en ökad förståelse för betydelsen med arbetet med servicekvalitet och ändrade 

rutiner, och att det på grund av detta kommer att ske uppföljning i form av möten med de 

apotek som inte når upp till målen resultatmässigt. Information sprids även centralt ifrån 

genom att specialister åker runt till de olika apoteken och informerar. 

 

Och det ska vi också satsa på nu lite mer, att vi ska ha möten med de apoteken som har dåliga 

resultat. Att de måste förstå vad orsaken är till varför vi ska följa den där kundbemötande 

rutinen, varför ska vi säga hej, varför ska vi informera. - Ulrika Axelsson 
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Både Eva Fernvall och Ulrika Axelsson betonar apotekschefernas roll för att 

kommunikationen ska ge ett önskvärt utfall. De beskriver hur apotekschefen har som uppgift 

att förmedla information till medarbetarna och att detta är ett viktigt arbete för att 

informationen ska nå personalen ute på apoteken. Ulrika Axelsson uttrycker dock en oro för 

att apotekscheferna inte förmedlar all information till medarbetarna, att de har så mycket att 

göra att det inte finns tid för att ha mindre möten för att informera personalen. Det kan även 

bero på apotekets storlek och antal medarbetare, så att det inte finns utrymme för dessa 

möten. Hon beskriver att det finns vissa variationer inom detta, att en del apotekschefer är 

otroligt duktiga på denna del medan det brister hos andra. Men att apotekschefen och dess 

ledarskap spelar en viktig roll, och att en duktig apotekschef kan höja personalens kompetens 

och därigenom direkt kan påverka hur nöjda kunderna är. 

 

En del apotek de är fantastiska, de gör så att en kvart innan apoteket öppnar på morgonen så 

har apotekschefen genomgång och pratar med sin personal och berättar om vad de ska tänka 

på extra idag och hur försäljningen har gått. Så att vara apotekschef är ett jätte, ja det är ett 

viktigt jobb, enormt viktigt - Ulrika Axelsson 

 

Ledarskapet är a och o, är det en duktig apotekschef då höjer ju det personalens kompetens 

och kundernas nöjdhet direkt. Cheferna är dem man ska satsa på - Ulrika Axelsson 

 

Eva Fernvall beskriver hur den nya organisationsförändringen kommer att utveckla 

kommunikationen inom företaget. Kommunikationen kommer att utvecklas på så sätt att den 

inte endast sker centralt ifrån och ner, utan att det blir en ökad kommunikation på lokal nivå. 

4.6 Utbildning 

Utbildning av personalen är viktigt för Apoteket, för att medarbetarna ska kunna leverera en 

bra service till kunderna är det viktigt att de får utbildning som lär dem att bemöta kund på ett 

önskvärt sätt. Att bemöta kund på ett bra sätt kan handla om att kunden ska uppmärksammas 

och få en hälsning inom en viss tid från det att personen kommer in på Apoteket. Det handlar 

även om att fråga om kunden behöver hjälp med något. På apoteket finns det ett dokument för 

kundbemötande som medarbetarna har tagit del av för att veta hur de ska agera gentemot 

kund. Således har personalens beteende gentemot kunder en väldigt viktig del i den service de 

levererar. De NKI-mätningar som företaget gör hjälper dem att tala om hur medarbetarnas 

beteende ser ut. Enligt Eva Fernvall har medarbetarnas beteende gentemot kunderna blivit 

viktigare sedan monopolet avskaffades. Hon berättar att hon får samtal från missnöjda kunder, 

hon menar att det hos Apoteket finns ett stort ansvar att möta alla olika typer av kunder. Även 

Wictoria Glans nämner vikten av att arbeta med personalens attityder och beteenden. Hon 

berättar att det ligger i deras kärnvärden, hur de ska bete sig. Men att de kan vara ännu 

tydligare mot personalen i hur de ska bemöta kunder. 

 

Att man skulle kunna jobba mer också med de mjuka delarna i det, inte bara exakt vad du ska 

säga och göra utan liksom vilken känsla vill du att kunden ska få och vilken attityd måste du i 

sådana fall ha - Wictoria Glans 
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Eva Fernvall berättar hur de arbetar aktivt med kundsynpunkter och gör en uppföljning på alla 

synpunkter som kommer in till Apoteket. Om de får in en synpunkt på hur personalen har 

betett sig så sker det alltid en återkoppling till apotekschefen på det berörda apoteket, som 

sedan talar med medarbetaren om detta. Hon menar att de nuförtiden tar det på lite större 

allvar och agerar snabbare än tidigare. 

 

Utöver utbildning i beteende och hur medarbetarna ska bemöta kund är det av vikt att de får 

utbildning av nya produkter för att kunna ge kunderna rätt information och 

rekommendationer. Utbildning i nya produkter kan hållas av det företag som tagit fram 

produkten. Vid dessa utbildningar bjuds apotekspersonalen in till ett tillfälle där företaget 

förklarar och beskriver den nya produkten som har tagits fram och som ska börja säljas på 

Apoteket. 

 

Vi lägger väldigt stora resurser både tidsmässigt och pengamässigt på utbildningar – 

Wictoria Glans 

 

Personalen ska uppmärksamma kunderna och kunna se till deras problem, samt identifiera 

ytterligare behov som de kan tänkas ha och som de eventuellt inte är medvetna om. Detta är 

en slags merförsäljning som har kommit att bli mer aktuell de senaste åren. Detta är en viktig 

del i att kunna ge en bra service, genom att identifiera kundernas behov kan 

apotekspersonalen rekommendera varor som kan behövas som en följd av användning av 

läkemedel. Till exempel kan ett läkemedel ge muntorrhet och då bör apotekspersonalen 

rekommendera kunden en vara som en lösning på detta problem. 

 

Mats Juväng menar att Apoteket tillhandahåller olika resurser för att personalen ska ha 

möjlighet att utbilda sig. Han menar att det är viktigt att personalen får den tid som krävs för 

att de sa kunna göra de utbildningar de anser sig behöva. Medarbetarna har en timmes 

kompetenstid i veckan. Under denna timme ges de möjlighet att läsa på intranätet om vad som 

är nytt och läsa på om de olika rutiner och procedurer som ska följas. En del av denna tid kan 

också läggas på att lära sig nya system i butiken, exempelvis hur en ny modul ska frontas. 

Kompetenstiden behöver alltså inte användas till just läsning eller att göra en e-utbildning 

utan den kan även användas till att lära sig något praktiskt. Mats Juväng menar att det är 

viktigt att personalen har både motivationen och tiden till att göra utbildningar och läsa på om 

nya arbetssätt 

 

Har vi någon som inte är motiverad så kan det nästan kvitta om vi har utbildningspaket för då 

kan man i praktiken sova bort dem ändå. Det handlar om att hitta motivation och tid för att 

vilja utbilda sig - Mats Juväng 

 

Medarbetarna kan även lära av varandra. Om en person gjort något bra i en situation, 

exempelvis i ett bemötande av kund, är det viktigt att övriga medarbetare får ta del av vad 

medarbetaren gjorde i den situationen så att de kan lära sig av det. Den utbildning som är 
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strategisk och långsiktig kommer centralt ifrån, men medarbetarna stöter på olika problem 

och situationer i det dagliga arbetet och det är därför viktigt att de kan lära av varandra. 

 

Men sen det här dagliga det är ju väldigt mycket fött av den dagliga verksamheten, för det är 

ju där alla hjältarna finns Det är ju där det finns de goda exemplen på hur de verkligen gör 

det bra, och det är ett uppdrag till regionchefen att fånga upp och dela med sig i 

regionchefsgruppen. Och det tycker jag vi faktiskt är väldigt duktiga på – Wictoria Glans 

 

På Apoteket finns det ett utbildningsorgan som heter Apoteksakademin. Den utbildning som 

Apoteksakademin tillhandahåller är e-utbildningar som personalen kan genomföra på sin 

arbetsplats. Denna typ av utbildning genomförs ofta när det förs in nya aktiviteter på Apoteket 

som personalen måste lära sig och ta del av. 

 

Så fort det kommer in nya aktiviteter av olika slag så är det utbildningar som ofta ska 

genomföras – Eva Fernvall 

 

Medarbetarna kan även gå försäljningsutbildningar, men det kan finnas en svårighet med 

försäljning och service. Det kan vara svårt att få medarbetarna att verkligen göra det som de 

har lärt sig och därför använder Apoteket en modell där de ger medarbetarna möjlighet att ta 

del av vilka arbetssätt som är önskvärda och hur kund ska bemötas. För att säkerställa att 

personalen agerar efter dessa arbetssätt mäts utfallet av kundbemötandet. Mystery shopping är 

ett mätverktyg som Apoteket använder sig av för att mäta service och kundbemötande. 

Resultatet av mystery shopping återkopplas till personalen och på så sätt fungerar mätningen 

som en typ av uppföljning och utbildning för personalen. Detta då de får reda på vilka 

parametrar de måste arbeta mer med för att leverera en hög service, men de får även veta vad 

de gör bra. 

 

Då har vi ett strukturerat kundsamtal så man vet exakt hur det fungerar och andra sidan av 

det kundsamtalet är ju mystery shopping. Så mystery shopparen får frågeställning om det här 

har skett, och får poängbedöma det då. Så det är ju liksom två sidor av samma mynt kan man 

säga - Wictoria Glans 

 

Det finns även en form av utbildning på Apoteket som kallas för omtänksam försäljning där 

medarbetarna bland annat får lära sig att bemöta kund. Utbildningen går till på så sätt att de 

som går utbildningen får information om hur de bör bemöta kund, sedan får de träna på detta 

mot varandra i ett rollspel. De får lära sig vilka frågor de ska ställa till en kund med specifika 

besvär och hur de på bästa sätt kan hjälpa kunden. En ny utbildningsform på Apoteket som 

även den ska hjälpa medarbetarna att ställa rätt frågor och ha rätt information om olika besvär 

är träningskort. Träningskorten ska hjälpa medarbetarna att ställa rätt frågor när en kund 

kommer in med ett specifikt besvär. Om kunden exempelvis har fotsvamp ska det på kortet 

för fotsvamp stå vilka frågor medarbetarna bör ställa i den situationen samt annan information 

som kan vara bra att veta om kunden ställer frågor. Det kan exempelvis röra sig om 

information som att barn under tio år inte får fotsvamp, så om en kund kommer in och säger 
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att deras barn har fotsvamp så ska medarbetaren kunna informera om att barn inte får 

fotsvamp och att det i detta fall är någonting annat. 

 

Om det är hundra kunder som står och väntar så hinner min hjärna inte med kanske, därför 

behöver de fyllas på med ny kunskap – Ulrika Axelsson 

4.7 Inflytande 

På Apoteket anser man att personalen kan påverka väldigt mycket, alla kan vara med och 

påverka. Det finns en möjlighet för personalen att påverka det dagliga arbetet. Det finns 

riktlinjer att förhålla sig till när det gäller arbetet, men i slutändan går det inte att styra hur 

personalen väljer att bemöta kunden. Louise Skalin menar att möjligheten att påverka sitt 

arbete varierar från apotek till apotek, beroende på hur man arbetar lokalt. 

 

Man kan inte helt hårdstyra en dialog, att du ska säga precis det här. Så funkar det inte, vi är 

ju människor och vi möter ju människor - Louise Skalin 

 

För att medarbetarna ska känna att de är delaktiga i organisationen arbetar Apoteket med 

något som de kallar för Glödlampan. Glödlampan är en funktion som apotekspersonalen kan 

använda sig av för att ställa frågor, men också för att komma med förslag på förbättringar som 

kan göras inom företaget för att verksamheten ska fungera bättre. Det kan exempelvis röra sig 

om frågor om varför vissa produkter inte finns i sortimentet. När frågor och förslag kommer 

in till företaget via Glödlampan skickas frågorna vidare till olika avdelningar för att besvaras. 

De förslag som kommer in värderas och många av de förslagen försöker de att genomföra. 

 

Och det är därför jag jobbar också med den här Glödlampan som handlar om 

förbättringsidéer för det tycker jag också, man ska lyssna på sina medarbetare – Ulrika 

Axelsson 

 

Ett annat sätt Apoteket använder sig av för att få personalen engagerad och känna sig delaktig 

är olika typer av möten. De använder sig av morgonmöten som hålls en gång i veckan av 

apotekschefen ute på respektive apotek, men det finns även arbetslagsträffar. På dessa 

arbetslagsträffar har medarbetarna möjlighet att diskutera olika frågor och det skrivs ett 

protokoll under mötet som ger möjligheten att i efterhand kunna kolla upp vad som 

diskuterades och bestämdes på mötet. Den organisationsförändring som Apoteket kommer att 

genomgå syftar till att medarbetarna ska ha ännu större inflytande och kunna påverka arbetet i 

större utsträckning än tidigare. Genom att medarbetarna ges större ansvar och frihet ska detta 

vara möjligt. 

 

Apoteket använder sig även av tävlingar för att engagera personalen i arbetet. Tävlingarna kan 

variera i storlek, det kan vara både stora och små tävlingar och ibland tävlar apoteken mot 

varandra eller tillsammans inom en region för att vara bättre än andra regioner. Varje år utses 

även något som kallas Årets apotek. Priset går till det apotek som har varit bäst på flera olika 
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punkter, bland andra försäljning och service. Det vinnande apoteket får en weekendresa 

utomlands. Denna tävling är uppskattad och motiverar personalen i deras arbete. 

 

Vi har det här Årets apotek också … varje år så utser vi den som har varit bästa apotek. Och 

folk gillar verkligen det! – Eva Fernvall 

 

Utöver detta tillämpar Apoteket ett premieprogram i form av en medarbetarpremie som 

fungerar som en bonus. Denna delas ut en gång per år och erhålls om man har nåt ett visst 

måltal som är relaterade både till försäljning och service. Carl Tersmeden påpekar att det kan 

vara svårt med den här typen av belöning då den ligger så långt i framtiden. Det sätts ett mål i 

januari och inte förrän i mars året därpå blir man uppmärksammad med denna bonus. Trots 

detta har denna typ av belöning en viss effekt på medarbetarna och deras engagemang och 

prestationer. 

 

Medarbetare på apoteken kan vara involverade i vissa projekt som Apoteket har. Medarbetare 

som arbetar ute på apoteken kan således vara inlånade till huvudkontoret någon dag i veckan, 

för att arbeta med ett projekt. Detta möjliggör för att man centralt kan få input direkt från de 

som möter kunder dagligen och är engagerade i den dagliga verksamheten ute på apoteken. På 

så sätt får även medarbetarna en möjlighet att få sin röst hörd, och kan känna att de har 

inflytande och kan förändra någonting.   

 

Så det är ett sätt tycker jag, att fler kan lyftas upp och bli delaktiga i utvecklingen av bolaget, 

att man nyttjar de som är ute i drift och plockar in dem till avgränsade projekt - Louise Skalin 

4.8 Tillgänglighet 

För att möta den ökade efterfrågan från kunderna har Apoteket vidtagit en rad olika åtgärder. 

Samtliga respondenter betonar vikten av att finnas tillgänglig för kunderna och att det är 

kunderna som styr efterfrågan och därmed vad som ska finnas på apoteken i form av varor 

och sortiment, men även när det gäller öppettider och placering av de fysiska apoteken. Efter 

avregleringen av monopolet har Apoteket öppnat drygt 50 nya apotek runt om i landet, för att 

kunna konkurrera om kunderna med de andra aktörerna på marknaden. De måste nu finnas 

tillgängliga för kunderna i en helt annan utsträckning än tidigare. Tillgänglighet är en ny 

komponent som framkommit i studien genom det abduktiva arbetssättet. Tillgänglighet 

nämndes som en viktig faktor för servicekvalitet i flera av de intervjuer som genomfördes i 

början, vilket ledde till att det aktivt ställdes frågor om tillgänglighet under resterande 

intervjuer. 

 

Öppettiderna har förlängts avsevärt för att öka tillgängligheten för kunderna, och ett steg i 

detta har varit att anpassa öppettiderna till de tider som passar kunderna. Apoteket har nu så 

kallade jourapotek som har öppet på tider som kunderna efterfrågat, tidigt på morgonen och 

sent på kvällen. Apoteket använder sig även av ombud för att nå ut till ännu fler konsumenter, 

de har då möjlighet att handla från sortimentet via ett ombud och behöver inte besöka ett 

apotek, i dagsläget finns det ca 700 ombud runt om i landet. På detta sätt ökar tillgängligheten 
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avsevärt vilket är positivt då Apoteket vänder sig till fler konsumenter som eventuellt inte har 

möjlighet att ta sig till ett apotek. 

 

Något som ändrats mycket är ju våra öppettider… Det är ju också något som har förändrats, 

tidigare var det mycket mindre kundanpassat än idag men vi försöker öppna upp mer och mer 

och se till att apoteken finns där när de behöver dem. Det har hänt ganska mycket på det 

området ändå… - Carl Tersmeden 

 

Det finns även en förbättrad tillgänglighet för kunder att handla online på Apoteket, detta 

gäller inte endast egenvårdsvaror utan nu erbjuder Apoteket även möjligheten att beställa sina 

recept online. Dessutom finns det möjlighet att ringa och beställa sina varor, samt att 

Apoteket arbetar mycket med att ha en väl fungerande kundservice dit kunderna kan vända 

sig vid frågor. Genom detta finns Apoteket tillgängligt för flera olika kundgrupper, och inte 

bara de som väljer att besöka ett apotek i butik. Eva Fernvall berättar hur den ökade 

tillgängligheten har lett till en stor utmaning i att kunna ge kunderna ett bra bemötande med 

en hög kvalitet på servicen. Samt att det finns en stor utmaning i att få kunderna att känna 

igen sig, oavsett vilken kanal de vänder sig till, vilket är viktigt oavsett var konsumenterna 

väljer att vända sig. 

 

Vi försöker satsa på att finnas i olika kanaler, och då får det vara lika viktigt om man kommer 

som kund till apoteket.se eller ringer vår kundservice eller kommer till apoteksombudet, eller 

i butiken. Så att man känner igen sig i alla de här kanalerna, det är otroligt viktigt - Eva 

Fernvall 

 

Tillgängligheten avser även de produkter som Apoteket erbjuder sina kunder. Att kunna ha de 

mediciner som kunderna efterfrågar hemma i lager innebär stora kostnader, samtidigt som det 

kan vara nödvändigt för att tillgodose kundernas behov. I dagsläget har Apoteket 96 % av alla 

läkemedel hemma, de som inte finns i lager är lite mer ovanliga läkemedel där efterfrågan inte 

är lika hög. Det finns en regel som innebär att de ska kunna expediera ett läkemedel inom 24 

timmar, vilket kan vara svårt att nå alla gånger, speciellt under helger där leveransen av varor 

inte är lika tät. För att underlätta för kunden erbjuder Apoteket därför möjligheten att få 

läkemedlet hemskickat till sig, så att kunden inte behöver komma tillbaka till Apoteket en 

gång till. 

 

Väntetider är en del i arbetet med tillgänglighet, det är viktigt att kunden inte ska vänta för 

länge på att få hjälp. För att uppnå detta finns det tydliga mål att arbeta efter. Målen är 

utformade centralt men riktar sig till personalen som är de som bemöter kunderna dagligen i 

sitt arbete, och därmed har möjlighet att påverka detta. Det övergripande målet kan vara att 

det ska expedieras många kunder varje timme vilket då kan brytas ned i ett mål för väntetider, 

detta mål kan då innebära att alla kunder ska expedieras inom ett visst antal minuter.  
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5. Analys  

Analysen utgörs av en redogörelse av de olika komponenter som har en påverkan på 

serviceklimat och engagemang. Den inledande delen av analysen består av teoretiska 

kopplingar, således redogörs kopplingarna mellan vad som framkommit i studien och den 

teori som ligger till grund för studien. Efter den teoretiska kopplingen presenteras analysen av 

hur Apoteket arbetar med de olika komponenterna, samt komponenternas påverkan på 

serviceklimat och engagemang. Därefter följer en diskussion kring tillgänglighet, som har 

visat sig vara ytterligare en påverkande faktor för servicekvalitet. Avslutningsvis presenteras 

studiens modifierade undersökningsmodell. Upplägget för analysen grundar sig i studiens 

abduktiva ansats. Då resultatet av studien skiljer sig från tidigare teori genom att resultatet 

förklarar hur styrning med komponenterna går till och inte konstaterar att de finns och är 

relevanta för att uppnå servicekvalitet återfinns delar av analysen utan teoretisk koppling. 

5.1 Servicevision och riktlinjer och dess påverkan på serviceklimat och 

engagemang 

Studien har visat att Apoteket inte har en specifik servicevision. Företagets vision visar dock 

på att service är viktigt då Apotekets mål är att de ska göra det lättare för kunden att må bra 

och en viktig del i detta är att ge kunderna ett gott bemötande med en hög service. El-Namaki 

(1992) beskriver en vision som en bild av framtiden som önskas uppnås, visionen kan genom 

detta leda företaget och medarbetarna i rätt riktning då visionen beskriver vad företaget 

värdesätter och vill uppnå med sitt arbete. Apotekets vision är en riktlinje för hur de ska 

arbeta med service gentemot kunderna. 

Riktlinjer framkommer som en stor del av Apotekets arbete med att styra personalen mot 

service med hög kvalitet. Genom att tillämpa riktlinjer etablerar Apoteket en tydlig bild hos 

medarbetarna hur de ska arbeta och vilket arbetssätt som värdesätts i organisationen. Little 

och Dean (2006) instämmer och menar att tydliga riktlinjer ger medarbetarna information och 

vägledning om hur arbetssättet inom en organisation önskas se ut. 

I studien går det att identifiera tre olika delar för arbetet med servicevision och riktlinjer. 

Apoteket arbetar med centralt styrda arbetssätt, finansiella mål samt målsättning. Figur 5 

illustrerar respektive dels innehåll med olika typer av arbetssätt för att styra personalen mot 

servicekvalitet genom servicevision och riktlinjer.  
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Figur 5. Servicevision och riktlinjer 

 

Centralt styrda arbetssätt innefattar processbeskrivningar, riktlinjer samt Apotekets 

affärsvision. Apoteket arbetar med processbeskrivningar genom att ha processer för olika 

områden, exempelvis för service och logistik. Processbeskrivningarna har stort kvalitetsfokus 

och instruerar hur personalen ska arbeta. Riktlinjernas syfte är att vägleda personalen i hur de 

ska arbeta och hantera olika situationer. Det finns riktlinjer för bland annat bemötandet med 

kund och hur dialoger bör se ut. Processbeskrivningar och riktlinjer finns tillgängliga för 

personalen och syftar till att underlätta det dagliga arbetet. De olika dokumenten finns primärt 

tillgängliga på intranätet och personalen har möjlighet att löpande ta del av de olika 

arbetssätten. I studien framkommer att Apotekets affärsvision är riktlinjer för hur 

medarbetarna ska arbeta och agera gentemot kund. Den vision som finns visar att service är 

en viktig del i arbetet gentemot kund. Affärsvisionen ger en bra grund och visar vad Apoteket 

arbetar mot, genom att visionen kommuniceras till medarbetarna från central nivå blir det 

tydligt för personalen vad som värdesätts i arbetet mot Apotekets kunder. 

 

Studien visar att arbetet med finansiella mål är en del i arbetet med servicevision och 

riktlinjer. Det finns ett omfattande budgetarbete inom företaget, något som har fått större 

fokus sedan monopolet avskaffades. Budgeten delas upp i olika mål, exempelvis försäljnings- 

och effektivitetsmål och genom att bryta ner budgeten i mål blir det ett tydligt för 

medarbetarna vad det är de ska arbeta mot. Försäljningsmål och effektivitetsmål används inte 

bara som en del av budgeten utan fungerar även som delmål för att nå budgeten. 

 

Arbetet med de finansiella målen leder till den sista kategorin för arbetet med servicevision 

och riktlinjer, som är målsättning. På Apoteket arbetar man med målsättning på både lång och 

kort sikt. De långsiktiga målen sätts för att medarbetarna ska veta vad de ska arbeta mot på 

lång sikt, där finns bland annat budgetsättningen. De kortsiktiga målen har en koppling till en 

närmare framtid, det kan exempelvis röra sig om ett mål som ska uppnås inom en period på 

 fem veckor. Apoteket applicerar detta tillvägagångssätt för att styra sin personal till att nå de 

ekonomiska mål som finns inom organisationen och på så sätt fungerar målsättningen som 

riktlinje för medarbetarnasarbete. En sista del i målsättningen är att respektive apotekschef till 

viss del får vara delaktiga i de målnivåer som sätts. När den lokale apotekschefen kan påverka 
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målsättningen leder det till att de blir delaktiga i de riktlinjer som berör målsättningen, något 

som har visat sig ha en positiv påverkan på medarbetarnas engagemang.   

 

I studien har arbetet med servicevision och riktlinjer visat sig ha en positiv påverkan på 

medarbetarnas engagemang. Genom att medarbetarna får ta del av önskvärda arbetssätt och 

mål som Apoteket arbetar mot ökar det engagemanget då detta får dem att känna sig 

delaktiga. Att veta vad som ska uppnås och vad arbetet syftar till skapar ett engagemang hos 

medarbetarna som gör att de vill arbeta mot företagets bästa. Servicevision är en viktig del för 

att medarbetarna ska känna sig delaktiga, något som även bekräftas i Cheung & To (2010)  

 

Även serviceklimatet på Apoteket har påverkats av arbetet med den utformade vision som 

företaget har och de riktlinjer som tillämpas. Genom att det finns tydliga riktlinjer och en 

tydligt utformad vision ges medarbetarna information om hur de ska arbeta och på så sätt 

påverkar detta serviceklimatet, genom att medarbetarna vet vilket beteende som är önskvärt. 

Resonemanget om hur visionen och riktlinjerna påverkar serviceklimatet stödjer det Little och 

Dean (2006) menar, att tydliga riktlinjer leder till ett förbättrat serviceklimat. 

 

5.2 Kommunikation och dess påverkan på serviceklimat och engagemang 

Kommunikation har en central roll på Apoteket och det utbredda arbetet med kommunikation 

har flera syften, bland annat att sprida information om nya arbetssätt och rutiner, så att 

personalen ute på apoteken kontinuerligt kan hålla sig uppdaterade om det dagliga arbetet. I 

studien framkommer att Apoteket har förändrat synen på kunderna och kundernas behov, 

vilket har lett till ett ökat fokus på kunderna. För att kunna ge kunderna ett gott bemötande är 

det viktigt att detta kommuniceras till medarbetarna för att få dem att förstå hur bemötandet 

med kunden ska se ut. För att kundernas behov ska tillgodoses och för att de ska kunna få en 

hög service. Proctor & Doukakis (2003) menar att en fungerande kommunikation kan 

förbättra servicekvaliteten genom att skapa en förståelse för kundernas behov hos 

medarbetarna. 

Det är av stor vikt att arbetet med servicekvalitet kommuniceras till medarbetarna för att de 

ska kunna ge kunderna en hög service, vilket stödjer Little och Dean (2006) som menar att 

kommunikationen är en viktig del för att kunna uppnå ett bra serviceklimat som ska leda till 

en bra servicekvalitet. Även Zelnik et al. (2012) diskuterar hur ledningen måste kommunicera 

syftet med kvalitetsarbetet och hur det ska genomföras för att utfallet ska bli gynnsamt. 

Sedan monopolet avskaffades har fokus på försäljning och försäljningsmål ökat. Apoteket 

arbetar med en nära dialog till respektive apotek för att öka medvetenheten kring nya mål och 

förändringar. Detta stödjer det resonemang som Nelissen och Martine (2008) för kring hur 

utfallet av en förändring påverkas av hur mål och syften förmedlas till medarbetarna, och att 

kommunikationen är en viktig del av detta. De menar att kommunikationen till medarbetarna 

har en påverkan på förändringens utfall. 
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Apoteket tillämpar kommunikation inom organisationen i stor utsträckning. Användandet av 

kommunikationen varierar beroende på syftet med kommunikationen och vad som förmedlas. 

I studien identifieras fyra olika aspekter av kommunikation på Apoteket. I figur 6 går det att 

utläsa att dessa fyra aspekter är informationsspridning, kommunikationskanaler, 

kommunikation i olika nivåer samt säkerställande. 

 

Figur 6. Kommunikation 

Informationsspridning tillämpas för att information om nya arbetssätt, rutiner och liknande 

ska förmedlas till medarbetarna inom Apoteket. För att informationen ska kunna spridas finns 

det olika tillvägagångssätt som de använder sig av. Olika sätt tillämpas beroende på vad det är 

som ska förmedlas och till vem. Det finns en väl utvecklad kommunikationsmodell som 

tydligt visar hur informationen ska spridas, till vem och i olika tidsintervall. En viktig del i 

arbetet med informationsspridning är även hur chefen för respektive apotek för en dialog med 

sina medarbetare för att upplysa dem om löpande information kring arbetssätt och produkter. I 

studien framkommer det att det finns en oro över att all information inte når medarbetarna, 

främst på grund av tidsbrist då apotekschefen har en hög arbetsbelastning. Information 

kommuniceras även genom att specialister från Apoteket besöker de olika apoteken i landet 

och informerar. Genom att det finns en god kommunikation inom organisationen får 

medarbetarna även ta del av information kring servicekvalitet. Studien har visat att 

kommunikationen har en påverkan på serviceklimatet i organisationen. Det finns en tydlig 

informationsspridning om nya arbetssätt, mål och syften vilket upplyser medarbetarna och gör 

att de förstår syftet med arbetet med servicekvalitet. 

För att informationen ska kunna spridas tillämpas olika kommunikationskanaler. I studien 

framkommer det att valet av kommunikationskanal styrs av vad det är som ska kommuniceras 

och till vem, något som framgår i figur 6. De kommunikationskanaler som används i störst 

utsträckning är företagets intranät, Aponet, och interpersonella möten. Intranätet används för 

att informera medarbetarna om löpande information som rör deras arbetsdag, exempelvis nya 

arbetssätt. Det finns olika typer av möten som tillämpas som kommunikationskanal. Löpande 

möten i form av morgonmöten eller arbetslagsträffar sker ute på respektive apotek. Under 

dessa möten har personalen möjlighet att ta del av ny information och nya arbetssätt samt att 
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det finns utrymme för diskussion. Det finns även möten mellan respektive apotek och 

ledningen, under dessa möten sker främst uppföljning på de olika målen som apoteken inte 

har nått upp till. 

Kommunikationen ser olika ut beroende på vem som är mottagare av informationen, det vill 

säga till vilken nivå i organisationen. Studien har visat att Apoteket tar stor hänsyn till vem 

som ska ta del av den nya informationen samt hur informationen då bör förmedlas. När ny 

information sprids ut till hela organisationen sker det på en mer övergripande nivå till de olika 

regioncheferna, de anpassar sedan informationen till apotekschefer och medarbetare ute på 

apoteken, så att informationen blir mer konkret. Studien visar att det finns en tydlig hierarki i 

hur kommunikationen ser ut, utgångspunkten är centralt lokaliserad för att sedan spridas ner i 

organisationen. Detta är något som Apoteket visar en stor medvetenhet kring, och det framgår 

hur de arbetar med detta och gör organisationsförändringar för att flytta kommunikationen till 

en lokal nivå. En förflyttning av kommunikationen får en positiv påverkan på serviceklimatet 

då en ökad kommunikation bidrar till att medarbetarna får ta del av information i större 

utsträckning vilket skapar en ökad medvetenhet kring arbetet med servicekvalitet och dess 

syften. 

Studien tyder på att en förflyttning av arbetet till en lokal nivå, där medarbetarna ges mer 

frihet har en positiv påverkan på kommunikationen vilken i sin tur leder till ett ökat 

engagemang hos medarbetarna. Om medarbetarna känner att de är delaktiga i 

kommunikationen leder det till att de känner sig uppmuntrade att vara engagerade i 

organisationen och det dagliga arbetet. Detta leder i sin tur till en ökad servicekvalitet till 

kunderna. Studiens material ger dock inte tillräckligt med stöd för att säkerställa att en 

förflyttning till lokal nivå skulle få dessa effekter. 

Det finns en korrelation mellan kategorierna informationsspridning, kommunikationskanaler 

och kommunikation i olika nivåer. Valet av kommunikationskanal styrs i stor utsträckning av 

vad det är som ska förmedlas samt vem det ska nå ut till och på vilken nivå i organisationen. 

Det är därför av stor vikt att ta hänsyn till alla tre delarna vid arbetet med kommunikation. 

Genom att det finns en medvetenhet om detta förhållningssätt sprids information ut till rätt 

nivå i organisationen på ett effektivt sätt, då det går att tillämpa en lämplig 

kommunikationskanal. 

Den sista aspekten som har identifierats inom kommunikation rör säkerställande. Inom 

Apoteket kommuniceras mycket information till medarbetarna, därmed uppstår risk att stora 

delar av informationen kan riskeras att förbises. För att säkerställa medarbetarna tagit del av 

viktig information får respektive medarbetare ute på apoteken skriva upp när de har läst 

igenom den nya informationen. Genom detta går det att säkerställa att alla har läst om 

exempelvis nya arbetssätt. 
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Arbetet med kommunikation har visat sig påverka engagemanget och det serviceklimat som 

finns på Apoteket. Inom organisationen finns det en tydlig kommunikationsmodell som 

tillämpas vid informationsspridning. I studien framkommer att kommunikationen till 

medarbetare är en viktig del i arbetet, genom kommunikation av exempelvis nya arbetssätt 

kan personalen engageras i arbetet. För att engagera personalen i arbetet och organisationen 

arbetar Apoteket utbrett med kommunikation och kommunikation på olika sätt. Arbetet med 

kommunikation som ett medel för att engagera personalen stödjer Little och Deans (2006) 

resonemang om att ökad kommunikation är en viktig del för att engagera personalen. 

Med en fungerande kommunikation inom organisationen når ledningen ut med ny information 

till medarbetarna, något som bidrar till ett förbättrat serviceklimat på Apoteket. Genom att 

medarbetarna får ta del av information kring bland annat nya arbetssätt får de en tydlig 

uppfattning om vad som förväntas av dem och vilka beteenden som är önskvärda inom 

organisationen. Tydlig kommunikation som informerar medarbetarna förbättrar 

serviceklimatet, vilket stödjer den diskussion Little och Dean (2006) samt Schneider, Wheeler 

och Cox (1992) för kring hur en god kommunikation leder till ett förbättrat serviceklimat.  

5.3 Utbildning och dess påverkan på serviceklimat och engagemang 

Enligt Apoteket är utbildning viktigt och de arbetar med utbildning kontinuerligt för att 

förbättra servicekvaliteten. Ueno (2010) och Cheung och To (2010) menar att utbildningen av 

personalen påverkar servicekvaliteten som företag levererar till sina kunder. Apoteket anser 

att utbildning är nödvändigt för att personalen ska kunna identifiera kundernas behov och 

således bemöta kunderna på ett bra sätt, ett steg i detta är att utbilda medarbetarna i nya 

produkter. Genom att göra detta kan medarbetarna leverera en service med hög kvalitet till 

kunderna. Detta stödjer Little och Dean (2006) som menar att en del av servicen är att ha 

kunskap om produkterna som företaget erbjuder och att det därför är viktigt att kontinuerligt 

hålla sig uppdaterad med ny information.   

Studien visar att det ligger i Apotekets kärnvärden hur medarbetarna ska arbeta och bete sig, 

trots detta är det viktigt att kontinuerligt arbeta med personalens beteenden och attityder. 

Kelemen (2003 i Parumasur & Govender 2013) menar att utbildningen av personalen bör 

fokusera på medarbetarnas beteenden och attityder för att de ska kunna identifiera kundernas 

behov och kunna optimera uppfyllandet av dessa behov. Även Little och Dean (2006) och 

Lytle och Timmerman (2006) menar att utbildning kan leda till att de kan lösa oväntade 

problem samt ge lämpliga förslag i olika situationer. 

Apoteket erbjuder utbildning till personalen i stor utsträckning vilket visar att medarbetarna 

tillhandahålls de resurser som krävs för att de ska kunna ge en hög service. Detta bekräftar det 

Joseph (1996) och Paramasur och Govender (2013) argumenterar för, att personalen måste 

utbilda sig kontinuerligt för att de ska kunna ge kunderna en hög servicekvalitet, samtidigt 

som ledningen måste tillhandahålla resurser för att möjliggöra detta. 
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Apotekets utbredda arbete med utbildning visar sig i form av fyra olika aspekter. De olika 

aspekter företaget arbetar med för att utbilda medarbetarna är resurser, utbildningsformer, 

uppföljning samt utbildningens syfte. Vad de olika aspekterna innehåller för olika typer av 

arbetssätt går att utläsa nedan i figur 7.  

Figur 7. Utbildning 

Studien visar att Apoteket lägger mycket resurser på att utbilda personalen i form av tid och 

finansiella resurser. Studien visar relevansen av att medarbetarna får avsatt tid för att kunna 

utbilda sig inom nya områden. Genom att varje medarbetare har en kompetenstimme i veckan 

kan de läsa på om ny information och nya arbetssätt. Resurser till personalen ges även som en 

finansiell resurs. För att medarbetarna ska kunna utbilda sig är det viktigt att de får rätt stöd 

och material. Detta framkommer i studien som en viktig del i det utfall utbildningen ger. 

Apoteket måste tillhandahålla rätt material beroende på hur utbildningen sker. Empirin visar 

att det på Apoteket finns en speciell avdelning på företaget för detta ändamål, 

Apoteksakademin. 

Utbildningen på Apoteket sker i olika former, de utbildningsformer som tillämpas går att se i 

figur 7. Bland annat så tillämpas rollspel för att medarbetarna ska lära sig hur de ska 

interagera med kunder och hantera olika situationer som uppstår. Att medarbetarna får lära av 

varandra lyfts fram som en viktig del i utbildningen av personalen. Denna form av utbildning 

går till på så sätt att om medarbetarna har hanterat en situation på ett bra sätt sprids det till 

andra inom företaget via intranätet. Apoteket har även tagit fram särskilda dokument för 

kundbemötande som de medarbetarna får ta del av för att de ska lära sig hur de ska bemöta 

kund och vad som är viktigt att tänka på. Extern utbildning är en viktig del för utbildningen av 

personalen då denna utbildningsform består av att externa aktörer exempelvis presenterar en 

ny produkt. Studien visar att tillämpning av olika utbildningssätt är gynnsamt för företaget 

genom att utbildningsformen anpassas till vad det är som ska läras ut.  

Uppföljning används som ett sätt att utbilda personalen genom att det visar vad personalen 

behöver förbättra. Detta sker i form av NKI-undersökningar och mystery shopping. Syftet 

med detta är att se till hur personalen hanterar olika situationer och resultatet från dessa 

undersökningar återkopplas sedan till medarbetarna för att de ska veta vad de behöver 
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förbättra för att kunna ge en hög service till kunderna. Apoteket tar även emot synpunkter från 

kunder som inte kommer från NKI-undersökningar. Detta sker genom synpunkter ute på 

apoteken, men även när kunder kontaktar kundtjänst. Även dessa synpunkter återkopplas till 

personalen för att de ska veta hur de kan förbättra bemötandet av en kund i en specifik 

situation. 

Utbildningen har olika syften, beroende på vad det är som önskas uppnås med utbildningen. 

Studien visar att det på Apoteket finns en stor medvetenhet kring detta. De arbetar med olika 

utbildningssätt beroende på vad det är som personalen ska utbildas inom. Ett av syftena med 

den utbildning som ges till personalen är att de ska ge rätt bemötande till kunderna. Kunderna 

har stor betydelse för Apoteket och det är därmed av stor vikt att personalen har rätt attityd 

och vet hur de ska bemöta sina kunder. Ytterligare ett syfte med den utbildning som 

medarbetarna genomför är att de ska lära sig att identifiera kundernas behov. Alla kunder har 

olika behov och förutsättningar och det är viktigt att personalen kan se till varje kunds 

specifika behov och problem. På Apoteket visas en medvetenhet om att det är viktigt att 

fastställa syftet med utbildningen för att kunna anpassa utbildningsformen.  

Utbildning visar sig ha en påverkan på medarbetarnas engagemang i arbetet. Genom att 

utbilda personalen får de stor kunskap om produkter och bemötande vilket skapar rätt 

förutsättningar för att de ska känna sig engagerade i arbetet. Detta resonemang bekräftar den 

diskussion Cheung och To (2010) för om att utbildning av personalen ökar deras 

engagemang. Då studien endast undersöker central styrning, är det inte möjligt att dra några 

slutsatser om hur utbildning påverkar engagemanget hos medarbetarna. För att kunna dra 

dessa slutsatser krävs ytterligare studier som undersöker medarbetarnas uppfattning.  

Utbildning har även en påverkan på Apotekets serviceklimat då det illustrerar en bild av vilket 

beteende som är önskvärt och vad som förväntas av medarbetarna. Studien har visat att 

utbildning är en stor del av Apotekets kultur, det genomsyrar hela företaget och det finns ett 

utbrett arbete med detta med syfte att förbättra servicekvaliteten gentemot kunderna. Detta 

bekräftar Little och Deans (2006) diskussion kring utbildningens betydelse för att förbättra 

serviceklimatet och således den service som ges till kunderna. 

5.4 Inflytande och dess påverkan på serviceklimat och engagemang 

På Apoteket är inflytande och engagemang två begrepp som har stark koppling till varandra. 

Apoteket arbetar med inflytande för att engagera personalen i arbetet, vilket de bland annat 

gör genom att tillämpa belöning. Detta tillvägagångssätt för att engagera medarbetarna stödjer 

Little och Dean (2006) som beskriver belöning som en åtgärd för att engagera personalen. 

Apoteket tillämpar rutin- och processbeskrivningar i stor utsträckning, med syfte att stödja 

personalen och ge dem riktlinjer för deras arbete. Quinn och Spreitzer (1997) menar att det 

kan finnas en problematik vid tillämpning av rutiner som medarbetarna ska följa, om de har 

en låg känsla av inflytande kan de välja att följa rutiner som eventuellt inte är lämpliga för 

den aktuella situationen, och att det hade varit mer lämpligt att de tog egna initiativ (Quinn & 
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Spreitzer 1997). Detta innebär en stor utmaning för företag som arbetar med servicekvalitet. 

Om de rutin- och processbeskrivningar som finns ska tillämpas kan det skapa en konflikt med 

vad som är lämpligt för situationen, samtidigt som det är viktigt att riktlinjerna finns för att 

medarbetarna ska veta vad de ska förhålla sig till. 

Studien visar att medarbetarna har en möjlighet att påverka sitt engagemang och således sin 

delaktighet, vilket stärker det resonemang som Quinn och Spreitzer (1997) för kring att 

inflytande kan ses som ett tankesätt hos medarbetare. De menar att ledningen på ett företag 

kan skapa de rätta förutsättningarna för inflytande men att det är medarbetarna som väljer att 

ha inflytande genom att de exempelvis är självsäkra på sina kunskaper. 

Det framkommer att inflytande och således det engagemang medarbetarna på Apoteket har i 

sitt arbete påverkar den servicekvalitet de ger till kunderna. Detta stärker det resonemang som 

Little och Dean (2006) för, att engagemang kan skapa delaktighet och således en ökad 

servicekvalitet. De menar att om medarbetarna har ett stort engagemang i organisationen leder 

det till att de med stor sannolikhet kommer att ge en god service till kunderna. 

I studien identifieras att Apoteket använder sig av fyra olika tillvägagångssätt för att 

medarbetarna ska ha inflytande över sitt arbete. De tillvägagångssätt som tillämpas är stöd till 

medarbetare, uppmuntran till delaktighet, frihet till medarbetare samt de överordnades 

lyhördhet. Kategorierna berättar hur Apoteket arbetar med inflytande då respektive kategori 

innehåller olika arbetssätt, dessa går att se i figur 8. 

 

Figur 8. Inflytande 

Apoteket arbetar med stöd till medarbetarna genom att tillämpa riktlinjer och möten. 

Riktlinjer och möten syftar till att instruera hur det är tänkt att medarbetarna ska arbeta. 

Riktlinjer talar om för medarbetarna vad de har att förhålla sig till i sitt arbete, framförallt i 

möte med kunder. Genom att de medarbetarna vet vad de ska arbeta efter ger det ett stöd för 

dem samtidigt som de har ett inflytande över hur de väljer att möta kund. Det finns en frihet 

för medarbetarna i hur de väljer att genomföra sitt arbete med förutsättning att de förhåller sig 

till de riktlinjer som företaget har satt upp. Möten ger medarbetarna inflytande på så sätt att 

det ger dem möjlighet att ge input om vad de tycker och tänker om olika saker samtidigt som 

mötena syftar till att ge information om exempelvis nya arbetssätt. Apoteket har något som de 
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kallar arbetslagsträffar, vilket är en form av möte där medarbetarna får möjlighet att diskutera 

olika frågor. Arbetslagsträffar ger medarbetarna större möjlighet till inflytande än vad andra 

typer av möten gör som har en unilateral kommunikationsväg och som syftar till att endast ge 

information. I kategorin stöd till medarbetare går det att se att det finns en konflikt i det 

inflytande Apoteket vill att medarbetarna ska ha. Apoteket arbetar för att medarbetarna ska ha 

inflytande över arbetet samtidigt som deras inflytande begränsas genom att riktlinjer och 

möten talar om hur de ska arbeta och vad de ska förhålla sig till. Det vill säga att de vill 

släppa in personalen i arbetet och ge dem en möjlighet att påverka samtidigt som de inte vill 

förlora kontrollen, detta gör de genom att använda sig av riktlinjer. 

Medarbetarna uppmuntras även till delaktighet för att de ska känna att de har inflytande i 

organisationen och över sitt arbete. Apoteket tillämpar olika typer av tävlingar och en form av 

premieprogram. Tävlingarna som Apoteket tillämpar syftar till att öka försäljningen och sker 

exempelvis genom att varje apotek ska sälja en viss procent av en specifik produkt under en 

kampanjperiod. Detta är ett sätt att få personalen att sträva efter det som Apoteket vill uppnå 

samtidigt som de kan få en belöning för att ha nått de uppsatta målen. I en sådan situation har 

medarbetarna en möjlighet att välja om de vill vara delaktiga i de tävlingar som arrangeras 

samtidigt som det ger dem en möjlighet att ha inflytande över hur de väljer att gå tillväga för 

att nå det uppsatta målet för tävlingen. Premieprogrammet ger medarbetarna inflytande över 

möjligheten till att motta en bonus. Om personalen når vissa försäljningsmål och visar ett gott 

beteende finns det möjlighet att erhålla bonus. Genom arbetet med premier uppmuntras 

medarbetarna till att arbeta efter vad Apoteket vill att de ska uppnå samtidigt som de själva 

har inflytande över hur de väljer att genomföra sitt arbete för att i slutändan få en bonus för 

det arbete de har utfört. 

Tävlingar och bonus har visat sig leda till att medarbetarna på Apoteket engagerar sig i 

arbetet. Dock visar studien att det finns en känd problematik i att tillämpa dessa former av 

uppmuntran till engagemang då det kan vara svårt att göra en koppling mellan prestation och 

belöning, detta då bonusen ligger långt i framtiden. Trots detta har tillvägagångssättet visat 

sig ha en påverkan på medarbetarnas inflytande och genom detta en viss effekt på 

medarbetarnas engagemang. 

Den organisationsförändring som Apoteket kommer att genomgå i början av 2015 kommer att 

leda till att de lokalt på apoteken får ett större ansvar. Detta leder till kategorin som benämns 

frihet till medarbetare. I och med att medarbetarna får mer ansvar får de således större 

inflytande över sitt arbete. När medarbetarna får mer ansvar kommer de att kunna påverka sitt 

arbete i större utsträckning än de har gjort tidigare. Detta är ett nytt sätt för Apoteket att arbeta 

med medarbetarnas inflytande. När medarbetarna får större ansvar och frihet över arbetet 

leder det till ett ökat inflytande, vilket i sin tur engagerar medarbetarna i större utsträckning än 

tidigare. Detta är något som är positivt för den servicekvalitet som personalen på apoteken ger 

vid ett kundbemötande. 
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Något som lyfts fram som viktigt på Apoteket i arbetet med inflytande är att medarbetarna 

blir hörda, att deras idéer och förslag blir uppmärksammade och att deras synpunkter lyfts 

fram. Därför är det viktigt att arbeta med de överordnades lyhördhet. Apoteket arbetar med 

detta i form av att personalen ute på apoteken kan lämna in frågor och förbättringsidéer till en 

funktion som de kallar för Glödlampan. Apoteket involverar även medarbetarna ute på 

apoteken i projekt på central nivå, vilket ger dem möjlighet att ge sina synpunkter direkt till 

dem som är ansvariga och på så sätt får de ett inflytande över hur arbetet ute på apoteken bör 

gå till. Genom dessa tillvägagångssätt får personalen ett inflytande över sitt arbete då de ges 

möjligheter att förbättra och påverka rutiner och arbetssätt i det dagliga arbetet. 

På Apoteket har arbetet med stöd till medarbetare, uppmuntran till delaktighet, frihet till 

medarbetare samt de överordnades lyhördhet visat sig ha en positiv påverkan på 

engagemanget i organisationen. Arbetet med dessa kategorier som syftar till att ge 

medarbetarna inflytande har lett till att medarbetarna är engagerade i arbetet vilket har visat 

sig vara positivt för den service som de levererar till kunderna. 

Det går även att se att de arbetssätt som apoteket tillämpar för att medarbetarna ska ha ett 

inflytande påverkar det serviceklimat som finns inom organisationen. Om medarbetarna har 

inflytande över sitt arbete ges de möjlighet att påverka de processer och rutiner som tillämpas 

inom företaget och på så sätt blir medarbetarna mer engagerade och det är möjligt att nå ett 

serviceklimat som är mer anpassat efter alla i företaget. 

5.5 Tillgänglighet och dess påverkan på serviceklimat och engagemang 

Studien visar att ytterligare komponenter än de som framkommer i teorin har en stor påverkan 

på servicekvalitet. En av dessa komponenter är tillgänglighet. I Studien framkommer det att 

Apoteket arbetar med tillgänglighet i stor utsträckning, och att vara tillgänglig till kunderna 

har fått en ökad betydelse sedan monopolets avskaffande. Fem olika aspekter av tillgänglighet 

har identifierats, tillgänglighet i apotek, distribution, kundservice, tillgänglighet i varor och 

kundsynpunkter. Dessa går att utläsa i figur 9. 

 

 
Figur 9. Tillgänglighet 
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Ett sätt att vara tillgänglig för kunden har visat sig vara att de fysiska apoteken ska vara 

tillgängliga för kundernas behov. Det är viktigt att det finns en tillgänglighet i apotek för 

kunderna, detta anpassas efter vad kunderna efterfrågar och var det kan finnas en marknad för 

potentiella kunder. En del i arbetet med tillgänglighet i apotek har varit att Apoteket har 

utökat öppettiderna. Många apotek har nu öppet på tider som är anpassade efter kunderna, 

exempelvis finns det många apotek som öppnar tidigt på morgonen och har öppet till sent på 

kvällen, för att vända sig till så många kundgrupper som möjligt. Ytterligare ett steg i detta 

har varit att förkorta väntetiderna på apoteken. Kunden ska inte behöva vänta längre än 

nödvändigt och idag har Apoteket utarbetade mål för inom vilken tid en kund ska expedieras. 

 

Tillgänglighet till kunderna berör även distribution, studien visar att Apoteket arbetar för att 

vara tillgängliga för alla kunder. Det är därför av stor relevans att arbeta med distribution för 

att på så sätt nå ut till de kunder som eventuellt inte har möjlighet att besöka ett apotek. 

Apoteket arbetar med ombud i stor utsträckning. De kunder som inte har ett apotek i närheten 

kan genom detta beställa sina varor och sedan hämta dem på ett av Apotekets ombud. Det är 

även möjligt att få sina varor hemskickade. För de kunder som inte har ett apotek i närheten 

eller som inte kan besöka ett apotek finns flera alternativ, det är möjligt att både ringa och 

beställa sina varor och recept, men det går även att göra direkt via apotekets hemsida. 

 

För att kunderna ska kunna komma i kontakt med Apoteket på ett enkelt sätt arbetar företaget 

med tillgänglighet i form av en bra kundservice. Detta är något som har förändrats i stor 

utsträckning sedan monopolet avskaffades och Apoteket började verka på en konkurrensutsatt 

marknad. De olika kanalerna som är utvecklade för att vända sig till olika kunder och deras 

förutsättningar är något som visar hur Apoteket arbetar med tillgänglighet. Studien visar hur 

de anpassar sig efter olika kunder och olika behov, exempelvis kan en kund föredra att chatta 

med kundservice för att få råd, medan en annan kund inte har tillgång till en dator och således 

väljer ett annat kommunikationssätt, exempelvis telefon.  

 

Ytterligare en del av tillgänglighetsaspekten är tillgänglighet i varor, för att kunna konkurrera 

är det av stor vikt att ha de varor hemma som kunderna efterfrågar. Sortimentet i den så 

kallade egenvården styrs i stor utsträckning av vad kunderna efterfrågar och således vad som 

säljer bra. De produkter som har en låg efterfrågan försvinner ur sortimentet och ersätts med 

nya varor, kunderna har således möjlighet att påverka de varor som finns i sortimentet. Finns 

det stora önskemål om en viss vara tar Apoteket till sig det och varan kan på sikt tas in i 

sortimentet. Kunderna styr även vilka receptbelagda varor som ska finnas i lager. Studien 

visar hur det finns en kostnadsaspekt att ta hänsyn till, lagerhållning innebär höga kostnader, 

lagerhållning är trots detta något som Apoteket satsar på för att öka kundnöjdheten. 

 

Att fokus på kunderna har ökat de senaste åren är något som tydligt framkommer i samband 

med tillgänglighet. Studien visar hur Apoteket lyssnar på kunderna och tar till sig av deras 

synpunkter. Kunderna kan ha synpunkter på allt från service till produktsortiment, alla 
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synpunkter är av stor vikt för Apoteket då det är kunderna som är de som i slutändan ska vara 

nöjda med sin upplevelse av företaget. Kundsynpunkter har påverkat arbetet med samtliga 

aspekter i tillgänglighet. Utan kundsynpunkter hade Apoteket visserligen arbetat med dessa 

delar ändå, exempelvis sortiment och distribution. Studien visar att kundernas synpunkter har 

drivit fram den här utvecklingen i en större omfattning än vad som annars hade skett. 

 

I studien framkommer att tillgänglighetsaspekten kan ha en stor påverkan på engagemanget 

inom organisationen, dock är detta inte något som fullt ut kan stärkas genom det empiriska 

material som studien genererat. Trots detta tyder materialet på att tillgänglighet för kunderna 

kan engagera personalen. Att tillhandahålla rätt varor till kunden, och vara lyhörd för 

kundernas synpunkter och önskemål kan få en effekt i form av en engagerad personal. 

Exempelvis måste personalen vara engagerad i arbetet för att nå upp till målen med 

väntetider. 

 

Hur tillgänglighet påverkar det serviceklimat som finns inom Apotekets organisation 

avhandlas dock inte i studien. Det är möjligt att det finns en koppling mellan dessa faktorer 

men det är inget som studien har visat. 

 

5.6 Avslutande analys  

I denna avslutande del av analysen presenteras i ett första steg en sammanfattning av analysen 

av de olika styrmedel som undersökts och dess påverkan på serviceklimat och engagemang. 

Därefter presenteras en analysmodell som framkommit under studiens gång. Avslutningsvis 

förs en reflektion kring studien och dess resultat. 

 

Genom studien har det visat sig att Apoteket arbetar med de komponenter som tidigare 

forskning har lyft fram som påverkande komponenter på servicekvalitet: servicevision, 

kommunikation, utbildning och inflytande. Samtliga komponenter har visat sig ha en 

påverkan på både serviceklimat och engagemang, dock i olika utsträckning. De olika 

komponenterna har i och med analysen visat sig bestå av olika delar, vilket har visats i 

figurerna 5-9 ovan. De olika delarna kommer inte att behandlas vidare i den nya 

analysmodellen och av praktiska skäl kommer endast rubrikerna för respektive komponent att 

synas. 

 

Ytterligare komponenter har även identifierats, dessa är tillgänglighet och uppföljning. 

Tillgänglighet är inte en styrande komponent på samma sätt som övriga komponenter som 

undersöktes i studien. Tillgänglighet är inte ett styrmedel gentemot personalen, utan ett 

arbetssätt för hela företaget och handlar främst om att fysiskt finnas tillgänglig för att 

tillgodose kundernas behov. I studien har även uppföljning framkommit som en viktig 

variabel i arbetet med servicekvalitet. Uppföljning är ett styrmedel som även återfinns i 

kommunikation och utbildning. Då uppföljning främst är en del av kommunikation och 

utbildning har begreppet presenterats i samband med dessa avsnitt och inte under ett eget 
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avsnitt. I samband med analysmodellen som presenteras nedan följer en djupare diskussion 

kring uppföljning. 

 

5.6.1 Analysmodell 

 

 

Figur 10. Analysmodell 

Modellen har samma grundstruktur som den tidigare undersökningsmodellen. Den visar 

fortfarande att servicevision, kommunikation, utbildning och inflytande är styrmedel som 

påverkar servicekulturen och att servicekulturen i sin tur leder till servicekvalitet. Det som 

tillkommit i modellen är uppföljning och tillgänglighet. Uppföljning är en typ av styrmedel 

och ligger således under denna ruta. Tillgänglighet har en påverkan på servicekvalitet och en 

eventuell påverkan på servicekulturen har kunnat påvisas. 

Analysen har visat att Apoteket arbetar med uppföljning i stor utsträckning. Uppföljning har 

en påverkan på både kommunikation och utbildning, vilket illustreras med hjälp av pilar i 

modellen. Uppföljning sker främst av de undersökningar som genomförs i form av NKI och 

mystery shopping. Apoteket följer upp dessa undersökningar och resultaten rapporteras 

tillbaka till medarbetarna ute på apoteken och resultaten fungerar således som ett styrmedel. 

Genom detta tillvägagångssätt påverkar uppföljning den befintliga kommunikationen, det är 

viktigt att det finns en god kommunikation som möjliggör en återkoppling. Uppföljning har 

även en påverkan på utbildning. När personalen får ta del av resultaten från undersökningarna 

har de möjlighet att lära sig om förbättringar som kan göras, och hur arbetet i 

kundbemötanden ska gå till. Förutom uppföljning genom NKI och mystery shopping finns det 

även en uppföljning av de kundsynpunkter som kommer in till Apoteket. Kunderna har en 

möjlighet att säga sina åsikter och därigenom påverka den service som ges, genom den 

återkoppling som sker. Detta skulle kunna visas i modellen med en ruta efter servicekvalitet 

med benämningen kund, därifrån skulle det sedan kunna gå en loop tillbaka till de styrmedel 
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som tillämpas och då främst till uppföljning. Dock har detta inte varit studiens fokus och 

således återfinns inte denna del i modellen. 

Tillgänglighet är inte något styrmedel som tillämpas för att personalen ska agera på ett visst 

sätt, det handlar snarare om en medvetenhet om att vara tillgänglig för kunden på olika sätt 

och arbeta därefter. I modellen syns detta genom den pil som går mellan tillgänglighet och 

servicekvalitet. Det går även att utläsa att det finns ett potentiellt samband mellan 

tillgänglighet och servicekultur. Detta illustreras med en streckad pil. Studien har visat att det 

finns en möjlig påverkan mellan tillgänglighet och engagemang. Dock har studien inte påvisat 

ett sådant samband mellan tillgänglighet och serviceklimat. I arbetet med styrning för att 

uppnå en god servicekvalitet är det viktigt att ta hänsyn till det potentiella sambandet mellan 

tillgänglighet och engagemang. Om hänsyn tas och sambandet visar sig existera leder det till 

ett ökat engagemang hos medarbetarna vilket i sin tur leder till en god servicekvalitet. Genom 

att tillämpa tillgänglighet är det möjligt att uppnå en högre nivå av servicekvalitet gentemot 

kunder. Det finns en potentiell påverkan från tillgänglighet till servicekvalitet på två olika 

sätt, dels direkt och dels indirekt genom medarbetarnas engagemang. 

Utöver att uppföljning och tillgänglighet har tillkommit i analysmodellen ser den ut som den 

gjorde vid framförandet av undersökningsmodellen i avsnitt 2.5. I samband med den tidigare 

undersökningsmodellen presenterades ett möjligt samband mellan inflytande och 

serviceklimat, som inte stärktes av litteraturen. Analysen av studien har dock visat att det 

finns ett påverkanssamband mellan inflytande och serviceklimat. Det framkommer att 

medarbetarnas inflytande kan skapa ett serviceklimat som är mer anpassat efter alla individer i 

organisationen, detta genom deras påverkan på processer och rutiner. Studien har således 

bekräftat det möjliga påverkanssamband som presenterades tidigare. Därav ligger inflytande 

fortfarande kvar som ett styrmedel som påverkar servicekulturen, som innefattar både 

serviceklimat och engagemang.  

 

5.6.2 Övriga reflektioner 

Studiens utgångspunkt är hur Apoteket från central nivå arbetar med olika styrmedel för att 

personalen ska leverera en hög servicekvalitet till kunder. Eftersom studien har ett centralt 

perspektiv på hur styrningen går till och vilka effekter det får kan det vara svårt att säga att det 

är så verkligheten ser ut. Det är svårt att säga att de effekter som man från central nivå anser 

att styrningen har är det verkliga utfallet. För att kunna fastställa att det stämmer bör en 

undersökning av medarbetarnas syn på styrningen och dess effekter genomföras. Det kan vid 

en sådan studie framkomma andra synvinklar. Exempelvis är kommunikationen tämligen 

enkelriktad, vilket är rimligt då den sker från centralt håll och främst syftar till att informera 

medarbetarna. Det är viktigt att budskapet kommer fram på ett korrekt sätt, därför blir valet av 

kommunikationskanal en viktig aspekt. Även säkerställande att alla har tagit del av 

informationen blir en viktig del i arbetet med kommunikation. Kommunikationen beskrivs på 

detta sätt då den sker från ett ledningsperspektiv, kommunikationen skulle kanske inte 

beskrivas på samma sätt om man frågade medarbetarna ute på apoteken hur de upplever 

kommunikationen inom organisationen.  
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Ett liknande resonemang går att föra kring den vision Apoteket har. Medarbetarna på 

huvudkontoret anser att den vision som finns tydligt visar medarbetarna ute på apoteken att 

service är en viktig del i arbetet för att leva upp till visionen. Det går inte konstatera att 

medarbetarna på apoteken upplever företagets vision på detta sätt. Även medarbetarnas 

inflytande kan upplevas olika på central och lokal nivå. Från central nivå anses företaget 

arbeta i stor utsträckning för att medarbetarna ska känna att de har inflytande. Ledningen 

anser att de även har ett stort inflytande över sitt arbete och organisationen. Detta är 

ledningens syn på medarbetarnas inflytande, det är dock inte säkert att medarbetarna på 

apoteken känner att de har stort inflytande och möjlighet att påverka arbetet. Utifrån detta går 

det att konstatera att styrningen tar sig uttryck på detta sätt på grund av att studiens 

utgångspunkt är ett ledningsperspektiv. Studiens resultat skulle kunna komma att se 

annorlunda ut om utgångspunkten istället hade varit medarbetarnas perspektiv.  

Genom analysen konstateras det att det finns en konflikt inom organisationen för hur stort 

inflytande medarbetarna bör ha. Ledningen menar att de vill att det ska finnas en frihet lokalt 

ute på apoteken och att medarbetarna ska ha ett inflytande över sitt arbete. Det finns ett 

gediget arbete för att medarbetarna ska ha inflytande i organisationen och det tillämpas olika 

riktlinjer som syftar till att vägleda medarbetarna samtidigt som de själva kan ha inflytande 

över arbetet. Samtidigt är medarbetarna relativt hårt kontrollerade då de har mycket att 

förhålla sig till, vilket minskar deras inflytande. Genom att medarbetarna ska arbeta efter 

specifika riktlinjer som talar om hur de ska genomföra arbetet får medarbetarna ett minskat 

inflytande, det finns endast litet utrymme för deras egna tankar och idéer. Apoteket arbetar för 

att medarbetarna ska ha inflytande samtidigt som ledningen behåller en viss kontroll, det finns 

en begränsning av personalens ansvar. 

För att uppnå en god servicekvalitet genom inflytande hos medarbetarna är det viktigt att ta 

graden av inflytande i beaktande. Styrningen gentemot personalen får en stor påverkan på den 

servicekvalitet som de slutligen ger till kunderna, det är därför av stor vikt att det finns ett 

tydligt tankesätt kring den centrala styrningen och det lokala engagemanget och hur det ska se 

ut. Det är därför av stor relevans att det finns en balansgång mellan medarbetarnas inflytande 

och den styrning som tillämpas, att centrala idéer får styra samtidigt som det finns ett 

utrymme för den lokala kompetensen som finns på apoteken. 

Den uppföljning som visas i studien kan anses närma sig mätning som tillhör den externa 

delen av servicekvalitet. Uppföljning är en konsekvens av mätning genom NKI och mystery 

shopping. Detta kan visa på att det externa perspektivet integreras i det interna, det vill säga 

att det går att se att det finns ett samband mellan de olika perspektiven av servicekvalitet. 

Trots detta går uppföljning inte att likställa med mätning då det är ett sätt att utbilda 

personalen samt kommunicera med dem, snarare än att det är ett mätinstrument.  

 

Den tillgänglighet som presenteras i studien är ett förhållningssätt för företaget i helhet. Det 

vill säga att det är något som företaget arbetar med i stor utsträckning, dock fungerar det inte 

som ett styrmedel gentemot medarbetarna. Det går att föra ett resonemang om att 

tillgängligheten skulle kunna ses som en del av företagets vision då visionen är att göra det 
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enklare att må bra. Tillgängligheten kan vara en del i att göra det enklare att må bra då det är 

enkelt för kunderna att nå Apoteket. Trots detta anses inte tillgängligheten vara en del av 

servicevisionen då det inte är ett sätt att styra medarbetarna på Apoteket. De komponenter 

som presenteras som styrmedel i analysmodellen är komponenter som ledningen tillämpar för 

att specifikt styra personalen i deras agerande gentemot kund för att leverera en service med 

hög kvalitet. Således presenteras tillgänglighet som en egen del i analysmodellen, och inte 

som ett styrmedel gentemot medarbetarna. 
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6. Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka hur företag tillämpar olika komponenter för att nå 

servicekvalitet. Apoteket har i studien fungerat som fallföretag. De har under de senaste åren 

genomgått en organisationsförändring på grund av apoteksmonopolets avskaffande, och har 

därför flyttat ytterligare fokus mot kunderna och den servicekvalitet som ges. Fokus för 

studien har varit hur Apoteket efter monopolets avreglering arbetar med servicevision, 

kommunikation, utbildning och inflytande för att nå en hög servicekvalitet, och inte vilka 

komponenter som krävs för att servicekvalitet ska existera. Studien har visat att Apoteket 

tillämpar samtliga komponenter som tidigare litteratur påvisat som viktiga, servicevision, 

kommunikation, utbildning och inflytande.  

Arbetet med respektive komponent har visat sig ske genom olika delar, det finns flera olika 

arbetssätt för respektive komponent för att uppnå syftet. Apoteket arbetar exempelvis med 

kommunikation genom olika delar, kommunikationskanaler, informationsspridning, 

kommunikation i olika nivåer samt säkerställande. Respektive del innehåller i sin tur olika 

arbetssätt som visar hur arbetet med de olika delarna går till. Det går således att konstatera att 

arbetet med styrning för att uppnå en god servicekvalitet sker genom tillämpning av olika 

arbetssätt som är framtagna för att uppnå ett visst syfte. Syftet kan vara att medarbetarna ska 

utbildas, få inflytande, att det ska finnas en god kommunikation och att det ska finnas en 

vision och riktlinjer att arbeta efter. Hur de olika komponenterna är uppdelade och vilka 

arbetssätt som tillämpas för de olika delarna går att se i de figurerna 5-9 som har presenterats 

under analysdelen.  

Studien har även genererat ett resultat där ytterligare två komponenter visat sig vara av stor 

relevans för att nå servicekvalitet, nämligen uppföljning och tillgänglighet. Studien visar att 

dessa komponenter krävs för att det ska finnas servicekvalitet men även hur arbetet med dessa 

ska se ut för att det ska vara möjligt att nå en högre servicekvalitet. Arbetet med uppföljning 

sker främst inom utbildning och kommunikation, genom att Apoteket följer upp resultaten 

från undersökningar och synpunkter. Tillgänglighet visar sig genom att Apoteket anpassar sig 

efter kunderna och deras behov och att de finns tillgängliga i olika kanaler. 

Samtliga komponenter som identifierats i studien har en påverkan på den servicekultur som 

finns inom företaget, det vill säga serviceklimat och engagemang. Den påverkan som 

komponenterna har på servicekulturen påverkar i sin tur den servicekvalitet som levereras till 

kund. Tillgängligheten har även direkt påverkan på servicekvaliteten, vilket resulterar i att den 

har både direkt och indirekt påverkan på servicekvalitet. Hur dessa samband ser ut går att 

utläsa i figur 10 som presenterats tidigare. 

Servicekulturen spelar en viktig roll i arbetet med att uppnå servicekvalitet. Det engagemang 

och serviceklimat som finns inom organisationen påverkar hur servicekvaliteten levereras till 

kunderna. Personalen är de som slutligen har kontakt med kunderna och som därför har en 

möjlighet att påverka nivån på den servicekvalitet som ges. Men det är även viktigt att arbeta 
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för att personalen ska kunna känna sig engagerade i arbetet, att det finns ett klimat som 

uppmuntrar till detta, och således kan leverera en service med hög kvalitet till kunderna. 

Genom studien har vi visat på relevansen av att undersöka hur de olika komponenterna 

tillämpas och att det inte räcker med att endast se till vilka komponenter som krävs för att det 

ska vara möjligt att nå servicekvalitet. Arbetet med respektive komponent påverkar styrningen 

inom företaget, samt förmedlingen av servicekvalitet och dess syfte till medarbetarna. För att 

uppnå en kvalitetsstyrning som syftar till att nå servicekvalitet är det viktigt att ta respektive 

komponent i beaktande och se till hur styrningen för de olika delarna ser ut. Genom att arbeta 

med de olika delarna möjliggör det för en effektiv styrning som når upp till de mål som finns, 

i detta fall en god servicekvalitet gentemot kunder.  

Studiens resultat skapar kontrast till tidigare forskning som endast talat om vad som krävs för 

att uppnå en god servicekvalitet och inte hur arbetet med olika komponenter ska gå till. 

Genom att pendla mellan teori och empiri möjliggjorde det för att finna nya arbetssätt som 

tidigare teori inte påvisat, vilket var värdefullt för studien och dess syfte. Den abduktiva 

ansatsen gjorde det även möjligt att finna en djupare förståelse för hur styrning tillämpas med 

syfte att nå servicekvalitet inom en organisation. Genom studien är det möjligt att konstatera 

att arbetet med styrning mot servicekvalitet ser ut på detta sätt på Apoteket. Då Apoteket i 

denna studie har figurerat som ett fallföretag hade det varit intressant att genomföra liknande 

studier på andra företag, för att få ytterligare insikter om hur styrning mot servicekvalitet kan 

se ut. Vi tror att denna studies resultat har genererat värdefulla insikter som kan vara av 

relevans vid fortsatta studier inom samma ämnesområde. Om fler studier inom ämnesområdet 

visar på liknande resultat kan det vara möjligt att överföra resultaten från studierna till 

ytterligare branscher.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Komponenter Frågor 

Inledande frågor  Kan du berätta lite om dig själv och din roll på företaget? 

Servicekvalitet  Kan du berätta om kundernas betydelse för Apoteket AB och 

hur ni arbetar för att ge dem bra service? 

 Hur har monopolets avskaffande påverkat hur ni arbetar med 

service gentemot kunder? 

 Anser du att det inom företaget finns en miljö som främjar 

arbetet med servicekvalitet? Hur ser den ut? 

Servicevision  Har Apoteket riktlinjer för arbete med service? Vilka och vad 

är syftet med dessa? 

 Finns det en tydlig servicevision? Hur kommuniceras den till 

de anställda? 

 Om inte, finns det tydliga mål för arbetet med service? 

Kommunikation  Vilka kommunikationskanaler använder ni er av för att 

kommunicera syftet med kvalitetsarbetet? 

 Hur viktigt är det att arbetet med servicekvalitet kommuniceras 

till de anställda? 

 Hur anpassar ni kommunikationen beroende på vad som ska 

förmedlas och till vem? 

 Sammanfattningsvis: Hur får anställda på apoteket ta del av 

nya arbetssätt och information? 

Utbildning  Hur utbildas personalen för att de ska kunna ge en service med 

hög kvalitet till kunder? - olika sätt 

 Vad tillhandahåller företaget för resurser för att personalen ska 

kunna utbilda sig gällande servicekvalitet till kunder? 

 Hur anpassas utbildningsformen efter syftet med utbildningen? 

(ex utbildning i nya produkter eller bemötande) 

 Hur viktigt är det med personalens beteende och attityder 

gentemot kunder? Hur arbetar ni med detta? 

Engagemang och 

inflytande 

 I vilken utsträckning har personalen möjlighet att påverka det 

dagliga arbetet? 

 Hur arbetar Apoteket för att medarbetarna ska känna sig 

delaktiga? 

 Vad tror du att det kan få för positiva konsekvenser på 

servicen? 



 74 

 Finns det någon typ av belöning till de anställda som 

uppmuntrar dem till att vara delaktiga i arbetet? 

Övrigt  Finns det något mer som du skulle vilja tillägga? 

 

Bilaga 2. Intervjuguide, uppföljningsintervju Wictoria Glans 

 

Komponenter  Frågor  

Inledande 

fråga  

 Har du tänkt något mer på ert arbete med kvalitet och service 

gentemot kunderna sen vi var här sist? Något du känner att vi inte 

täckte in då, men som är en viktig del i ert arbete? 

Servicekvalitet   Vad tror du att ni skulle kunna göra mer för att förbättra 

servicekvaliteten gentemot kunderna?  

 Den reklam som går på TV gällande vilka produkter ni har i ert 

sortiment beroende på kvalitet och innehåll, hur ser ni den som en 

del i arbetet med service gentemot kunderna? 

 Du pratade sist om att ni har ett större fokus på försäljning nu än 

tidigare. Hur tror du det påverkar den service personalen levererar till 

kund? 

Kvalitet  Hur anser du att ni har fått ett ökat fokus på kvalitet i produkter och 

bemötande de senaste åren? 

 Hur ser kvalitetsgarantin ut? Varför började ni med den? 

Tillgänglighet  Sist pratade du om att det är viktigt att ni är tillgängliga för kunden, 

finns det någon mer faktor som är viktig för er i arbetet gentemot 

kund? 

 Hur anpassar ni sortiment och tillgänglighet efter kundens behov och 

vad de efterfrågar? 
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Bilaga 3. Intervjuguide, Carl Tersmeden 

 

Komponenter  Frågor  

Inledande fråga   Kan du berätta lite om dig själv och din roll på företaget? 

Servicekvalitet   Kan du berätta om kundernas betydelse för Apoteket AB? 

 Vad tror du krävs av ett företag för att det ska finnas en god 

servicekvalitet? 

Riktlinjer och 

mål  

 Finns det tydliga ekonomiska mål som personalen ska förhålla sig 

till? Vad innebär dessa? 

 Tror du att dessa ekonomiska mål kan påverka de anställdas 

service gentemot kunder? 

 Finns det mål som merförsäljning m.m.? 

Kommunikation   Hur förmedlas de ekonomiska målen till personalen? 

(kommunikationskanaler och liknande) 

Utbildning   Hur märker du av arbetet med service i organisationen? Syns det 

tydligt i den ekonomiska delen? Budgeteras det för utbildning av 

personalen? 

Försäljning  Efter monopolets avskaffande, har det blivit ett ökat fokus på 

försäljning och framförallt merförsäljning? 

 Är det ett tydligare fokus på kostnader nu än tidigare? Andra 

nyckeltal och liknande? 

Övrigt  Har du märkt några skillnader i ditt arbete sen monopolet 

avskaffades? 

 Finns det något mer som du skulle vilja tillägga? 

 

 


