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Sammanfattning 

Microsoft är en organisation verksam inom IT-branchen och tillhandahåller både 

produkter och tjänster av dessa produkter till sina kunder. Tjänstemötet kontrolleras för 

och styrs genom bland annat kundnöjdhetsmätningar. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur medarbetare inom Microsoft upplever och hanterar 

kundnöjdhetsmätningen som är en del av den kundfokuserade styrningen som företaget 

tillämpar. Empirin baseras på intervjuer med fyra medarbetare samt en team-manager på 

Microsoft i Sverige. Teori och empiri kring kundfokuserad styrning, påverkan av denna 

på arbetssituationen och förhållande till medarbetare och ledning samt arbetstagares 

motstånd mot styrning redovisas för. 

Resultatet visar att kundnöjdhetsmätningen är utformad enligt företagets profilering som 

kundfokuserad och dess behov av att följa upp kvalitetsnivån på servicen samt vägleda 

mot förbättringsområden. Intervjupersonerna upplever kundnöjdhetsmätningen som 

delvis nödvändig men orättvist utformad och implementerad. De menar att systemet inte 

mäter och visar deras arbete på ett kvalitativt sätt. Vidare visar resultatet att mätningen 

bidrar till en distanserad och avskuren relation till ledningen som inte kommer åt 

teknikers färdigheter och kompetens. Det styrda arbetsutförandet är enbart servicemöten 

med kunden, det vill säga hur kunden kontaktas och ärendet hanteras 

kommunikationsmässigt.  

Medarbetarna visar att det finns ett motstånd till den kundfokuserade styrningen och 

dess mätningsverktyg vilket utövas genom att det skapas alternativa roller till det som 

konstrueras av företagets kundfokusering. Samtidigt bekämpas mätningsverktyget 

genom att  kraven ifrågasätts och görs gripbara. 

 

Nyckelord 

Privat organisation, Kundfokuserad styrning, Kundnöjdhetsmätning, Medarbetare, 

Motstånd.
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Inledning 

Styrning och kontroll av människor inom organisationer är ett gammalt fenomen. Enligt 

Edwards (1979) observeras tre variationer av kontroll sedan 1900-talet. Först uppstod främst 

enkel och direkt kontroll av arbetstagarna genom personligt ställda krav. Därefter infördes 

teknisk kontroll genom stark arbetsfördelning där arbetet utförs på löpande band vilket bidrog 

till skapandet av byråkratiska kontrollen.  Den byråkratiska kontrollen beskriver Edwards som 

ett led i att legitimisera strukturerad hierarki och öka arbetsgivarens auktoritära inflytande på 

personalen. Detta sker genom tillämpning av opersonliga regler och procedurer som gör att 

själva inflytandet blir avpersonifierad och vagt.  Kontrollen eller inflytandet blir därmed en 

del av både den sociala och organisatoriska strukturen av företaget (a.a.). Grint (2005) menar 

att Edwards beskrivning av den byråkratiska kontrollen fortfarande till en viss del är aktuell 

då utvecklingen har gjort det lättare för företagen att infoga personalen i organisationen och 

möta minimalt motstånd på vägen dit. 

Weber (1947) menade att de främsta fördelarna med detta byråkratiska funktionssätt var att 

den byråkratiska styrningen, som sker främst genom uppsatta regler som kontrollerar 

individer inom organisationen, kan skapa tillförlitlighet, stabilitet och effektivitet för att 

vidare nå rationalitet till appliceringen och procedurerna kring reglerna (a.a).  Kritik har dock 

riktats mot detta synsätt.  En studie på offentligt anställda (Peter Blau,1963) visade att det inte 

var reglerna i sig som garanterade effektivitet utan att en viktig förutsättning var att den 

anställde identifierade sig med organisationens mål och anpassade sig och sitt beteende 

utifrån organisationens ständigt förändrade villkor.  

Även om styrningen i sig har förändrats lever det byråkratiska sättet med infogande och 

kontroll genom regler kvar i organisationer.  En skillnad som framkommer i dagens forskning 

är hur arbetstagare infogas i organisationens mål och förväntas ta ansvar som suddar ut den 

tidigare antagna gränsen i arbetskontraktet (Hasselbladh, 2002). I dag har även styrning via 

kunders önskemål och behov blivit viktig för att möta marknadens förändringar på efterfråga 

så snabbt som möjligt och därmed uppnå ökad resursutnyttjande. Hur denna typ av styrning 

påverkar arbetstagare i offentliga organisationer finns flera studier, bland annat av Bejerot och 

Hasselbladh et al (1989; 2002; 2008) i Sverige och Thomas och Davies (2005) av den 

brittiska offentliga verksamheten. Inom den privata verksamheten har det dock inte gjorts 
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mycket forskning även om flera managementteorier uppmuntrar företag att arbeta med 

kundfokuserad styrning. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur medarbetare inom Microsoft upplever och hanterar 

kundnöjdhetsmätningen som är en del av den kundfokuserade styrningen som företaget 

tillämpar. Studien syftar också till att försöka förstå hur mätningen påverkar deras 

arbetssituation. I studien presenteras inte generella resultat utan studien avgränsas till 

intervjupersonernas upplevelser av mätningen och sin arbetssituation på en avdelning inom 

organisationen Microsoft.  

Teoretisk ram 

Detta kapitel är uppdelat i tre avsnitt. Det första avsnittet innehåller en redogörelse för 

den kundfokuserade styrningens utgångspunkt och den forskning som bedrivits i 

offentliga och privata verksamheter efter att denna typ av styrning infördes. Det andra 

avsnittet redogör för forskarnas syn på hur styrningen påverkar medarbetares 

arbetsvilkor.  I samma avsnitt redovisas forskningsresultat om förhållandet mellan 

medarbetare och ledning samt hur det förväntas påverka kundnöjdhet. Slutligen 

behandlas teorier om och tidigare forskning av arbetstagares motstånd. Dessa teorier är 

användbara för att förstå hur intervjupersonerna hanterar kundnöjdhetsmätningen.   

Kundfokuserad styrning 

Alla verksamma organisationer har kunder, vilka arbetstagarna möter i någon form mer eller 

mindre dagligen oavsett om kunden förväntas köpa företagets varor eller tjänster (Gustavsson, 

2002). Att ge bra kundservice kan vara viktigt för företagen då det kan öka 

konkurrensfördelarna på marknaden. Kvaliteten på service har genom åren förändrats och 

utgörs numer av kundens relation till företaget vilket gör det än viktigare för företagt att 

kontrollera servicemötet.  Ett annat sätt att öka konkurrensfördelarna för företaget är att 
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bejaka kunderna och forma verksamheten till deras behov. I detta syfte har både kundservicen 

standardiserats och olika slags kvalitetsmått införts för att kunna kontrollera servicemötet och 

förenkla uppföljning av dessa (a.a.). Uppföljning görs genom bland annat 

kundnöjdhetsmätningar där kunden ombeds betygssätta och ge kritik på den upplevda 

servicen, detta för att generera kundinformation som en del av kundorienteringen (Jaworski & 

Kohli,1993). Kundens behov och åsikter gentemot service är dock inte stabila utan förändras 

över tid (Blomqvist & Haeger, 1996). Hur kunden upplever kvalitet är dessutom baserat och 

grundat på kundens subjektiva upplevelse. Där ligger den kundfokuserade 

kvalitetsutvecklingens utmaning (a.a.).  

Styrning inom den växande tjänstesektorn har sedan 90 talet pådrivit utvecklingen av den 

kundfokuserade styrningstillämpningen Total Quality Management (TQM) som förespråkar 

att arbetstagarna tar samma ansvar för kvalitetstänkande gentemot kunden som organisationen 

de är verksamma i (Jaworski & Kohli,1993). Hur detta har påverkat arbetstagarna samt vilka 

utfall det har givit de privata organisationer som har applicerat TQM, har varit i centrum för 

den internationella forskningen. Men även i de fall där TQM inte applicerats har positiva 

effekter för organisationer av kund- eller marknadsorientation varit genomgående (Jaworski 

& Kohli,1993). Forskning visar att en förutsättning för företag att skapa ”den rätta 

uppfattningen” gentemot kunden, med kännedom av denne och dennes behov och därmed 

uppnå positiv kundnöjdhet på arbetsplatsen, är att tillämpa någon form av styre över 

arbetstagarna inom organisationen (Andersson, 2006). Denna uppfattning ska dessutom gärna 

vara aktiv i förebyggande syfte och framåtriktad (Skålén, 2009). I en studie med 170 

restauranganställda identifierar Farrel och Oczkowski (2009) flera faktorer på arbetsplatsen 

som antingen kan möjliggöra eller hämma de anställdas uppfattning och utförande av 

kundorienterad service. De viktigaste faktorerna för detta möjliggörande fann de vara till 

vilken grad de anställda finner sig på rätt plats i sitt arbetsutförande, det vill säga om de finner 

sig kompetenta i sin serviceroll, samt om de delar organisationens värderingar. Till vilken 

grad organisationen ger stöd till arbetsutförandet var även en betydelsefull faktor till 

möjliggörandet (a.a.). 

Mycket av forskningen inom ämnet som har bedrivits i Sverige har varit fokuserad på 

offentliga verksamheter. En återkommande källa som bidragit till forskarnas nyfikenhet har 

varit uppkomsten av den såkallade New Public Management i sjukvården där både styrnings 

och organiseringsform formades bort från offentliga sektorns stela byråkratiska styrning och 

mot effektivare resursutnyttjande, bland annat via kundorientering som innefattar 
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kundnöjdhetsmätningar. Ett kännetecken i dagens sjukvård är det ändrade förhållandet mellan 

vårdgivaren och vårdmottagaren, som numera ses som en kund. Hur detta har påverkat 

sjukvårdens olika organisationer samt själva arbetstagarna inom dessa organisationer har 

studerats sedan länge i Sverige. Till exempel kom Bejerot i sin undersökning 1989 om den 

psykosociala arbetsmiljön i folktandvården fram till att kraven på arbetet hade ökats. 

Tidspress, mängden av administrativt arbete och krav på bredare kunskap spelade stor roll för 

tandläkarna.  Det som även hade stor påverkan på tandläkarna var maktförflyttningen som 

skedde i samband med tillämpningen av kundorientering.  Att patienten inte längre var en 

maktlös vårdmottagare utan en kund som ställde krav som fick gehör. Tandläkarna blev nu 

utsatta för ständig bedömning av sin arbetsinsats, något som resulterade i stress och ökad 

känsla av olust på arbetet (a.a.). Av detta av döma tycks det vara marknaden och de individer 

som efterfrågar den vara eller tjänst som organisationen producerar eller levererar som har 

makten i den kundfokuserade organisationen. Förutom att vara en maktförflyttning observeras 

även ett dubbelsidigt krav på de anställda då de förväntas ge kundfokuserad service samtidigt 

som de förväntas vara effektiva och rationella organisationsresurser (Korczynski et al, 2000). 

Sammanfattningsvis ser vi idag organisationer som värdesätter god kundservice och anpassar 

verksamheten efter kundens behov. Det innebär att arbetstagarens möte med kunden 

kontrolleras av företaget och mäts för uppföljning och förändring. Detta kan ses som ett slags 

auktoriserande av kundens makt i tjänstemötet samtidigt som det utgör ett dubbelsidigt krav 

tillsammans med kravet om resurseffektivitet. 

Styrningens påverkan på medarbetarnas 

arbetssituation och förhållandet till ledningen och 

kollegor 

Hasselbladh (2002) lägger fram antaganden om påverkan på arbetstagaren inom 

organisationer som applicerar kundfokuserad styrning.  Där diskuterar Hasselbladh två 

möjliga problematiska effekter av kvalitetsstyrning. Ett problem är att tidigare etablerade 

gränser för arbetet och dess krav inte längre betraktas som legitima och de ömsesidiga 

åtaganden som funnits i arbetskontraktet ersätts av ensidiga krav. En av de centrala 

barriärerna mellan arbetstagaren och hans arbete har hittills varit att han har en klar 

uppfattning om vilken prestation som är tillräcklig då han kan anse sig ha gjort det som 

förväntas av honom. Inom kundfokuserande styrning arbetar man ständigt med förbättringar 
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mot mål och resultat som påverkar arbetstagarens prestationsuppfattning, inom de 

verksamheter där resultaten är svårbedömliga är detta särskilt problematiskt. Utvärderingar 

inom den kundfokuserade styrningen söker kontinuerligt nya förbättringsområden och 

målnivåer som granskas och revideras uppåt. Detta leder till att den anställde riskerar att 

ockuperas istället för att expanderas av sitt arbete. Sådan ockupation är dessutom det som 

oftare tillskrivs egenföretagare eller verkställande direktörer då högt engagemang till 

organisationen krävs. Men till skillnad från egenföretagaren kompenseras inte den arbets-

ockuperade arbetstagaren i samma utsträckning för sitt engagemang. Hasselbladh tar vidare 

upp att arbete som drivs inom informationsteknologin är mycket utsatt för arbets-

ockupationens tillståndet. Detta då gränsen mellan arbete och privatliv är närmast obefintlig i 

denna branch. 

Ett annat problem med kundfokuserad kvalitetsstyrning är att endast en typ av motivbild för 

att kanalisera engagemang anses vara legitim. Hasselbladh nämner som exempel en tekniker 

som fullt berättigad har kunnat utveckla nya ytmaterial och avgränsat sig till det som han 

tycker är meningsfullt och värdefullt inom sitt arbete. Samma tekniker måste nu ta större 

ansvar för organisationens mål och fördjupa sig inom områden som tidigare tillhörde 

lednings- och mellanchefsnivån. Avslutningsvis frågar sig Hasselbladh hur arbetstagaren i den 

kundfokuserade organisationen uppfattar närvaron av kunden i sitt dagliga arbete när denna 

kund, efter att ha tolkats och förmedlats av ledningen, reducerats till abstrakta mått och siffror 

(a.a.).  

Kundfokuserade organisationer har all anledning att fokusera och arbeta med arbetstagarnas 

arbetsmiljö och välbefinnande på arbetet då det finns samband mellan arbetstagarnas 

välmående på arbetsplatsen och kundnöjdheten. Flera internationella studier har fokuserat på 

vilka faktorer som ger ett positivt resultat i kundnöjdhetsmätningar. Exempelvis visar 

Iaffaldano och Muchinsky (1985) i en meta-analys av 74 tidigare studier att styrkan mellan 

allmän arbetstillfredsställelse och utförande var mycket svag. Petty, McGee och Cavenders 

(1984) meta-analys av 15 tidigare studier fann att styrkan mellan den individuella 

arbetstillfredsställelse och individuellt utförande var positiv och högt korrelerad.  I en 

nyutförd kvantitativ studie av Indiska banktjänstemän och deras kunder finner forskarna att 

arbetstillfredsställelse tillsammans med engagemang inom organisationen påverkar 

kundnöjdheten positivt (Lenka et al, 2010).  

Schmit och Allscheid (1995) utförde en undersökningsmodell applicerbar på tjänsteutförande 

verksamheter som genererar ett samband mellan arbetstagares värdering i eller på det utförda 
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arbetet samt deras emotionella gensvar och beteende. Under variabeln värdering sätter Schmit 

och Allscheid funktioner som stöd från ledning och manager, finansiellt stöd och stöd till/mot 

arbetsutförandet. Samtliga ska ha en inverkan på arbetstagarens emotionella gensvar som 

påverkar vad de anser sig klara av att utföra eller hur de hanterar att stå emot utförandet. 

Arbetstagarens avsikt/hantering till eller emot utförandet har en direkt inverkan på den 

upplevda kvaliteten av utförandet både för arbetstagaren och kunden som tar emot det aktuella 

utförandet.  Schmit och Allscheid fann i sin undersökning att stöd från manager och stöd 

till/mot arbetsutförande var det som hade mest positiv inverkan på arbetstagarna och deras 

emotionella gensvar till utförandet. I studien tar Schmit och Allscheid upp faktorer som de 

anser ha vidare förklaringsvärde till resultaten. Dessa är främst arbetsmiljöfaktorer som 

målinriktning, arbetsgruppsmiljö, belastning och stress samt autonomitet (a.a.). Samtliga 

begrepp avser jag att undersöka i denna fallstudie då de kan ha samband till arbetstagarnas 

upplevelser och hanterande av kundnöjdhetsmätningen på företaget. Locke och Lathams 

(1990) målsättningsteori stödjer Schmit och Allscheid (1995) attityd-kundnöjdhetsmodellen 

och vidareutvecklar. I Locke och Lathams (1990) målsättningsteori återfinns variabler som 

arbetstagares uppfattning av egen kompetens, finansiellt stöd, återkoppling och resultat av 

utfört arbete mot ett specifikt mål som en av flera faktorer som kan påverka individers 

arbetsutförande, som enligt tidigare nämnda studier påverkar kundens upplevda kvalitet och 

dennes nöjdhet.   

Flera faktorer ligger bakom arbetstagarens attityd och välmående på arbetsplatsen som 

påverkar kundnöjdheten. Dessa är bland annat belöningar för arbetsutförande, nöjdhet med 

företaget, arbetsgruppklimat, förekomsten av framgångsstödjande kultur i verksamheten och 

managerns styrningstillämpning (Tornow & Wiley, 1991). Arbetstagarens relation till 

managern är desto viktigare när denna ska tillämpa och förmedla styrning som både ska gagna 

medarbetare och ledning. För att managern ska kunna ha en god relation till arbetstagaren i ett 

tjänsteföretag bör denne ha frekvent informationsdelande och problemlösande 

kommunikation (Anderson, 2006). I de fall där arbetstagaren upplever sig orättvist behandlad 

på arbetsplatsen, det vill säga då det uppstår diskrepans mellan hur arbetstagaren tycker 

han/hon ska bli behandlad och hur denne blir behandlad, kan managerns hanterande överväga 

den dissonans som arbetstagaren kan uppleva (a.a.).  

Sammanfattningsvis kan vi se att kundnöjdheten inte endast påverkas av kvaliteten av 

servicen utan även av arbetstagarens välmående på arbetsplatsen. Välmåendet påverkas bland 

annat av hur arbetstagaren värderar sitt arbete och utförande av detta, om mål finns satta för 
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arbetet samt vilket slags stöd finns från ledning och manager. Arbetstagarna inom de 

kundfokuserade kvalitetsstyrda organisationerna riskerar en försämring i sitt välmående då de 

förväntas att i högre grad uppleva ensidiga krav på sitt arbete, gränslösa arbetskontrakt och en 

förvrängd bild av kundens behov summerade i mått och siffror. 

Hanterande av styrning 

Flera tidigare studier av införandet av kundfokuserad kvalitetsstyrning redovisar ett 

deterministiskt synsätt av arbetstagarnas hanterande av styrningen (Thomas & Davies, 2005). 

Arbetstagarna beskrivs som passiva mottagare av styrningsstrategierna där de reagerar enbart 

för att finna sig i den implementerade strategin (Barry et al., 2001). Hasselbladhs (2002) 

antaganden om en arbets-ockuperad arbetstagare i en kundfokuserad organisation kan vara ett 

exempel på detta synsätt. Att arbetstagare skulle stå emot den styrning som organisationen 

applicerar sätts dessutom ofta i ett enkelriktat eller negativt sammanhang. Motstånd har bland 

annat kännetecknat fackrörelsen där arbetstagarna tillsammans sätter sig emot den 

kapitalistiska makten och kräver rättvist inflytande och medbestämmande (Burawoy, 1985). 

På individnivå kan motstånd på arbetsplatsen ses som olika slags saboteringar, snatteri, och 

frekventa sjukskrivningar (a.a.).  

Motstånd kan även ha en kreativ och skapande aspekt, från vilken synvinkel Thomas och 

Davies (2005) diskuterar utifrån i deras studie av identitetsskapande av offentligt anställda i 

Storbrittanien efter att kundorienterad styrning infördes på deras arbetsplatser. Thomas och 

Davies undersökte diskursen om New Public Management som kundorienterad styrning är en 

del av. I studien undersöker forskarna vilken innebörd arbetstagarna lägger i diskursen av 

kundorienteringen och hur de placerar sig själva inom denna innebörd. Respondenterna i 

Thomas och Davies studie resonerade kring att finna sig i ett orättvist bedömningssystem där 

kvaliteten av arbetet mättes på ett kvantifierad sätt. Vidare visade respondenternas förståelse 

för den makt som inverkade och dennes instans på arbetsplatsen. 

Forskarna redogör för hur processen för motstånd illustrerar hur arbetstagarna återskapar sin 

roll inom organisationen. Återskapandet av arbetstagarrollen sker när individen får en känsla 

av differens och obehag gentemot det som förväntas av dem av den kundfokuserade 

organisationen samt sina egna personliga förväntningar och intressen. I studien presenterar 

författarna olika typer av roller som arbetstagarna har skildrat då de har reflekterad över sig 

själva och sin placering på arbetsplatsen i förbindelse till den subjektiva makten från den 
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kundfokuserade organisationen. Rollerna som presenteras i studien visar sig dels vara 

motstridiga, kompletterande med eller till och med i maskopi med den roll som konstitueras 

av organisationen. Arbetstagarna i studien står emot den kundfokuserade styrningen genom 

att ifrågasätta den, skapa alternativ genom rollskapande och göra styrningens krav gripbara, 

konkreta och åskådliga för debatt och arbetsplatspolitisk bekämpning (a.a.).  

Sammanfattningsvis kan vi alltså observera motstånd som mer än ett enkelriktat eller negativt 

begrepp. Motstånd kan även vara en skapande process där arbetstagaren står emot styrningen 

genom att generera alternativa roller för sig själv på arbetsplatsen och därmed placera sig 

själv som komplement till eller emot den roll som konstrueras av organisationen. På 

arbetsplatsen kan motstånd observeras som när styrningen ifrågasätts, dess krav diskuteras 

och görs gripbara, konkreta och bekämpas genom debatt. 

Sammanfattning av teorier 

I den teoretiska delen har jag beskrivit hur kundservice har blivit en konkurrensfördel för 

företagen där servicen är en del av kundens relation till företaget och därför måste regleras för 

att kunna kontrolleras och styras mot kvalitetssäkring och förbättring. Denna kvalitetsstyrning 

skapar dock problem för arbetstagaren som finner att tidigare gränser i arbetet inte längre är 

legitima. Frågor om vilken prestation som  är tillräcklig och vem kunden är efter att ha mätts 

och förmedlas av ledningen uppstår. Samtidigt pekar forskning på att goda arbetssituationer 

leder till mer positiva resultat i kundnöjdhetsmätningar. Forskning visar att alternativa roller 

kan uppstå som motstånd till de roller som styrningen förväntar. Detta rollskapande uppstår 

när arbetstagaren får en känsla av differens och obehag när styrningens krav står emot deras 

egna förväntningar och intressen. 

I denna studie undersöker jag hur medarbetarna upplever kundsystemet och hur det påverkar 

deras arbetssituation. Jag undersöker arbetssituationen utifrån Schmit och Allscheids 

undersökningsmodell samt faktorer från tidigare internationell forskning av arbetstagares 

välmående och påverkan på kundnöjdhet. Således undersöks bland annat belastning och 

stress, förhållande till ledning, engagemang i målsättning och återkoppling. I denna studie är 

jag även intresserad av att försöka förstå hur systemet hanteras och om motstånd görs och på 

vilket sätt.  

Studiens frågeställningar som jag kommer försöka besvara är.  

 Hur är kundnöjdhetsmätningssystemet utformat på företaget ? 
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 Hur upplever medarbetarna systemet i förbindelse till deras arbetssituation och 

förhållande till ledning och kollegor ? 

 Hur hanterar medarbetarna systemet och hur kan deras upplevelser och strategier 

förstås ? 

Metod 

Val av metod 

Den kvalitativa undersökningsmetoden lämpar sig till denna undersökning då forskningssyftet 

var att söka information om individers subjektiva upplevelser av arbetet relaterat till 

styrsystemet via kundnöjdhetsmätningen som används inom företaget. 

Val av företag 

Som fallstudieobjektiv valdes IT-företaget Microsoft AB. Microsoft är ett internationellt 

högprofilerat storföretag med en uttalad och medvetet kunddriven verksamhet.  Genom öppet 

tillträde och positivt tillmötesgående av både medarbetare och ledning att svara på frågor och 

ge insyn till utformning och påverkan av styrsystem och kundnöjdhetsmätningar lämpade 

företaget och dess medarbetare sig väl som fallstudieobjektiv.  

Kundnöjdhetsmätningen har olika påverkan på olika avdelningar på företaget och varje 

avdelning och de medarbetare som befinner sig verksamma där har olika slags mål gentemot 

den. Jag valde i denna uppsats att avgränsa mig till företagets kundtjänstavdelning. 

Avdelningens medarbetare är de som har närmast och tätast kontakt med kunder dagligen. 

Genom en gatekeeper som jag har en nära relation till fick jag möjlighet att utföra en förstudie 

på ämnet och kontakta både medarbetare och ledning som visade sig vara positiva till att delta 

i undersökningen. Gatekeepern är en person som såväl övriga medarbetare som ledning har en 

positivt arbetsrelation till. Detta utgjorde en god förutsättning för mig att närma mig ämnet 

och respondenterna. Även om traditionellt en gatekeeper kontrollerar tillgången till ett visst 

fält och kan motarbeta forskaren upplevde jag i detta fall denna person som en tillgång som 

underlättade snarare än försvårade och var högst nödvändig för undersökningens 

genomförande.  
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Vid kontakt med en representant från Microsoft erbjöds företaget anonymitet i presentationen 

av studien som avböjdes. Fallstudien genomfördes över en tre månaders period hösten 2010. 

Val av intervjupersoner och material 

Urvalskriterier för intervjupersonerna var personer som arbetat på kundtjänstavdelningen hos 

Microsoft under längre tid, minst 10 år. Detta för att jag ville att intervjupersonerna skulle ha 

en långsiktig erfarenhet av arbetet och kunna ge mig en utförlig bild av hur arbetet påverkas 

av kundnöjdhetsmätningen. Gatekeepern gav mig kontaktinformation till de individer i de 

olika support-teamen som hade visat sig positiva till att delta i en intervju angående sina 

upplevelser av styrsystemet. Dessa individer kontaktades och därefter  anordnades 

intervjutider inom kort. Jag ville undvika att ge individerna för mycket betänketid om ämnet 

ifråga för att svaren inte skulle vara påverkade av ”den rätta” meningen enligt 

företagsprofileringen. Att de blev kontaktade av gatekeepern, som är deras kollega, istället för 

en överordnad underlättade ytterligare för att distansera respondenterna från den uttalade 

företagsprofileringen. Gatekeepern kan ha påverkat respondenturvalet, då de som kontaktades 

har någon form av kontakt till denne, men jag anser inte att detta har haft en negativ inverkan 

på resultatet då respondenterna hade olika erfarenheter och uppfattningar om 

kundnöjdhetsmätningen och dess påverkan. Gatekeepern närvarade inte vid intervjutillfällena 

och tog inte del av de transkriberade intervjuerna. Detta informerades respondenterna om 

vilket minskar risken att gatekeepern haft någon inverkan  på respondenternas uttalanden och 

forskningsresultatet. 

Respondenterna fick själva välja plats och tid för intervjutillfället. Detta för att kunna 

tillmötesgå deras behov och skapa förtroende mellan oss så snabbt som möjligt. Första 

intervjun hölls med en före detta medarbetare.  Denne gav mig värdefull information som till 

stor del verkade vara fri från företagsåsikter. Till skillnad från övriga intervjupersoner kan jag 

se en tendens till att denne respondent föreföll sig frispråkigare, eventuellt på grund av att han 

inte längre befinner sig inom organisationen och har uppnått en viss distans från företaget. 

Denna första intervju samt tidigare samtal och informationshämtning med gatekeepern 

utgjorde studiens förundersökning. Genom denna första intervju kunde intervjufrågornas 

utformning och olika diskussionsämnen testas och jag fick en tydligare uppfattning av 

kundnöjdhetsmätningens effekt än enbart de åsikter och information gatekeepern hade 

framfört tidigare.  



 

 11 

För att få en uppfattning om kundnöjdhetsmätningens utformning och tilltänkta effekt 

intervjuades därnäst en mellanchef i form av en team manager.  Denna intervju var den enda 

som hölls i Microsofts lokaler. 

De följande tre intervjuerna hölls i hemmamiljö, en i respondentens hem och resterande hos 

mig. Eftersom alla hade arbetat länge inom företaget, minst 10 år, och kunde de ge en 

långsiktig utförlig beskrivning av sin uppfattning samt åsikter av kundnöjdhetsmätningen och 

den sociala verklighet som den påverkar på arbetsplatsen. Sammanlagt hölls fem intervjuer 

som används som underlag till analys; en med en före detta medarbetare, en med team 

manager som presenterade både företagets åsikter samt egna som manager och slutligen 

intervjuades tre medarbetare på kundtjänstavdelningen. 

Jag fick även ta del av interna dokument som visade kundnöjdhetsmätningens utformning. 

Detta underlättade för mig att förstå vissa delar av den kritik som respondenterna framförde.  

Intervjuerna 

Varje intervju varade i cirka en timme och alla intervjufrågor och diskussionsteman 

behandlades inom denna timme (se bilaga 1). Bandspelare användes för senare transkribering. 

Respondenterna informerades om mig och min forskarroll samt om syftet med studien; att 

söka information om deras upplevelser av kundnöjdhetsmätningen och dess påverkan på deras 

arbetsmiljö. Samtliga intervjuer har varit kompletterande med varandra för 

informationsinhämtning och resultatbearbetning. Respondenterna hade ganska lätt för att 

svara på mina frågor och tvekade inte att ge sina synpunkter. 

Förundersökningen i form av samtal med gatekeepern och intervjun med den före detta 

medarbetaren gav mig, tillsammans med teorierna och tidigare studier inom ämnet, underlag 

för lämpliga frågor för både lednings och medarbetar-intervjuerna. Då styrsystemet är 

komplext i sin utformning och tekniska begrepp samt förkortningar används flitigt i 

diskussioner om systemet och arbetet i helhet, var det mycket viktigt att ha förförståelse och 

kännedom om dessa innan intervjuerna hölls för att kunna skapa förtroende med 

respondenterna. Jag har därmed även kunnat se och behandla den beskrivna situationen från 

respondenternas perspektiv och inte enbart den akademiska. 

Jag har arbetat växelvis deduktivt och induktivt med forskningen. De olika begreppen från 

teorier har jag använt som underlag för intervjufrågor samt diskussionsämnen och därmed 
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skapat relevanta kopplingar till dessa. Samtidigt har nya teman utvecklats under intervjuerna 

(se avsnittet Analys). Det som diskuterades i intervjuerna gällde:  

Kundnöjdhetsmätningen; uppfattning, påverkan och hantering av denna.  

Relation till ledning och medarbetare i samband med kundnöjdhetsmätningen.   

Stress, motivation och inflytande på arbetet.  

De använda begreppen är relativt lätta att definiera och förekommer i respondenternas dagliga 

språk och det finns förförståelse om dem. Det är därför högst osannolikt att begreppen har en 

annan betydelse för respondenten än den hade för mig som forskare. Jag har valt att bortse 

från begreppet ”kundnöjdhet” (mätt i medarbetarnas eller arbetsgruppens score-siffra på 

kundnöjdhetsmätningen) då jag anser att den inte kunde hänföras till uppsatsens syfte eller 

frågeställningar.  

En intervjuguide skapades så att semi-strukturerade tematiska intervjuer kunde genomföras. 

Jag ville medvetet behålla en viss flexibilitet i intervjuerna där jag kunde ställa relevanta 

följdfrågor så att intervjun för respondenten skulle kännas som ett naturligt samtal och inte ett 

förhör. Mycket av det som efterfrågades kan vara omedvetet för respondenten till exempel 

uppfattning om stress och dess påverkan på arbetsutförande. Därför måste intervjun ha en viss 

samtalston, en interaktion, som eventuellt inte kan uppnås genom en strikt strukturerad 

intervju med rigida och helt och hållet förbestämda frågor (Aspers, 2007). Frågornas 

ordningsföljd var även av vikt. I början av intervjun, efter bakgrundsfrågor, ombads 

respondenterna att ge sin syn och uppfattning av utformning och användning av 

kundnöjdhetsmätningen. Senare diskuterades arbetsvillkor och relationer till ledning och 

kollegor i förhållande till mätningen. Slutligen ställdes frågor om hanteringsstrategier och 

konsekvenser av olika slags prestationer. Efter att intervjufrågor och teman hade diskuterats 

frågade jag respondenterna om de hade något att tillägga eller om de ansåg att viktiga ämnen 

inte hade behandlas. 

Även om frågorna och diskussionsämnena i de olika intervjuerna till största del var desamma 

var jag öppen för olika längd på svaren, riktning av fokus samt olika följdfrågor för att skapa 

utrymme för diskussioner som kunde vara av intresse för det aktuella forskningsämnet. I 

efterhand inser jag att deras upplevelser av systemet inte efterfrågas och uppmärksammas lika 

mycket av ledningen som vore önskvärt enligt respondenternas uppfattning. Därför kan 

intervjuerna ha upplevts som en ventilation av eventuell frustration gentemot styrsystemet och 

hur det är utformat och använts på företaget. En risk är att detta kan ha påverkat 

respondenternas beskrivningar av sina upplevelser på arbetet och givit studien ett missvisande 
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resultat.  Ventialation av frustation kan dock även vara en befriande erfarenhet som möjliggör 

utforskning av känslor och erfarenheter som kan vara av nytta för forskningen. 

Intervjuerna tyder på att min relation till gatekeepern har haft en positiv effekt på förtroendet 

med respondenterna inför intervjun. Respondenterna såg mig eventuellt inte enbart som 

utomstående forskare utan någon som hade tillräcklig bakgrundsinformation för att kunna 

förstå deras situation och identifiera med det som de hade att framföra.  

Analys 

Direkt efter varje avslutad intervju transkriberade jag det inspelade materialet ordagrant och 

läste igenom för att fördjupa mig i ämnet och respondentens synpunkter. När jag hade 

transkriberat alla intervjuer använde jag den tematiska analysmetoden då data strukturerades 

utifrån relevanta teman från frågeställningarna och teorin (Langemar, 2008). Analysen har 

varit en blandning av deduktiv och induktiv tematisk analys. Den specifika frågeställningen 

gav upphov till temastruktur för såväl intervjuguiden och analysen samtidigt som nya teman 

har utvecklats under intervjuerna. Exempelvis blev det viktigare än jag från början hade 

förstått att försöka förstå hur intervjupersonerna hanterar och gör motstånd mot systemet. 

Intervjun med team managern skildes från medarbetarnas i resultat och analys. Det empiriska 

materialet från team managerns intervju tillsammans med det interna dokumentet om 

kundnöjdhetsmätningens utformning utgjorde empirisk bakgrundsfakta för att kunna bättre 

förstå och redogöra för medarbetarnas erfarenheter. 

Studiens tillförlitlighet 

Enligt Langemar (2008) uppnår forskare validitet i sina kvalitativa studier genom att de 

resultat som presenteras är empiriskt förankrade och koherenta. Det betyder att det ska finnas 

täckning för de slutsatser som dras vilka vidare ska presenteras på ett sammanhängande sätt. 

Data får inte utelämnas och forskaren ska undvika att dra alltför långtgående slutsatser (a.a.). 

Den empiriska förankringen i denna studie försäkrades bland annat genom att det vid analys 

av materialet söktes negativ data för att inte utesluta viktig information som framkom under 

intervjuerna och redogörs för längre fram i resultaten. Bedömaröverensstämmelse uppnås då 

en forskare ensam arbetar med att skapa och analysera det empiriska materialet. Genom att 

arbeta på ett växelvis deduktivt och induktivt sätt samt transkribera och läsa efter varje 

intervju, innan det nästa intervjutillfället, underlättade säkerställningen av tillförlitligheten. 
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Vidare säkrades bred informationshämtning genom att intervjua såväl nuvarande som 

dåvarande anställda samt en representant från ledningen samtidigt som jag tog del av 

dokument som bestyrker och förklarar utformningen av kundnöjdhetsmätningen på Microsoft. 

Studien kan anses meningsfull då den skapar förståelse för ämnet och är användbar både för 

företaget som studeras samt för framtida forskning inom styrningsstrategier och applicerandet 

av kundnöjdhetsmätningar (Langemar, 2008). 

En studie som denna är till stor del kontextuellt unik. Studien behandlar enskilda individers 

upplevelser och åsikter, något som kan påverkas av förändringar i deras arbetsmiljö och den 

troligtvis episodiska uppfattning som de för stunden har om sin upplevelse av 

kundnöjdhetsmätningen. Urvalet av respondenter bestod av individer som hade arbetat länge 

på företaget. Möjligtvis skulle en medarbetare med kortare anställningstid haft annorlunda 

uppfattningar om kundnöjdhetsmätningen än respondenterna i denna studie. Den kvalitativa 

generaliserbarheten påverkas av detta då resultaten inte kan generaliseras fullt ut till det 

undersökta ämnet som studien behandlar. Även det faktum att urvalet var litet, fem individer 

intervjuades (fyra nuvarande anställda därav en mellanchef och en före detta anställd) av totalt 

50 anställda på avdelningen, begränsar generaliserbarheten ytterligare. Att närma mig alla 

anställda genom till exempel kvantitativa enkäter hade eventuellt kunnat ge större urval men 

hade hindrat mig från att ställa följdfrågor och därmed begränsa fördjupning som bäst uppnås 

genom intervjuer. Dessutom hade min förståelse och tolkning av enkätsvaren påverkat studien 

i större mån än det gör när empirin baseras på kvalitativa intervjuer.Min roll som forskare kan 

ha påverkat respondenternas intervjusvar, de kan ha utelämnat information på grund av 

tidsbrist vid intervjutillfället eller att det inte direkt efterfrågades. Genom att återkoppla mina 

intryck och diskussion av analysen till gatekeepern försökte jag öka tillförlitligheten i studien. 

Respondentvalidering kan ge mig som forskare bekräftelse på att mina intryck och förståelse 

stämmer överens med respondenternas beskrivningar av den sociala verkligheten de befinner 

sig i (Bryman, 2002). Utöver detta är jag medveten om att även om medarbetarnas sociala 

verklighet på arbetsplatsen påverkas av kundnöjdhetsmätningen kan jag inte uttala mig om 

graden av påverkan eller om arbetssituationen skulle vara likadan om inte den 

kundfokuserade styrningen applicerades. För att komma åt detta skulle jag eventuellt behövt 

utföra en jämförelsestudie och intervjua medarbetarna innan kundnöjdhetsmätningen infördes. 

Studien avgränsning tidsmässigt ger dock inte utrymme åt en jämförelsestudie.   
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Etiska överväganden 

Inför varje intervju informerades respondenterna enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

priciper om konfidentialitetskravet, krav på information, samtycke och utnyttjande av 

forskningsmaterialet såsom individskyddskravet föreslår (Vetenskapsrådet, 2005). 

Respondenterna informerades om att intervjuerna skulle spelas in så att detta inte skulle 

överraska dem vid intervjutillfället (Aspers, 2007). 

Ledningen på Microsoft gav samtycke för att företagets namn användes öppet vid 

uppsatsskrivandet samt informerats om forskningssyftet vilket meddelades till de fyra 

medarbetarna.  De behövde därmed inte ta ställning till om den information eller de åsikter 

som efterfrågades var någonting som företaget skulle ogilla att efterfrågades. Gatekeepern 

visste vilka medarbetare som ingick i undersökningen men respondenterna själva visste inte 

vilka övriga som intervjuades. Då det visade sig vid intervjuerna att kundnöjdhetssystemet är 

flitigt diskuterat på arbetsplatsen och att medarbetarna har starka åsikter om det anser jag inte 

att respondenterna påverkades av att gatekeepern var medveten om deras medverkan i studien. 

Respondenterna informerades vidare om att ingen annan än jag som uppsatsförfattare skulle ta 

del av intervjuerna i sin helhet, vare sig inspelningen eller den transkriberade versionen, och 

att de som respondenter skulle förbli anonyma i uppsatsen ifall citeringar från intervjuerna 

användes. Även om intervjuerna framfördes avskilt anses respondenternas åsikter privata och 

till viss del känsliga. Citaten i resultatdelen är därför helt utan koppling till vilken respondent 

som uttalade det.  Detta för att säkerställa anonymiteten mellan citaten såväl som 

respondenternas anonymitet. (Bryman, 2002; Vetenskapsrådet, 2005).Ett hinder som den 

totala konfidentialiteten skapar är att det inte blir möjligt att diskutera ett genusperspektiv då 

exempel och citat från de kvinnliga respondenterna kan avslöja deras identiet. Företaget är 

mansdominerat liksom de flesta andra företagen inom IT-branchen, detta gör att de kvinnor 

eller den kvinna som ingår i det empiriska materialet är i minoritet. Jag kan av samma 

anledning inte uppge antalet kvinnor respektive män som ingick i undersökningen.  
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Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras hur de fyra medarbetarna som intervjuades beskriver sina 

upplevelser av kundnöjdhetsmätningen och dess påverkan på arbetsplatsen. Kapitlet är 

uppdelat i de tre teman som utformades enligt uppsatsens frågeställningar; uppfattning 

av kundnöjdhetsmätningen, påverkan på arbetsmiljö och förhållanden på arbetsplatsen 

och till sluts hanterande och motstånd av mätningen. På grund av viktig empirisk 

information redogörs resultaten av kundnöjdhetsmätningens påverkan på 

arbetssituation och arbetsmiljö samt förhållande till ledning och kollegor redovisas i 

egna underkapitel. Resultaten presenteras först var för sig och kopplas som direkt följd 

i analys till uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

Kundnöjdhetsmätningens utformning och 

respondenternas uppfattning av denna 

Medarbetarnas kund kan vara en trogen ”business partner” som har en stark relation till och 

täta kontakter på företaget vilka upprätthålls via en representant från Microsoft, en såkallad 

”Technical Account Manager” eller TAM. Kunden kan även ha ett enskilt problem som 

ärende öppnas för utan att långsiktig relation till företaget skapas, såkallade ”Pay Per 

Incident” eller PPI. Medarbetarna förväntas ge kunden rätt information och snabb 

problemlösning vilket ska resultera i nöjda kunder som kan rapportera in sin nöjdhet via ett 

frågeformulär. Microsoft använder sig av ett eget utvecklat system för att mäta hur nöjda 

kunderna är med den upplevda servicen som företagets medarbetare utför. Sedan ett år 

tillbaka används en nätbaserad undersökningsmetod. Efter avslutat ärende tilldelas kunden en 

internetlänk och ombeds svara på frågor som rör företagets produkter, om en lösning 

levererades, och om detta var inom en tidsram som kunden accepterar. Vidare efterfrågas hur 

kunden upplevde teknikerns färdigheter, bemötande och om teknikern nådde kundens 

förväntningar på servicemötet. Det slutgiltiga senast efterfrågade betyget från frågeformuläret 

tilldelas sedan teknikern och läggs till dennes tidigare tilldelade betyg.  Enligt Microsoft ska 

kundnöjdhetsmätningen ge en indikator på hur kunderna upplever företagets tjänster för att 

vägleda mot aktuella fokusområden för förbättring. 
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Samtliga respondenter visade förståelse för syftet av kundnöjdhetsmätningen. Respondenterna 

menade att detta är en industristandard inom IT-branchen, att det var en kvalitetssäkring som 

kan användas som indikator på förbättringsområden. En respondent menade att mätningen 

skulle öka arbetarnas självförtroende och upplevda åstadkommande på företaget och syftade 

då till att både företaget och teknikern skulle få bekräftelse på sin kompetens inom branchen. 

Respondenterna fortsatte diskussionen om kundnöjdhetens syften med att tillföra detaljerad 

kritik på mätningens utformning och användning. En respondent menade att mätningen inte 

mäter det egna utförda arbetet utan enbart kundens synpunkt.  

”En C-sat[Customer Satisfaction – kundnöjdhetsmätning, min anm]är inte en 

mätning av mitt arbete. En c-sat är en mätning av kundens åsikt vid den tidspunkt 

han tillfrågades. /.../ Jag tycker inte det har någonting med mitt arbete att göra.” 

Kritik framfördes på mätningens statistiska relevans som enligt respondenterna påverkade 

dess syfte såsom det uppfattades av dem. Det framkom bland annat i detta samband att det 

ofta endast var de kunder som var mycket nöjda respektive mycket missnöjda som svarade på 

den utskickade frågeformuläret. De menade vidare att det inte alltid är rätt kontaktperson som 

svarar på undersökningen och att ärendet i vissa fall varit aktuellt för länge innan det stängts 

så att kunden inte haft en klar uppfattning om vad som gjorts. Flera respondenter uppgav att 

inte alla kunder hade samma uppfattning av hur ”mycket bra” betygsätts på en niogradig 

skala.  En del satte betyget sju och andra en nia för att betygssätta ”mycket bra”.  En 

respondent menade att de insamlade svarsformulären för det antal ärenden som stängdes var 

för få vilket bidrog till att det saknades underlag för att räkna ut en individuell poäng som 

kunde anses statistiskt relevant och därmed skulle det inte tas upp överhuvudtaget.  

Vidarmera kritiserades utformningen av kundnöjdhetsmätningen.  Att mätningen exempelvis 

inte tog hänsyn till den kulturella skillnaden på olika kunders uppfattning om kvalitet och bra 

service. En respondent förklarade till exempel att en finsk kund inte skulle ge ett bra betyg om 

inte servicen var exceptionellt bra. En annan respondent beskrev frågorna på enkäten som 

ofattbara och ville mena att kunden inte gav svar på det som egentligen efterfrågades.  

Respondenterna menade att resultaten av mätningen användes på fel sätt. Att det som 

företaget eftersträvade, och teknikerna skulle försöka uppnå som mål, var enbart 

extremresultaten av mätningen: enkätens slutbetyg på 8 och 9. De andra betygssättningarna 

beskrev respondenterna som irrelevanta enligt företaget men att det var just där som 

förbättringsområden skulle kunna finnas. En annan aspekt av användning av resultaten som 

respondenterna beskrev som orättvis var att den siffra som teknikern fick tillskriven till sitt 



 

 18 

individuella poäng var den som kunden uppgav som ”overall satisfaction”. Denna siffra, ville 

flera respondenter mena, har enbart en del att göra med deras arbetsutförande mot 

problemlösningen.  ”Overall satisfaction” kan vara influerad av kundens uppfattning och åsikt 

om företaget i helhet, av programmet eller produkten som användes, av nästan vadsomhelst 

som är utanför teknikerns ansvarsområde. Ett annat missnöje utgjordes av att den tekniker 

som stängde ärendet var den som tilldelades poängsiffran även om denna inte hade arbetat 

längst på ärendet. Ofta gällde detta de ärenden som hade svårlösta problem och hade blivit en 

såkallad ”surdeg” som ingen tekniker ville ta på grund av att kunden redan var missnöjd 

oavsett om problemet blev löst eller inte. 

Samtliga respondenter uppgav att de hade svårt att ge kunden den tid och den service som 

kunden efterfrågade för att kunna sätta det höga betyg som efterfrågades. Underbemanningar 

nämndes som en faktor och tekniska hinder som till exempel att i vissa fall efterfrågades 

något som stod utanför teknikerns ansvarsområde.  Paradoxala mål påverkade också som att 

arbetstid på varje ärende skulle hållas nere, särskilt när det gäller avtalskunder.  Detta mäts 

genom ett flertal resursmätningar såsom hur många minuter eller dagar ärendet har pågått.  En 

respondent kommenterade om tidsmätningen att  

”...det har inte blivit en mätsticka för att se hur hårt belastade vi är utan det har 

blivit mål.”  

och vidarmera sa en annan respondent  

”... du måste hålla ett väldigt snävt scope för annars motverkar du dina andra mål 

och det påverkar kundnöjdheten.” 

Sammanfattningsvis var respondenterna eniga om att flera brister fanns i 

kundnöjdhetssystemets utformning och användning. De flesta respondenterna beskrev dock 

någon slags positiv användning av undersökningen, till exempel att kunderna kunde framföra 

relevant detaljerad kritik som gav teknikern tillfälle till förbättring i sitt sätt att möta kunden.  

En respondent nämnde dock att kundnöjdhetsmätningen var den enda mätstickan som denne 

fann relevant. Respondenten ville mena att övriga faktorer som mättes, såsom tidsåtgång, 

kunde manipuleras och att ingenting var lika värdefullt inom serviceyrket som kundens värde 

på den utförda servicen. En annan respondent bestyrkte detta genom att framföra att denna 

hade arbetet inom support innan kundnöjdhetsmätningen infördes och tyckte därför att 

mätningen införde ett väl behövt kvalitetstänkande till kundtjänstarbetet. 
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Analys av kundnöjdhetsmätningens utformning och respondenternas 

uppfattning av denna 

Microsofts användning av kundnöjdhetsmätningar stämmer överens med Gustavssons (2002) 

beskrivningar av behovet av uppföljningar och kvalitetsmått inom den kundfokuserade 

styrningen. Företaget vårdar den relation som kunden har till företaget både när det gäller 

produkt och service samt kontrollerar aktivt och kontinuerligt för att en hög kvalitetsnivå 

upprätthålls. Genom återkoppling till arbetstagarna av kundnöjdhetsmätningens resultat 

försöker Microsoft involvera sina arbetstagare i kvalitetstänkandet och styra dem mot 

kännedom av kunden och dennes behov såsom betonats av Andersson (2006). Skålen (2009) 

nämner vidare att kännedomen och uppfattningen av kunden ska vara aktiv i förebyggande 

syfte och framåtriktad. Detta kan observeras i Microsofts fall då medarbetarna får information 

genom kommentarer från kundnöjdhetsmätningen angående aktuella fokusområden i deras 

egen kommunikation med kunden som kan leda till förbättring i framtida ärenden.  

Resultaten visade att respondenterna hade mycket att framföra när det gällde kritik på 

utformning, relevans och användning av kundnöjdhetsmätningen på företaget.  Ingen av 

respondenterna uppgav sig vara starkt engagerade i målet för kundnöjdheten på företaget 

vilket enligt Locke och Lathams (1990) målsättningsteori är en av de avgörande faktorerna för 

att målet ska kunna ha en positiv påverkan på arbetsutförandet.  

Studien visade också att flera respondenter uppgav att de hade svårt att ge kunden den tid och 

servicenivå som kunden efterfrågade.  Detta på grund av bland annat underbemanning och 

tekniska hinder. Stöd från ledning och manager till eller mot arbetsutförandet är enligt Schmit 

& Allscheid (1995) viktigt för att arbetstagaren ska kunna värdera sitt arbete så att det 

påverkar det emotionella gensvaret och beteendet positivt. Vidarmera framkom det att 

paradoxala mål påverkade medarbetarna negativt i deras arbetsutförande och serviceroll 

gentemot kunden. Olika slags resursmätningar som till exempel tidsmätningar på ärenden 

nämndes som exempel på detta. Detta stämmer överens med de dubbelsidiga kraven om 

effektivitet och rationalitet som Korczynski et al  (2000) tar upp som tillsammans med 

maktförflyttningen till kunden inom den kundfokuserade organisationen uppstår hos 

arbetstagarna. Den framförda kritiken till att kundens åsikt inte kan hänföras direkt på 

arbetsutförandet i sig stämmer överens med Blomqvist & Haegers (1996) beskrivningar av 

den kundfokuserade kvalitetsutvecklingens utmaningar. Blomqvist & Haeger nämner vidare 

som utmaning att kundens behov inte är stabila. Företagets tillämpning av kontinuerliga 
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mätningar av kundnöjdheten kan tänkas möta den utmaningen genom att ständigt leta efter 

nya fokusområden och förändringar i kundens efterfråga.  

Kundnöjdhetsmätningens påverkan på 

arbetssituation och förhållande till ledning och 

kollegor 

Arbetssituation  

Microsoft är medvetna om att kundnöjdhetsmätningen påverkar teknikernas beteende och att 

mätningen kan upplevas negativt och utgöra en stressfaktor om medarbetarna försöker 

”överarbeta” resultaten. Team managern som intervjuades menade att vissa tekniker såg 

mätningsresultaten som ett lockbete att sträva efter och tillfälle att vara framme i rampljuset. 

Vidare beskrev han företagets medarbetare och ledning som ”score-card drivna” och syftade 

till att prestationer synliggörs flitigast genom olika slags mätningar. 

Gällande motivation i arbetet nämner flera respondenter både tekniken och problemlösandet 

samt kundens direkta uppskattning som huvudmotivation. Motivationen var inte för någon av 

respondenterna direkt kopplad till kundnöjdhetsmätningen.  

”... jag jobbar inte för att få en bra survey, jag jobbar för att lösa problem.” 

och enligt en annan respondent 

”... egentligen är det inte en motivator överhuvudtaget.  Det är lite sådär för min 

egen skull att jag vill se bra surveys.” 

I stressiga situationer där motstridiga mål och underbemanning påverkar respondenternas 

arbetsutförande negativt uppger flera att de tar kundens sida för att leverera en lösning på 

problemet oavsett vilka konsekvenser det får på deras arbetssituation eller resultaten från 

kundnöjdhetsmätningen. En respondent uppger att teknikern finns på plats först och främst för 

att hjälpa kunden. Denna syn styrktes av att Microsoft har ett uttalat direktiv av att 

kundnöjdheten går utöver andra mål. Flera respondenter tog upp underbemanning som viktig 

stressfaktor och en lagde till att arbetet på avdelningen hade blivit som ett löpande band. Flera 

nämnde vidare att arbetsteamet hade minskat avsevärt på senare år med överbelastningar som 

följd. Detta uppgav två av respondenterna att direkt påverkar deras förmåga att tillmötesgå 

kunden  
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”Custsatten [ betyget från kundnöjdhetsmätningen, min anm ] påverkas definitivt av 

hur mycket jag har att göra. Det märker jag själv när jag har 19-20 ärenden. Då 

hinner jag inte lägga ner den tid som krävs för att göra kunden nöjd.” 

Sammanfattningsvis uppgav respondenterna att den största motivationen i arbetet fanns i den 

tekniken de arbetar med, problemlösning och kundsupport, inte kundnöjdhetsmätningen i 

första hand. Samtliga respondenter tog upp underbemanning och stress som ett stort problem i 

deras arbetssituation och menade att det påverkar kundnöjdheten negativt.  

En respondent beskrev företagets olika mätningar på det utförda arbetet som en viss 

motivationsfaktor, att det visade ständigt vilka resultat utfördes och att detta passade 

teknikerns personlighet väl.  

”Vi har mycket syfte i vad vi gör istället för var vi är.” 

Förhållande till ledning och kollegor  

Teknikern får direkt besked om resultat från varje individuell kundnöjdhetsmätning i sin 

mejlbox. Där ser denna hur kunden har besvarat på frågorna om den upplevda servicen av det 

ärendet som teknikern hanterade. Respektive team manager tar även del av resultatet och kan 

använda det som ett verktyg i sin kommunikation med medarbetarna. Medarbetare tar inte 

direkt del av varandras individuella resultat. Enligt team managern är Microsoft ett ”top-

down” företag där informationsflöde förekommer i större mån uppifrån och ner. Team-

managern ville dock mena att företaget eftersträvade  förslag och åsikter från sina 

medarbetare. 

Respondenterna menar att de inte har mycket inflytande på företaget. Även om medarbetarnas 

åsikter efterfrågas så vidarebehandlas inte missnöje eller förslag till förändringar i någon 

större utsträckning och beskrivningar av en hierarkisk organisation med största delen av 

ledningsansvar utomlands följde. Det som dock samtliga respondenter beskriver är att de har 

kontroll över hur de utför sina dagliga arbetsmoment. En respondent menade att 

”Det jag har inflytande över är min arbetssituation. Och mitt arbete. Och det tycker 

jag är stort, det är ingen som kommer och säger till mig exakt hur jag ska göra, 

hantera mina case och så utan det är väldigt fritt.” 

Respondenternas förhållande till ledningen och de olika styrverktyg som används på 

arbetsplatsen påverkas till stor del av att team managers byts ut med jämna mellanrum. En 

respondent hade haft lika många managers som han arbetat år på företaget. Respondenterna 
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menade vidare att team managern hade en mycket viktigt roll för att på ett relevant sätt 

förmedla resultaten av kundnöjdhetsmätningen och sätta dessa i rätt sammanhang.  

Respondenterna förklarade att managern även har i uppgift att visa förståelse för den 

enskildes arbetsuppgift inom teamet samt förväntas han vara engagerad i den sociala 

strukturen och göra sunda, relevanta ifrågasättningar. 

”Han har absolut inget som helst inflytande i hur eller vad du ska leverera men 

däremot så har han ju inflytande i att förstå resultaten. Sätta det i rätt 

sammanhang.” 

Hur resultaten av mätningen förmedlas (feedback) från team managern till teknikern verkade 

för flera av respondenterna vara avgörande för hur denna kan hantera och agera i 

fortsättningen. Dessutom menade en respondent att managerns attityd gentemot 

kundnöjdhetsmätningen var en ytterligare viktig faktor för legitimeringen av mätningen och 

dess implementering på företaget  

”... men om inte managers involverar sig och engagerar sig i organisationen så ska 

dom inte förvänta sig att vi gör det heller, vi försöker bara överleva!” 

En respondent beskrev frustrationen över den hierarkiska strukturen och hur information och 

styrning förmedlades på företaget genom att säga att 

”...våran manager har inget inflytande, deras manager har inget inflytande, deras 

inget, det liksom, det bästa man kan göra är att leverera och förklara” 

 Denna frustration visade sig också tydligt när en respondent förklarade att 

”Management skiter i vad vi säger. Även om vi kommer upp med bra idéer så skiter 

dom i vad vi säger. För att dom har sin egen vy över det hela hur allting ska skötas. 

Dom tycker det är det bästa fast dom aldrig har suttit där vi sitter.” 

Flera av respondenterna beskrev kontinuerliga mejluppmaningar de fick via managern och 

kollegor från olika avdelningar inom företaget om ämnen att fokusera på utan att de kände till 

ämnet/mätningssiffran. En respondent uppgav att denne ibland inte uppfattade vem som 

skickade ut mejluppmaningarna. Vidare nämnde flera av respondenterna att det ofta saknades 

konkreta tillvägagångssätt för att kunna förbättra eller rikta fokus. En respondent förklarade 

 ”... det är aldrig någon som talar om hur man ska göra saker bättre.” 

Två av respondenterna diskuterade de olika målen på avdelningarna inom företaget som 

riktades mot kunden och att detta i vissa fall kan utgöra problem inom kundnöjdheten. 
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Avtalskunden representeras och hanteras av en TAM som i sin tur har en chef. 

Respondenterna nämnde att tammens roll är att styra kundens förväntningar gentemot 

problemlösningen, misslyckas detta kan inte teknikern möta kundens förväntningar. Tammen 

har sitt personliga mål från en separat kundnöjdhetsmätning och likaså dennes chef. 

Samtliga respondenter beskrev vikten av att befinna sig i ett bra team där gruppdynamiken 

fungerade så att var och en kunde lita på övriga inom teamet för att skapa en bra förutsättning 

för arbetsutförandet. En respondent menade att en tekniker i teamet kan ta på sig ett ärende 

som missgynnar den egna kundnöjdhetsbetyget men som i slutändan främjar teamet.  

Respondenten menade vidare att förutsättningar finns för den individ som är smart och 

egoistisk att undvika de ärenden som missgynnar men detta förväntas inte av en bra 

lagspelare. Alla respondenterna beskrev en företagskultur där medlemmar i teamen ställer upp 

för varandra och stödjer. En respondent förklarade ytterligare  

”Så att folk som är kapabla att hantera allt vad det innebär att jobba där och 

fortfarande kan vara professionella och informella och icke-hierarkiska och lätta att 

ha att göra med och är trevliga, intelligenta och drivna och man kan samarbeta 

med... det är det som gör att det är ett sånt fantastiskt ställe att arbeta på, trots allt. 

En respondent förklarade även hur betydelsefullt det var att alla avdelningens medarbetare, 

inte bara de som ingick i respektive team, gavs chansen att diskutera sina upplevelser på 

arbetsplatsen. Enligt dennes upplevelse förekommer detta alltmer sällan och gör att 

medarbetarna blir isolerade. 

”Eftersom vi inte haft någonslags möte eller dikussioner eller projekt utan alla sitter 

där som små terroristceller och levererar och det har man sett; att det blir mindre 

och mindre socialt och folk bara sitter där och knappar på.” 

Sammanfattningsvis uppgav respondenterna att trots litet inflytande på företaget hade de 

relativt mycket inflytande på sitt eget arbetsutförande. Respondenterna beskrev hur viktigt det 

är att ha arbeta i ett bra team samt hur betydelsefull team managern är för förmedling av 

resultaten av kundnöjdhetsmätningen och hur denna kunde vara ett bra föredöme för attityder 

gentemot mätningen.  Flera respondenter beskrev fokusuppmaningar och uttalanden via email 

från dem, ofta okända, personerna inom företaget. Respondenterna beskrev även hur 

motstridiga mål för olika avdelningar på företaget, till exempel avdelningen som hanterar 

avtalskunder, kunde skapa en svår situation gentemot bra arbetsutförande och problemlösning 

till kunden.  
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Analys av kundnöjdhetsmätningens påverkan på arbetssituation och 

förhållande till ledning och kollegor 

Systemets påverkan på medarbetarnas arbetssituation verkade först och främst bestå av att 

tillföra stress då underbemanning och ärendebelastning gör att teknikerna inte kan ge kunden 

den tid som behövs för att uppnå det av företaget satta kundnöjdhetsmålet. Vidare efterfrågas 

medarbetarnas åsikter om arbetssituationen men respondenterna beskrev att de inte tyckte att 

de hade inflytande på grund av organisationens hierarkiska (och internationella) struktur. 

Detta indikerar att trots ledningens avsikt att medarbetarna ska ha inflytande på arbetsplatsen 

upplevdes det inte så av dem och de beskriver ensidiga krav från företaget. Hasselbladh 

(2002) nämner detta som en av de problematiska effekterna av kvalitetsstyrning och tar vidare 

upp att arbetstagarna inte längre har en klar uppfattning av vad som förväntas av dem när 

målen ständigt revideras uppåt. När resultatet av arbetsutförandet dessutom är svårbedömligt, 

såsom fallet är för medarbetarna på Microsoft där kvalitativt arbete mäts på ett kvantifierat 

sätt, försvåras arbetssituationen ytterligare. 

Samtliga respondenter beskrev dock att de upplevde att de hade autonomitet i sitt 

arbetsutförande. Detta indikerar att medarbetarnas tekniska färdigheter och kompetens är 

något som ledningen inte kan styra. Den del av arbetsutförandet som styrs är servicemötet 

med kunden, hur och när kunden kontaktas och på vilket sätt ärendet kommuniceras.  

Stöd mot arbetsutförande i form av anställningar vid underbemanning verkar vara minimalt. 

Risk för överbelastning av ärenden och stress påverkar vidare medarbetarnas kapacitet mot ett 

arbetsutförande av den kvalitetsnivå som efterfrågas av kunden. Detta stämmer överens med 

Schmit & Allscheid (1995) möjliga arbetsmiljöfaktorer som påverkar arbetstagarens värdering 

på arbetet och emotionella gensvar. Avsaknaden av stöd mot arbetsutförande är även en av de 

faktorer som kan hindra arbetstagarnas möjliggörande att utföra kundorienterad service enligt 

Farrel och Oczkowski (2009).  

Respondenterna beskriver tekniken och problemlösandet som sin högsta motivationsfaktor i 

arbetet samt att kunna hjälpa kunden och lösa problemet. Det är den direkta uppskattningen 

från kunden som respondenterna framställer som viktiga. Slutsatser från detta antyder inte att 

medarbetarna känner sig arbetsockuperade såsom Hasselbladh (2002) beskrev som ett möjligt 

resultat av kundfokuserad styrning även om de tidigare hade beskrivit ensidiga krav och 

målsättningar för kundnöjdheten. Respondenterna verkade däremot ha en klar uppfattning om 

vad som förväntades av dem och att det var viktigt att de i slutändan fanns där för kunden och 

dennes önskemål på just det pågående ärendet. Resultat av detta kan betyda att 
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respondenterna känner sig kompetenta i sitt arbetsutförande såsom utgör en positiv faktor till 

möjliggörande att utföra kundorienterad service enligt Farrel och Oczkowski (2009). 

Resultaten indikerar vidare att systemet bidrar till en att medarbetarnas relation till ledningen 

blir avbruten och distant. Hasselbladh (2002) beskrev påverkan av kundfokuserad styrning då 

arbetstagaren upplever ensidiga krav från organisationen. Microsoft sätter mål och krav på 

medarbetarna att uppnå så hög kundnöjdhet som möjligt vilket påminner om de ensidiga 

kraven som Hasselbladh (2002) tog upp. Vidare uppmanas medarbetarna, enligt 

respondenternas beskrivning, rikta fokus mot förbättring utan att få förslag till konkreta 

tillvägagångssätt. 

Respondenterna beskrev managerns roll som mycket betydelsefull både för att förmedla och 

hantera resultaten av kundnöjdhetsmätningen. Detta stämmer överens med tidigare 

forskningar (Andersson, 2006; Schmit & Allscheid 1995) som tar upp managerns betydande 

roll, särskilt när det handlar om att hantera resultaten i de fall där medarbetarna upplever sig 

orättvist bedömda av kunden. Respondenternas upplevelser av täta managerbyten belyste även 

vikten av managernas olika styrningstillämpningar (Tornow & Wiley, 1991) och att dessa 

kunde ha en utgörande påverkan på respondenternas upplevelser kring 

kundnöjdhetsmätningen. 

Respondenternas beskrivningar av kollegornas betydande roll i teamet samt behovet av att 

kunna diskutera med övriga kollegor på arbetsplatsen stämmer överens med de faktorer som 

rör förekomsten av gott arbetsgruppklimat som påverkar arbetstagares välmående och bidrar 

till kundnöjdheten (Schmit & Allscheid, 1995; Tornow & Wiley 1991). Samtliga respondenter 

beskrev dock att teamen hade minskat sedan några år tillbaka och att de nu ofta bestod av 

enbart 2-4 medarbetare. En respondent beskrev teamen som terroristceller utan kontakt med 

övriga i avdelningen. Detta indikerar att en viss utsatthet av medarbetarna observeras och ett 

fundament för ett stödjande arbetsgruppklimat saknas. Detta påverkar arbetssituationen 

negativt och kan ses som ett hinder av arbetsutförande som ska leda till positiv kundnöjdhet 

(Schmit & Allscheid, 1995).  

Hanterande och motstånd mot 

kundnöjdhetsmätningen 

Flera respondenter skiljde mellan sifferdrivna tekniker och teknik- eller kunddrivna tekniker.  

De förklarade att skillnader mellan dessa fanns bland annat i hur mycket möda som lades ner 



 

 26 

på att arbeta mot det efterfrågade kundnöjdhetsbetyget. Alla respondenterna identifierade sig 

med en teknik- eller kunddriven tekniker och uppgav att kundnöjdhetsmätningen inte 

påverkar dem nämnvärt i deras dagliga arbete. Flera av respondenterna indikerar att desto 

längre de har arbetat på företaget desto lättare blir det att överge den negativa påverkan som 

kundnöjdhetsmätningen har. En respondent uppgav att företagets kontinuerliga 

fokusskiftningar tillsammans med ett långsiktigt perspektiv förenklade för denna att bortse 

från ledningens uppmaningar. 

”Jag har jobbat så många år nu i supporten och vet att allting kommer i cyklar. Ett 

år vill dom ha util, nästa MPI [olika slags resursmätningar, min anm], året dårpå 

custsat [kundnöjdhet, min anm]. Och så går det rundt.”  

och en annan respondent bestyrker detta med att säga  

”Och det återuppfinns och tas i bruk om 2 år igen men det är ingenting som är en 

levande debatt.” 

Respondenterna uppgav olika slags privata orsaker som styrkte denna attitydförändring från 

sifferstyrningen. Dessa var bland annat utbrändhet, sjukskrivning och omprioritering på grund 

av ändrade familjeförhållanden.  

En av respondenterna medgav tydligt att denna en gång hade varit mycket sifferstyrd och att 

detta hade påverkat denna negativt med stress och funderingar om manipulering av systemet 

som följd. Respondenten förklarade att en kollega hade diskuterat med denne vilka dennes 

motivationer för arbetet var, att inte tänka på siffrorna utan tekniken och kunden, och att detta 

underlättade för respondenten att överge den stressiga attityden. Respondenten förklarade att 

denne numera inte funderar på kundnöjdhetsbetyget utan istället fokuserar på att arbeta med 

lösningen av det tekniska problemet.  

”Jag tycker liksom att till slut accepterar jag de siffrorna jag får och jag försöker 

inte manipulera dom på något sätt /.../ jag äter det jag har levererat.” 

Konsekvenser av att överge sifferstyrningen uppgav två av respondenterna vara minimala.  En 

förklarade att varken överleverering eller underleverering av kundnöjdhetsmålet hade 

efterföljder. En annan respondent beskrev en viss frihet inom företaget som belöning för 

positiva kundnöjdhetsmätningar, till exempel att ta åt sig intressanta arbetsåtaganden utöver 

kundtjänstärenden.  
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Hanterandet av systemet beskrev respondenterna sker främst genom diskussioner med både 

kollegor och team managern.  

”... eftersom vi mäts på det kan vi inte strunta i statistiken men jag mår inte dåligt av 

den. Utan vi har diskussioner och senn försöker man förklara om siffran ser bra ut 

eller dåligt/.../” 

och en annan respondent sa  

”Vi pratar med varandra om princip varenda survey” 

Sammanfattningsvis uppgav respondenterna att de tidigare i sin karriär hade haft stor fokus, 

varit sifferstyrda mot kundnöjdhetsmätningen och övriga mätningar på det utförda arbetet, 

men att de till stor del övergett detta.  Orsaker för detta uppgavs bland annat vara den 

observerade cykliska fokusskiftningen på företaget samt olika privata angelägenheter som 

gjorde att de inte längre kunde tänka sig vistas i den stressiga och krävande situationen som 

den sifferstyrda teknikern lever med. Respondenterna förklarade att diskussioner med 

kollegor och manager om kundnöjdhetsmätningens resultat samt utformning och relevans 

utgjorde en viktig del av deras hanterande av mätningen. 

Analys av hanterande och motstånd 

Resultaten visar att respondenterna skiljer mellan olika slags roller gentemot den 

kundfokuserade styrningen som företaget konstruerar åt medarbetarna genom 

kundnöjdhetsmätningen; den sifferstyrda teknikern och den teknikstyrda. Detta beskrivs av 

arbetstagarna som en process då en nyanställd tekniker fokuserar mycket på att uppnå det 

satta målet för kundnöjdheten och kan till och med använda manipulerande taktik för att 

uppnå de rätta siffrorna. Allteftersom teknikern får chansen att interagera med kollegor som 

redan har avkastat den sifferstyrda rollen samtidigt som de observerar den cykliska processen 

med skiftande fokusområden och minimala konsekvenser verkar de gå tillbaka till 

ursprungliga identiteten av en teknikdriven och problemlösande person. Alla respondenterna 

uppgav att de fanns där först och främst för kunden och för att lösa problemen, inte för att 

leverera de, av ledningen, efterfrågade siffrorna. Denna roll, identiteten i organisationen, 

består därmed inte av det av företaget konstruerade sifferstyrda teknikern utan av en roll 

baserad på den egna uppfattningen av sig som tekniker. Respondenterna uppgav vidare att 

kundnöjdhetsmätningen inte påverkade dem i deras dagliga arbete som styrker uppfattningen 

av den alternativa rollen som inte låter sig styras av företaget. Detta rollskapande stämmer 

överens med Thomas och Davies (2005) beskrivningar av motstånd hos offentligt anställda 



 

 28 

mot styrning i Storbritannien. När det som förväntas av de anställda går emot deras egna 

personliga förväntningar och intressen uppstår ett gensvar i det kreativa rollskapandet. Vidare 

visar resultaten hur den detaljerade kritiken som respondenterna uppgav mot 

kundnöjdhetsmätningens utformning och användning gör att styrningen ifrågasätts och görs 

gripbar, åskådlig för debatt och arbetsplatspolitisk bekämpning (Thomas & Davies, 2005). 

Respondenterna reflekterade över sig själva, sin egen situation och vilken roll de utövade på 

arbetsplatsen i förbindelse med kundnöjdhetsmätningen som kan anses vara ett subjektivt 

maktverktyg från organisationen. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetare i organisationen Microsoft 

upplever och hanterar kundnöjdhetsmätningen som är en del av den kundfokuserade 

styrningen som företaget tillämpar. Studien syftade också till att försöka förstå hur mätningen 

påverkar deras arbetssituation. 

Resultatet tyder på att kundnöjdhetsmätningen är utformad enligt företagets profilering som 

kundfokuserad och dess behov av att följa upp kvalitetsnivån på servicen samt vägleda mot 

förbättringsområden. Intervjupersonerna upplever kundnöjdhetsmätningen som delvis 

nödvändig men orättvist utformad och implementerad. De menar att systemet inte mäter och 

visar deras arbete på ett kvalitativt sätt. Vidare visar resultatet att mätningen bidrar till att en 

distanserad och avskuren relation till ledningen som inte kommer åt teknikernas färdigheter 

och kompetens. Den del av arbetsutförandet som styrs är enbart servicemötet med kunden; 

hur kunden kontaktas och ärendet hanteras kommunikationsmässigt. Medarbetarna visar att 

motstånd till den kundfokuserade styrningen och dess mätningsverktyg utövas genom 

skapandet av alternativa roller till det som konstrueras av företagets kundfokusering. 

Samtidigt bekämpar de mätningsverktyget genom att dess krav ifrågasätts och görs gripbara. 

Tidigare forskning har till stor del haft en utgångspunkt i det deterministiska synsättet av 

arbetstagares hanterande av styrning där de reagerar enbart för att finna sig i det som 

implementeras eller att motstånd är enkelriktad och negativt. Thomas och Davies (2005) 

visade dock i sin studie att motstånd kan vara en kreativ och genererande process och att 

identitetsskapande tillsammans med arbetsplatspolitisk bekämpning kan utgöra ett motstånd 



 

 29 

mot denna form av styrning.  Respondenterna i studien skilde mellan en sifferdriven och en 

teknikdriven tekniker som kan anses vara ett slags alternativt rollskapande till den rollen som 

konstrueras av företaget genom kundnöjdhetsmätningarna och dennes återkopplingar. De 

distanserar sig genom skapandet av dessa roller. Medarbetarna diskuterar flitigt sinsemellan 

både resultaten av kundnöjdhetsmätningen samt mätningens utformning och implementering 

som påminner om den arbetsplatspolitiska bekämpning som diskuterats av Thomas och 

Davies (2005). Vidarmera indikerade resultaten på vikten av dessa diskussioner på 

arbetsplatsen samt hur betydelsefullt det var att tillhöra ett bra team med kompetenta kollegor 

för hanterandet av känslor av isolering, stress och övrig negativ påverkan av styrningen. 

Respondenterna uppgav att de på grund av sin långa anställning på företaget hade observerat 

såväl cykliska fokusprocesser och de minimala konsekvenserna av att motstå styrningen. 

Detta underlättade vidare för dem att stå emot kraven om ständigt uppåtreviderade 

målsättningar och fokusskiftningar från företaget. 

När resultaten gällande styrningens påverkan på arbetssituation samt påverkan på relation till 

ledning och kollegor sammanförs observeras vidare negativa effekter på arbetstagarnas 

gensvar och arbetsutförande i den kundfokuserade riktningen som företaget eftersträvar. Som 

Andersson (2006) har påpekat kan managern, om denne har kontinuerlig och 

informationsdelande dialog med sina medarbetare, ha en positiv inverkan på känslor av 

dissonans när arbetstagare möts av motstridiga mål. Den dissonans som respondenterna 

beskrev när de beskriver orättvisan i kundnöjdhetsmätningarnas utformning och användning 

stöds inte i tillräcklig mån av team managern som byts mycket ofta. Resultaten indikerar att 

kontinuitet inte uppnås och den relation med managern som kan överväga dissonansen 

förefinns inte i tillräcklig mån. 

Enligt Schmit & Allscheid (1995) finns samband med arbetstagarnas avsikt till utförande och 

hur kunden upplever kvaliteten. Resultaten indikerar på stora brister i flera av de faktorer som 

påverkar arbetstagarnas avsikter och det kan därmed ifrågasättas om kundnöjdhetsmätningen 

är ett lämpligt styrverktyg på företaget. Vidare verkar mätningen bidra till en avskuren och 

distanserad relation till ledningen som i sin tur inte kommer åt teknikernas färdigheter eller 

kontrollera deras tekniska arbetsutförande genom annat än uppföljning av kundens 

uppfattning i efterhand. Denna uppföljning i form av kundnöjdhetsmätningen påverkar 

dessutom negativt när flera andra mätningar av arbetsutförandet finns som ger en paradoxal 

motverkande och dubbelsidig effekt.  
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Kundnöjdhetsmätningen i sig kan vara en effektiv och värdefull informationskälla för 

förändringar i kundens efterfråga som diskuterats av Gustavsson (2002) men om det samtidigt 

ska användas som ett styrverktyg blir bristerna uppenbara som studiens resultat indikerar. 

Resultaten indikerade vidarmera att förändringar av fokusområden inte når fram till 

medarbetarna på ett adekvat sätt då de inte får konkret information om hur de förväntas gå 

tillväga i sin fokusskiftning. 

De motstridiga målen utgjorde visserligen ett dubbelsidigt krav på arbetstagarna som beskrev 

både krav på att ge en kundfokuserad service samtidigt som de skulle vara effektiva och 

rationella. Detta stämmer överens med Korczynski et al (2000) forskningsresultat av 

maktförflyttning och motsägelser för tjänstearbetet i de kundfokuserade organisationerna. Det 

är denna tvetydliga funktion som jag anser utgör denna del av den kundfokuserade 

styrningens största defekt. Ett intressant resultat från studien visar att respondenternas 

uppfattning av kunden inte alls var baserad på de siffror och mått som levererades genom 

kundnöjdhetsmätningen, såsom Hasselbladh (2002) tar upp som avslutande fundering på 

konsekvenserna av den kundfokuserade kvalitetsstyrningen. Den direkta kontakten med 

kunden via telefon eller mejl samt uppskattning därifrån var det som bidrog till 

kunduppfattningen. Endast i undantagstillfällen framfördes utförlig kritik via mätningen som 

kunde användas av respondenterna för fokus och förbättringsområden på individnivå. Detta 

bestyrker vidare denna studies resultat om kundnöjdhetsmätningens olämplighet som 

styrverktyg mot kunduppfattning och kännedom av denna.  

Den tidigare forskningen på svenska arbetsförhållanden där kundfokuserad kvalitetsstyrning 

har implementeras verkar inte få stöd i dessa resultat. Där belyser forskare som Bejerot (1989) 

en maktförflyttning samt ständiga bedömningar av arbetsinsatsen som resulterar i stress och 

ökad känsla av olust på arbetet. Eventuellt observeras andra resultat i studien på grund av att 

här studeras privat verksamhet och inte offentlig. Medarbetarna på företaget upplever inte en 

maktförflyttning från servicemottagare till kund utan ser sig som kompetenta och 

kvalificerade problemlösare med intresse för teknik. Utöver detta verkade sambandet med 

kunden byggas på ett gemensamt intresse som återfinns i tekniken och dess utveckling. De 

resultat som observeras i motståndet och rollskapandet kan även påverka uppfattningen om 

stress och olustkänslor då respondenterna kan skapa alternativa roller på arbetsplatsen som 

skyddar och motverkar den negativa påverkan som kan upplevas i det som förväntas av den 

kundfokuserade organisationen. När effekten av kundfokuserad kvalitetsstyrning studeras 

med ett teoretiskt motståndsperspektiv och inte enbart utifrån ett perspektiv som ser 
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medarbetarna utan handlingskraft till det applicerade styrsystemet tycks således styrningens 

påverkan på arbetstagarna ha en mångfaciteterad bild.  

Framtida forskning 

Som tidigare har nämnts är resultaten från denna studie kontextuell unika då erfarenheter och 

upplevelser från ett fåtal medarbetare på ett och samma företag undersöktes. Det vore av 

värde att undersöka erfarenheter från medarbetare i samma företag dock i andra länder och få 

vidare forklaringar till om, varför, och hur motstånd eller manpulering observeras gentemot 

den kundfokuserade styrningen.  

Samtidigt skulle det vara intressant att se till kundens sida av kundnöjdhetsmätningen. Finns 

det brister i kundnöjdhetsmätningar (på organisationell nivå) när den som tillfrågas i 

mätningen som ”kunden” eventuellt inte är annat än en maktlös arbetstagare och inte den som 

tar beslut om fortsatta affärstransaktioner med företaget som tillhandahåller tjänsten ? 

Observeras det stora skillnader i uppfattningen av tjänstekvalitet mellan länder och finns det 

behov av att förstå detta för att kunna utforma kundnöjdhetsmätningar så att det gagnar den 

kundfokuserade organisationen ? 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: Vad arbetar du med ?  Hur länge har du arbetat på Microsoft ? 

 

Prestationssystemet 

 Hur ser du/vilken är din uppfatning av den kundnöjdhetsmätning (C-SAT) som 

används på Microsoft ?  

 Varför tror du att ledningen använder sig utav denna ?  Vilket tror du är syftet ? 

 Vad tycker du att mätningen representerar ?  

 Kan vi gå in lite på resultaten av mätningen, scoresiffran.  Hur får du reda på scoret ?  

Arbetsvilkor och relationer till ledning och kollegor 

 Kan du berätta lite om hur  resultaten av C-SAT påverkar dig i ditt arbete ?  På vilket 

sätt ?  Kan du ge exempel ?  

 Kan du berätta om hur den påverkar dig angående motivation i arbetet ?  Varför ?  Kan 

du ge exempel ? 

 Kan du berätta lite om hur scoret påverkar dig i din relation till ledningen ? 

I relation till dina dina medarbetare ? 

 Kan du berätta lite om hur scoret påverkar dig i din uppfattning om stress, 

arbetsbelastning eller liknande ?  

Hur går du tillväga för att hantera detta ? 

 Tycker du att du har inflytande inom organisationen ?  Har du möjlighet att påverka t 

ex de mål som är satta för resultaten av mätningen ? 

Hur systemet hanteras och används (strategier) av medarbetarna 

 

 Eftersträvar du (medvetet) att uppnå en så hög statistik som möjligt ? Var för? Kan du 

ge ett exempel på hur du gör ? 

 Vad finns det för konsekvenser av att strunta i C-SAT ? 

 Vad uppnår den som arbetar hårt mot att få bra score på C-SAT ?  

 Tror du att alla eller flesta inom ditt team överens om uppfattningen om C-SAT och 

resultaten?   


