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Sammanfattning 
Inom en offentlig verksamhet finns en kundtjänst vilken hanterar orderläggning 

åt personal inom verksamheten av felanmälan och beställningar för fastighet- och 

verksamhetsutrustning, Städ- och transportverksamheter samt hjälpmedel. Enligt 

samordnare på sjukhus inom offentlig verksamhet efterfrågar personal möjlighet 

att prata med en fysisk person ansikte mot ansikte, då de anser att det ibland är 

svårt att ringa eller använda webformulär vilka är de ända kontaktvägarna i dags-

läget. Utifrån detta har ett förändringsförslag presenterats gällande att komplet-

tera kundtjänst med lokala servicecenter på tre stycken sjukhus. Studiens syfte 

har varigt att med multikriterieanalys avväga mellan effektivitet och arbetsmiljö 

vid ett kompletteringsförslag av kundtjänst. För att uppnå syftet med studien har 

en beslutsmodell konstruerats i beslutsverktyget DecideIT. Målet med studien 

har varigt att rekommendera beslutsfattare inom verksamheten att komplettera 

kundtjänst eller inte utifrån så rationella grunder som möjligt. Resultatet visade 

att det föredragna alternativet är att inte komplettera kundtjänst med lokala ser-

vicecenter. Till största del är resultatet beroende på enkätundersökningen (repre-

senterar kriteriet arbetsmiljö) vilken visade på att större delen av kunderna till 

kundtjänst inte efterfrågar en fysisk person att prata med ansikte mot ansikte över 

huvud taget.  

 

Nyckelord: multikriterieanalys, beslutsmodell, DecideIT.  
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Abstract 
A public organization has a section for customer service which is responsible of 

order entry from customers concerning errands within real estate and business 

equipment, cleaning, transport operations and handicap appliance. According to 

the co-ordinators in hospitals within the organization the customers are request-

ing for staff to talk to physically, meaning a person to speak with face to face. 

The customers experiencing that it’s sometimes difficult to call customer service 

or use the web form, which is the only communication paths in the current situa-

tion. Proposed changes presented claim that a complement to customer service 

with local service centers in every hospital. The purpose of this study is to eval-

uate a change proposition by weigh between efficiency and working environ-

ment, this by using multi-criteria analysis. To achieve the goal a decision model 

is designed in the decision tool DecideIT. The aim of the study is to recommend 

decision makers to choose one of the options based on as rational grounds as 

possible. The result of the study showed that the preferred alternative is not to 

supplement customer service with local service centers. For the most part, the 

result depending on the survey (represented result from working environment 

criteria) which showed that the majority of customers do not request a person to 

speak with face to face at all. 
 

Keywords: multi-criteria analysis, decision model, DecideIT. 
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Terminologi 
Nedan förklaras återkommande förkortningar och begrepp i detta arbete. 

Akronymer & begrepp 

LSC ”Lokala Servicecenter” är centraler på sjukhus som ta-

gits upp som förslag som utformningsförändring och 

komplettering av kundtjänst inom den offentliga verk-

samheten. 

UA ”Utförande avdelning” den avdelning som motar be-

ställningar och felanmälan i form av ordrar från kund-

tjänst och utför åtgärder för dessa. 

MCA ”Multikriterieanalys”, analys med fokus på ett flertal 

kriterier i olika beslutsmiljöer. 

Kundtjänst Avdelning som hanterar orderläggning från kund till 

utförare. 

Agent Person som jobbar i kundtjänst som är kopplad mot kö, 

vilken svarar i telefon när kund ringer in samt lägger 

en order för ärendet. 

Kriterier Motsvaras av de två huvudsaklig kriterierna ”Arbets-

miljö” samt ”Effektivitet”. 

Underkriterier Motsvaras av mindre indelningar av ovanstående kri-

terier. 

Värdefunktion Funktion som värderar attributvärdet utifrån besluts-

fattarens preferenser. 

Attributvärde Värden vilka värderas relativt till varandra i forma av 

värdefunktioner. Om värdefunktionen för att lönekost-

nader som uppgår till 40 000 sek är v(40 000)=0,5 så 

är attributvärdet 40 000 sek.   
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1 Inledning 
Inom en offentlig verksamhet finns idag enheter/avdelningar som kräver under-

hållning och service. Några av dessa är; sjukhus, vårdcentraler, folkhögskolor, 

tandvårdcentraler, m.fl. För att underhåll och service skall tillhandahållas finns 

en avdelning för kundtjänst, vilken är länsgemensam och nås via telefon eller 

webbformulär. Kundtjänsten administrerar över orderläggningar genom att skapa 

ordrar utifrån beställningar och felanmälningar från ovan nämnda enheter/avdel-

ningar och skickar ärendet vidare till en utförande avdelning som ser till att ären-

det just blir utfört. Utförande avdelningar hanterar ärenden gällande fastighet- 

och verksamhetsutrustning, Städ- och transportverksamheter samt hjälpmedel 

etc. 

Diskussion mellan sjukhussamordnare och ledning påvisar att dagens utformning 

av kundtjänst lider av brister utifrån kommunikation och återkoppling. Citat från 

sjukhussamordnare hämtat från mötesanteckningar lyder enligt följande.  

”kunderna önskar kunna gå till en fysisk plats för att anmäla ärenden/beställ-

ningar avseende t ex extra städ, montering av hyllor, byte av lysrör. Saknar åter-

koppling på när anmälda ärenden har åtgärdats vilket skapar frustration. Det är 

då lättare att gå till en fysisk plats/person och stöta på.” 

Uttalandet besvaras av ledningen med en beskrivning av en målbild. 

 ”Målbilden är att det ska finnas en länsgemensam kundtjänst kompletterat med 

(LSC). Utgångspunkten i dagsläget är att LSC är en (virtuell) del av kundtjänsten 

med lokalfysisk placering på varje sjukhus.” 

 

Efterfrågan om en fysisk reception på de tre sjukhusen anses finnas. Om dessa 

fysiska receptioner skulle skapas skulle då ökningen av trivsel för kunder vara 

tillräcklig för acceptera minskning i effektivitet? 

 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

En offentlig verksamhet har i dag en central intern avdelning för kundtjänst där 

agenter är anställda, vilka har till uppgift att ta emot ärenden så som beställningar 

och felanmälningar från kunder. Dessa ärenden läggs vidare som ordrar till utfö-

rande avdelning(UA). Kundtjänst står alltså inte för utförande av lagning eller 

annan tjänst utan fungerar endast som en sluss för orderläggning.  

 

För att förstå hur kundtjänst fungerar mer ingående krävs förståelse för begreppen 

kund, ärenden och utförande avdelning.  

Ärenden består huvudsakligen av:  

- Lagning av trasiga föremål tillhörande fastigheten men även avdelning-

ens egen utrustning. 
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- Beställning av förbrukningsvaror. 

- Transporter. 

- Olika typer av städning. 

- Ärenden till externa privata företag, som t.ex. Utomhusmiljö som Riks-

byggen ansvarar för. 

Kunderna som lägger beställningar och felanmälningar är huvudsakligen perso-

nal på sjukhus, vårdcentraler, folkhögskolor, folktandvård, kansli och även apo-

tek. Unika fall som uthyrning av byggnader eller tjänster anses även brukaren 

som kund och har rätt till service.   

Utförande avdelning är avdelningar som är placerade på sjukhus samt på verk-

samhetens kansli. Varje avdelning har ett visst antal anställda för att möjliggöra 

utförande av ärenden, vilka kallas utförare. Utförarna är uppdelade i tre avdel-

ningar utefter vilken typ av ärenden de utför.  

- Fastighetsdrift. Reparerar och monterar efterfrågade föremål i fastigheten 

och kundens egen utrustning. 

- Transport. Transporterar utrustning och föremål, hanterar post, fyller på 

förbrukningsmaterial så som gast och vätskor.  

- Städ. Olika typer av städ. 

- Hjälpmedel. Tillhanda har med, rullatorer och andra hjälpmedelsverktyg. 

- Externa utförare. Utomhus miljö, hissar, vissa jobb med elektronik, ven-

tilation, rörmokeri m.m. 

För att kundtjänst skall fylla sitt syfte så måste alla steg huvudprocessen utföras 

korrekt. En huvudprocess är en process som krävs för att uppfylla kundernas be-

hov (Bergman & Klefsjö 2012, 45). Figur 1 nedan visar huvudprocessen för 

kundtjänst och därmed de grundläggande stegen i som krävs för att kundtjänsten 

skall uppfylla kundens behov. 

 

Figur 1: Huvudprocesskarta för kundtjänst. 

Enligt sjukhussamordnare saknar kunder i dagens läge en fysisk plats för att an-

mäla ärenden. Frustration uppstår när kund inte får den återkoppling dom vill ha 

när ärendet är avslutats, samt att allt för lång tid slösas när information som kost-

nadsställe och rumsnummer skall redas ut över telefon. Detta har genererat ett 

förslag på något kallat lokala servicecenter(LSC). LSC skall vara utformade som 

Felanmälan 
eller beställning 
via telefon eller 
webbformulär 
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fysiska receptioner på varje sjukhus och därmed skapa möjlighet för kunden att 

få personlig kontakt. 

1.2 Problemformulering & mål 

Inom företag och organisationer tas frekvent beslut om förändringar. Ofta krävs 

avvägningar mellan kriterier vilka kan vara svåra att bibehålla rationella. Detta 

arbete har ett generellt mål att tillhandahålla med en beslutsteknik som på ett 

rationellt sätt kan avväga mellan kriterierna arbetsmiljö och effektivitet. 

I fallstudien anses en efterfrågan av komplettering av kundtjänst finnas. Därmed 

utgår studien från två möjliga alternativ: 

1. Låta kundtjänst kvarstå som den är idag. 

2. Komplettera kundtjänst med LSC placerat på varje sjukhus.  

Målet med fallstudien är att fastställa vilket av de två ovanstående alternativen 

som rekommenderas utifrån ovan nämnd generell beslutsteknik.  

1.3 Syfte 

Studiens syfte har varigt att belysa potentialen hos multikriterieanalys vid be-

slutssituationer där effektivitet och arbetsmiljö ställs emot varandra i en offentlig 

verksamhet. Studien uppmärksammar även användning av multikriterieanalys 

vid situationer med ett fåtal beslutsalternativ.   

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsas genom att investeringskostnad inte kommer be-

räknas utan endast diskuteras. Det på grund av att uppskattning av kostnad är 

komplicerad och tidskrävande för arbetes tidsramar.  
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2 Teori 
I detta kapitel förklaras den bakomliggande teorin för modeller och metoder 

som används i arbetet. Inledningsvis beskrivs den bakomliggande beslutsteorin, 

därefter beslutsprocesser och dess byggstenar. Därefter förklaras multikriteriea-

nalys och tidigare använda metoder för viktning samt uppskattning av värde-

funktioner för alternativ. Tidigare studier inom ämnet nämns och avslutningsvis 

förklaras kvalitativ & kvantitativ undersökning vilka båda används vid värde-

ring av intervall för underkriterier.  

2.1 Introduktion till beslutsanalys 

Beslutsanalys, även kallad preskriptiv beslutsteori har som mål att underlätta för 

beslutsfattare att ta komplexa svåra beslut. Motsatsen deskriptiv beslutsteori har 

som mål att förklara hur människor beter sig under ett beslutsfattande.  

Beslutsanalys har till uppgift att få beslutsfattaren att skapa så rationella beslut 

som möjligt, och undvika impulsiva handlingar. Med det menas att beslutsfatta-

ren uppmanas till logiska, välplanerade beslut. Det finns ingen klar definition av 

termen ”rationalitet”, vilket skapar problem vid avgörandet om beslutet är ration-

ellt eller inte. Därmed är det mer korrekt att värdera beslutet till mer eller mindre 

rationellt. (Eisenfür et al. 2010, 1-3)  

Rationella preferenser förväntas uppfylla följande fyra grundläggande krav: (Ei-

senfür et al. 2010, 7) 

1. Prospektiv orientering. Val mellan alternativ skall endast vara beroende 

av respektive konsekvenser. 

2. Transitivitet. Om en beslutfattare föredrar a före b och b före c, borde 

även a föredras före c. 

3. Invarians. Preferenser borde inte påverkas av problemets utformning, gi-

vet att förklaringarna är likvärdiga. 

4. Oberoende från irrelevanta alternativ. Om beslutsfattaren föredrar a eller 

b bör inte påverkas av ett alternativ c. 

Rationalitetskonceptet i beslutsteorin innehåller inga villkor angående förvänt-

ningar eller preferenser. Två personer kan fatta helt olika beslut vid två identiska 

beslutssituationer. Vilket beror på att förväntningar och preferenser är någonting 

som beslutsfattaren fått under sin uppväxt från sina egna upplevelser. (Eisenfür 

et al. 2010, 10-11) 

2.2 Beslutsprocess 

I artikeln ”The Lack of Transparency in Public Decicion Processes” (2009) ana-

lyseras ett antal alternativ utifrån ett flertal kriterier med grund i beslutsfattaren 

preferenser. Utförandet utgår ifrån nedanstående beslutsprocess: 
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1. Beskrivning av möjliga alternativ. 

2. Beskrivning av kriterier som används för att analysera alternativ. 

3. Beskrivning av konsekvenser för varje alternativ med hänsyn till varje 

kriterie. 

4. Evaluering och jämförelse av alternativ, med hänsyn till all relevant in-

formation om kriterier.  

Iden bakom existerande beslutsmetoder är inte att ersätta beslutsfattaren utan att 

stödja analysen på ett strukturerat sätt. Just denna process är baserad på Delta 

metoden, vilken har används och utvärderas i ett flertal tidigare beslutsprojekt. 

(Ekenberg et al. 2009)   

I publikationen Multi-criteria analysis: a manual (2009) sida 9 presenteras be-

slutsprocess för t.ex. utveckling av policy, ett program eller ett projekt, vilken 

lyder enligt följande: 

1. Identifiering av mål. 

2. Identifiering av alternativ för att uppnå mål. 

3. Identifiering av kriterier för jämförelse av alternativ. 

4. Analys av alternativ. 

5. Återkoppling. 

Artikeln ”Application of multi-criteria decision making to sustainable energy 

planning – A review” presenteras beslutsprocessen för multikriterieanalys enligt 

figur 2. (Pohekar & Ramachandran 2003) 
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Figur 2: Beslutsprocess med multipla kriterier. (Pohekar & Ramachandran 2003) 

 

Utifrån de tre ovanstående förklaringarna framgår att följande delar av processen 

är vitala och återkommer i varje förklaring.  

1. Identifiering av alternativ och kriterier.  

2. Utvärdering av alternativ utifrån kriterier. 

3. Evaluering av alternativ.  

2.2.1 Alternativ  

En del av det första steget i identifierad beslutsprocess ovan är ”identifiering av 

alternativ”. Beslutsfattaren har ett antal olika alternativ att välja på i beslutspro-

blemet. Alternativen är ibland självklara, men i vissa fall kan de dock behöva 

genereras fram. För att nå fram till ett visst mål måste oftast ett flertal alternativ 

kombineras på ett strategiskt sätt. (Eisenfür et al. 2010, 20-22). 

Ett alternativ kan dominera ett eller flera andra som om dess värdefunktion är 

större eller lika med än det andra, samt strikt större för minst ett kriterie. (Multi-

criteria analysis: a manual 2009, 40) 
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2.2.2 Kriterier 

Andra delen av första punkten i den identifierade beslutsprocessen är ”Identifie-

ring av kriterier”. För att värdera ett alternativ och möjliggöra jämförelse med 

andra alternativ så åskådas det utifrån ett eller flera kriterier. Värdering av krite-

rier kan ske i form av precis eller oprecis information. Precis information mots-

varas av ett exakt värde och oprecis av ett intervall. (Danielson et al. 2007). 

2.2.3 Värdefunktion 

Andra punkten i identifierad beslutsprocess är ”Utvärdering av alternativ utifrån 

kriterier”. Detta görs genom en värdefunktion V vilket har en utgångspunkt i de 

olika preferenser en beslutsfattare kan ha mellan alternativ, se ekv. (1) till (3). 

(Eisenfür et al. 2010, 33). 

𝑎 ≻ 𝑏          a föredras före b (1) 

𝑎 ∼ 𝑏           a är indifferent med b (2) 

𝑎 ≽ 𝑏           a är indifferent eller föredras före b (3) 

Värdefunktionen tilldelar ett numerärt värde till alternativ. Om beslutsfattare fö-

redrar alternativ a före alternativ b måste även värdefunktionen för a ha ett nu-

merärt större värde än värdefunktionen för b, se ekv. (4). Om preferenserna inte 

uppfyller trasitivitet axiomet gäller ej mappning av värdefunktioner. Det innebär 

att ” > ” då inte gäller mellan värdefunktionerna.  

𝑎 ≻ 𝑏 ⟺ 𝑣(𝑎) > 𝑣(𝑏) (4) 

En mätbar värdefunktion måste uppfylla kriteriet i ekvation (5), vilket innebär att 

om övergången mellan a och b föredras före övergången mellan c och d då måste 

differensen mellan värdefunktioner för a och b vara större än differensen mellan 

c och d. (Eisenfür et al. 2010, 109-112) 

(𝑎 → 𝑏) ≻ (𝑐 → 𝑑) ⟺ 𝑣(𝑏) − 𝑣(𝑎) > 𝑣(𝑑) − 𝑣(𝑐) (5) 

Värdefunktionen är härledd från beslutsfattarens preferenser och redogörelser 

och motsvaras av väldigt enkla beslutsproblem. Utifrån dessa funktioner kan se-

dan mer komplexa beslutsproblem lösas. (Eisenfür et al. 2010, 35-36).  

2.2.4 Viktning  

Viktning innebär att kriterier värderas relativt till varandra. Vilket görs med hjälp 

numerisk värden tilldelas varje kriterie utifrån hur viktigt det anses. (Multi-crite-

ria analysis: a manual 2009, 22) 
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2.3 Multikriterieanalys 

Multikriterieanalys(MCA) fastställer preferenser mellan alternativ genom hän-

visning till en uppsättning mål som beslutsfattare har identifierat. Mätbara krite-

rier fastställs för att bedöma i vilken utsträckning mål har uppnåtts. MCA erbju-

der ett antal olika sätt att aggregera uppgifter om enskilda kriterier för att ge in-

dikatorer för den totala prestandan av alternativen.  

Ett standard kännetecken för MCA är prestandamatrisen eller även kallat konse-

kvens tabell, där varje rad beskriver ett alternativ och varje kolumn ett kriterie. 

Den individuella bedömningen för varje attribut sker oftast numeriskt men kan 

även uttryckas som ”bullet point” eller en färgkodning, för mer info se Multi-

criteria analysis: a manual (2009, 19-22).  

Prestandamatriser används även i de vetenskapliga artiklarna, 2005. ”Multi-crite-

ria analysis of alternative-fuel buses for public transportation” av Tzeng et al. 

(2005), och i “Priority setting of health interventions: the need for multi-criteria 

decision analysis” av R.Baltussen & L.Nielssen (2006). 

Multikriterieanalys kräver två huvudsakliga steg för numerisk analys, poängsätt-

ning vilket presenteras ovan i form av en värdefunktion, och viktning vilket pre-

senteras mer ingående senare i arbetet. Kort förklaras innebär poängsättning att 

alternativ poängsätts utifrån varje kriterie. Både poängsättning och viktning görs 

utifrån beslutsfattarens preferenser.  

Enligt ”Multi-criteria analysis: a manual” finns det ett stort antal tekniker för 

multikriterieanalys och att antalet ökar konstant. Några av anledningarna till det 

kan förklaras genom att metoder modifieras konstant på grund av olikformade 

beslutssituationer, tidsaspekt, datamängd, skicklighet inom analys samt administ-

rativa och kulturella krav. Figur 3 presenterar åtta grundläggande steg för utfö-

rande av en multikriterieanalys. (Multi-criteria analysis: a manual 2009, 16-31) 

Figur 3: Steg för tillämpning av multikriterieanalys. (Multi-criteria analysis: a manual 2009, 31) 
 

 



Avvägning mellan arbetsmiljö och effektivitet med hjälp av multikriterieanalys – 

Hur komplettering av kundtjänst påverkar kundnöjdhet och effektivitet 

Annika Hasselblad 2016-05-20 

 

9 

Nedan beskrivs tekniker som alla vida erkänt har en grund i MCA, med karakte-

riseras av deras distinkta tillvägagångssätt. MCA förfaranden kan särskiljas från 

varandra huvudsakligen i termer av hur de behandlar den grundläggande inform-

ationen i prestandamatrisen. Olika omständigheter kommer att vara bättre läm-

pade för vissa MCA förfaranden än andra. (Multi-criteria analysis: a manual 2009, 

19-29).  

 

- Multi criteria decision analysis (MCDA). MCDA är en form av MCA och 

är både ett tillvägagångssätt och en samling tekniker. Målet med tekniken 

är att skapa en ordning av alternativ från det mest föredragna alternativet 

till det minst föredragna. Process metoden är karakteriserad av att den 

tillåter både monetära och ickemonetära värden.  

MCDA bygger på linjära modeller, dock kan MCDA utformas olinjärt och 

kallas då MCAP (Guitouni & Martel 1997). 

- Direkt analys av prestandamatris. Begränsad info om alternativ kan ut-

vinnas ut matrisen så som dominans.  

- Multi-attribute value theory (MAVT). Den enklaste och mest använda for-

men av värdefunktion är med hjälp av den additiva modellen.  

𝑉(𝑎) = ∑𝑤𝑖𝑣𝑖(𝑎𝑖) 

V(a) är de övergripande värdet för alternativ a, vi(ai) är värdefunktionen 

för attributvärdet i, och wi motsvarar vikten tilldelad attribut i. (Hostmann 

et al. 2005) 

- Linear additive models. Metoderna är möjliga att använda om kriterierna 

kan bevisas eller antas vara preferentiellt oberoende och osäkerhet är inte 

formellt inbyggd i MCA modellen. Preferentiellt oberoende innebär att 

poängsättning av alternativ utifrån preferenser under ett kriterie kan utfö-

ras utan att veta poängsättningen av alternativ för andra kriterier. De flesta 

MCA metoder använder additiva modeller, vilket innebär att värdefunkt-

ionerna för varje alternativ multipliceras med vikten från varje kriterie 

och summeras därefter. Modellerna ligger även till exempel till grund för 

MCDA. (Multi-criteria analysis: a manual 2009, 19-29).  

Ett exempel på en linjär additiv modell är Weighted sum method (WSM). 

Metoden bygger på den additiva modellen och är linjär, modeller av 

denna typ ger ett robust effektivt stöd för beslutsfattare. Värdering av 

bästa alternativ med hjälp av WSM metoden sker genom att summera 

viktade värdefunktioner för varje alternativ och därefter välja det alterna-

tiv som ger högst poäng. (Pohekar och Ramachandran, 2003) 

DELTA metoden är en bi-linjär metod som setts användas vid belsluts-

problem med oprecis information i form av t.ex. uppskattade intervall, 

och bygger på att problemet involverar ett ändligt antal alternativ och 

konsekvenser. Genom att skapa ett ortogonalt hölje till ingående värde 
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beräknas alla värden inuti och därmed kan oprecis information hanteras. 

Precis information innebär ett exakt numeriskt värde. (Danielsson et al. 

2004) 

- The Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP skapar också en additiv 

modell fast i sitt standardformat. Genom att erhålla vikter och poängsätt-

ning av alternativ som är baserade på parvis jämförelse mellan kriterier 

och mellan alternativ. Kritik har riktats mot metodens teoretiska grunder 

då ett fenomen kallat ”rank reversal” uppstår, mer info om de hittas i 

Multi-criteria analysis: a manual sid. 26. Ett flertal metoder vilka är ba-

serade på AHP är: The Reised Analytic Hierarchy Process, The topsis 

method, The Weightet-Sum Model och The Wheighted-Product Model, 

vilka alla nämns av E.Triantaphyllos och C-T.Lin (1995). 

- Outranking methods. Metoderna går ut på att söka upp och eliminera al-

ternativ som är dominerade. Problemet med denna typ av metoder är att 

de bygger på godtyckliga definitioner om utranking och hur tröskelpara-

metrar väljs och sen manipuleras av beslutsfattaren. Metoderna har dock 

egenskapen att indirekt fånga några politiska problem som uppstår i verk-

ligheten. (Multi-criteria analysis: a manual 2009, 19-29) 

Exempel på metoder som bygger på samma princip är; Preference ranking 

organization method for enrichment evaluation (PROMETHEE). 

Pohekar & Ramachandran (2003) 

- Procedures that use qualitative data inputs. Metoder som bygger på kva-

litativs data. För bästa resultat bör numeriska värden på en kardinal skala 

användas men det finns undantag som metoder då tillexempel dominans 

utnyttjas.  

- MCA methods based on fuzzy sets. Metoden bygger på uppskattning från 

naturligt språk i diskussioner när information är oprecis. Dessa typer av 

metoder är ännu inte använda i stor utsträckning. . (Multi-criteria analy-

sis: a manual 2009, 19-29) 

”Fuzzy sets” är en mängd av en klass av objekt utan exakt definierat med-

lemskap. Medlemsfunktionen tillåter gradvis medlemskap. (Zadeh 1964) 
 

Några tekniker som skiljer sig från ovanstående genom att de är baserade Mone-

tära värden presenteras nedan. (Multi-criteria analysis: a manual 2009, 14-15) 

- Finansiell analys. Bedömning av ett alternativs påverkan på beslutsfat-

tande verksamhetens egna finansiella kostnader och intäkter.  

- Cost effectiveness analysis (CEA). Bedömning av kostnad för alternativ 

som uppfyller samma mål. Kostnaderna behöver inte begränsas till enbart 

finansiellas sådana.  
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- Cost benefit analysis(CBA). Jämförelse av fördelar för liknande typer av 

alternativ med kostnader de medför. 

När analys med hjälp av MCA processen implementeras med avancerade modell-

strukturer med tydlig viktning och poängsättning är det klart en fördel att använda 

stöd från en dator. Två fördelar med att ta hjälp av en dator är att känslighetsana-

lys blir enklare, samt att presentation av resultat blir mer informativt och tydligt. 

Det finns ett flertal speciellt utvecklade programvaror som stödjer tillämpningen 

av MCDA modeller. (Multi-criteria analysis: a manual 2009, 161) 

2.3.1 Metoder för uppskattning av värdefunktion 

Punkt nr 4 i figur 3 representerar poängsättning av alternativ utifrån kriterier vil-

ken motsvarar uppskattning av värdefunktioner. Med uppskattning av värde-

funktioner menas att preferenser värderas genom någon typ av poängsättning, 

nedan visas ett antal olika metoder för detta. 

Proportional scores 

Bästa konsekvens delas värdet 0 samt sämsta tilldelas värdet 1 på intervallet [0,1]. 

Konsekvenser däremellan värderas enligt ekv. (6), där x motsvarar attributvärdet. 

(Clemen & Reilly 2001) 

𝑣 (𝑚𝑖𝑛) = 0, 𝑣(𝑚𝑎𝑥) = 1,  

𝑣(𝑥) =
|𝑥 − 𝑚𝑖𝑛|

|𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛|
 

(6) 

Direct-rating method 

Det enklaste sättet att bestämma värdefunktionen är via en metod kallad ”Direct-

rating method”. Metoden passar bra att använda vid en beslutssituation med ett 

fåtal alternativ då de bygger på att beslutsfattaren skall poängsätta alternativen 

relativt till varandra. Metoden identifierar värsta och bästa alternativet för varje 

kriterie och rankar bästa till 100 poäng och värsta till 0. Relativt utifrån dessa två 

alternativ värderas sedan resterande mellanstående alternativ med poäng mellan 

0-100 eller 0-1. För införande i beslutsmodell kan normalisering behövas i form 

av ändring av intervall skalan från [0,100] till [0,1]. (Eisenfür et al. 2010, 115) 

Problem med metoden kan uppkomma då proceduren skall utföras av olika män-

niskor som har olika preferenser. Beslutsfattaren kan ibland vara experten som 

skall poängsätta vilket innebär att denne är intresserad av vad utfallet i studien 

blir och kan därmed poängsätta efter åtråvärt resultat. (Multi-criteria analysis: a 

manual 2009, 44) 

Tzeng et al. (2005) använder en modifierad typ av metoden, ett antal experter 

uppskattar värdefunktioner för alternativ under kriterier. Slutgiltiga värdefunkt-

ionen beräknas sedan genom snittet av experternas uppskattning, för att ge ett 

mer tillförlitligt resultat. 
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Difference standard sequence technique 

Metoden går ut på att dela upp värdefunktionsintervallet i 5 lika stora delar. Ge-

nom att sedan uppskatta attributvärdesintervallet i fem lika mycket värda delar. 

Den numeriska differensen mellan attributvärdes nivåerna behöver inte vara lika 

stora för varje nivå men måste vara subjektivt uppskattad att ha samma värde.  

Metoden beskrivs stegvis nedan.  

The bisection method 

Metoden är även känd som ”mid-value splitting technique” och är som namnet 

påtalar en metod är attributvärdesintervallet delas upp i två lika stora delar, vilka 

i sin tur delas upp i två lika värda delar än en gång. (Eisenfür et al. 2010, 117-

120) 

Konfidensintervall 

Konfidens är ingen nämnd metod för uppskattning av värdefunktioner, dock är 

det ett sätt att uppskatta de mest sannolika utfallen i ett intervall, se definition 

nedan. 

Intervallskattning för en parameter är ett intervall med stokastiska variabler som 

gränser. Konfidensgraden för intervallskattningen är sannolikheten att intervaller 

skall innehålla parametern i fråga. Den observerade intervallskattningen kalls för 

konfidensintervall för parametern. (Vännman 2002, 196)  

2.3.2 Metoder för uppskattning av vikt 

Punkt nr 5 i figur 3 motsvarar vikning ’ av kriterier. Vikter kan uppskattas utifrån 

ett flertal olika metoder. Några väl använda presenteras nedan. (Eisenfür et al. 

2010, 135-151) 

Trade-off metoden 

 Genom att efterfråga ett utbytesförhållande mellan två kriterievikter som be-

slutsfattaren är likgiltig mellan. Värdefunktioner måste vara givna.  

Utförande går till så att två värdefunktioner som endast skiljs åt av differens mel-

lan två attributvärden (se a1a samt a1b i ekv.(7)) av samma sort och anses indiffe-

renta av beslutsfattaren. Vilket innebär att det multiattributa värdefunktioner även 

har samma värde. 

𝑤1𝑣1(𝑎1𝑎) + 𝑤2𝑣2(𝑏1) = 𝑤1𝑣1(𝑎1𝑏) + 𝑤2𝑣2(𝑏2) (7) 

Utifrån att endast två attribut värden skiljer sig utifrån beslutsfattarens preferen-

ser kan w1 lösas ut ur ekvationen, se ekv.(8). En faktor för hur mycket 

större/mindre w2 är i jämförelse med w1 kan nu lösas ut. 



Avvägning mellan arbetsmiljö och effektivitet med hjälp av multikriterieanalys – 

Hur komplettering av kundtjänst påverkar kundnöjdhet och effektivitet 

Annika Hasselblad 2016-05-20 

 

13 

𝑤1 =
𝑣2(𝑏2) − 𝑣2(𝑏1)

𝑣1(𝑎1𝑎) − 𝑣1(𝑎1𝑏)
∗ 𝑤2 =

1

𝑣1(𝑎1𝑎) − 𝑣1(𝑎1𝑏)
𝑤2 

(8) 

Problem som kan uppstå vi användning av trade-off metoden är när attributvärdet 

har för få nivåer är att attributet inte går att variera så att beslutsfattaren är indif-

ferent mellan två alternativ.  

Swing metoden 

 Går ut på att skapa konstlade värden med hjälp av poäng för varje kriterie. Po-

ängen normaliseras och representerar då vikterna för varje kriterie. Metoden krä-

ver inte att värdefunktionen är given 

1. Ranka konstlade värdena br.  

2. Värdera det sämsta värdet med 0 poäng och de bästa med 100 poäng. 

3. Värdera de mellanliggande alternativen med poäng mellan 0-100 i relation 

till bästa och sämsta värde. 

4. Bestäm vikter genom att normalisera poängsättningen så summan av vikterna 

blir 1. Detta sker genom att dividera antalet poäng per kriterie med totalt antal 

poäng som delats ut. 

Där wr > 0 och 

∑ 𝑤𝑟 = 1

𝑚

𝑟=1

 

 

 

 

Direct-ratio metoden 

 Kriterier rankas efter deras betydenhet i förhållande till varandra.  

För en situation med tre kriterier innebär metoden att; vikten för första kriteriet 

w1 värderas till dubbelt så stor som vikten för andra kriteriet w2 av beslutsfattaren. 

Vikten för det tredje kriteriet w3 värderas av beslutsfattaren till 1,2 gånger så stor 

som vikten för andra kriteriet. 

𝑤1

𝑤2
=

2

1
= 2 

𝑤3

𝑤2
=

1,2

1
= 1,2 

Utifrån dessa två värderingar kan nu vikterna för varje kriterie lösas ut. 

𝑤1 =
2

1 + 1,2 + 2
= 0,48 𝑤2 =

1

1 + 1,2 + 2
= 0,24 𝑤3 =

1,2

1 + 1,2 + 2
= 0,29 
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Känslighetsanalys 

Om hinder uppstår vid viktning kan känslighetsanalys användas för att undersöka 

alla möjliga viktfördelningar. Kriteriet som måste uppfyllas är: 

∑𝑤𝑟 = 1 

Där w är vikten för kriteriet r. Alltså innebär det att summan av vikterna måste 

vara 1 eller 100 %. 

2.4 Tidigare studier 

Det finns ett stort antal studier som använt sig av multikriterieanalys, dock har 

inga studier där metoden används i en kundtjänst funnits. De flesta andra studier 

hanterar fler än två alternativ. Användning av oprecis information i metoden upp-

skattas vara begränsad, men verkar bli mer och mer populärt. 

Tzeng et al. (2005)  utför en multikriterieanalys för möjliga substitut istället för 

vanlig dieseldriven buss i Taiwan. De använder en modifierad variant av ”Direct-

rating” metoden där de tar ett medelvärde att ett flertal experters uttalanden. De 

omvandlar oprecis information till precis genom att beräkna snittet av expertut-

talanden. 

Janssen (2001) gen en övergripande bild över hur miljökonsekvensbeskrivningar 

används i Nederländerna. Cirka 60 stycken miljökonsekvensbeskrivningar utförs 

varav ca 10 är baseras på MCA. 

Jiménez, Rios-Insula och Mateos (2006) har tidigare gjort en studie över att an-

vändning av ett generellt beslutsstöds system som bygger på den additiva multi-

attribut modellen. Systemet är ett datorbaserat stödsystem och är skapat för att 

minska de operationella svårigheterna som uppstår vid beslutsanalys. I just deras 

exempel görs en multikriterieanalys över hantering av kärnvapen avfall. De an-

vänder oprecis information i form av konsekvensintervall för att skapa en mer 

robust modell. Det innebär att istället för att värdera konsekvensernas vikt med 

ett värde värderas de i form av ett intervall. Intervall täcker in ett flertal värden 

och gör därmed att oprecis information kan hanteras. 

Även Larsson et al. (2005) använder även numerisk oprecis information i en me-

tod för evaluering av beslutsträd där multiattributa beslutssituationer analyseras 

under risk. 

I artikeln ”The lack of transparency in public decision processes” (2009) riktas 

kritik mot metoder som används i dagens beslutsprocesser. Genom att ta ett ex-

empel från ett beslutsunderlag ang. ny/om-byggnation av vägar i Stockholmsom-

rådet visar dom på brister som sker i metoden. Utifrån identifierade brister skapas 

ett ny mer hållbart utförande av beslutsanalysen. Implementering sker i program-

met DecideIT i form av ett kriterieträd, och via funktionen ”Cardinal ranking” 

utvärderas möjliga alternativ igen. 
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3 Metod 
I detta kapitel förklaras hur arbetet utförts med grund i kapitlet teori. Vilka verk-

tyg som används, insamling av data samt värdering av värdefunktioner för alter-

nativen under varje underkriterie. Till sist förklaras metod som används för att 

uppskatta vikter för varje kriterie, och avlutande hur informationen implemente-

rats i beslutsmodellen och resultat utvärderas. 

3.1 Kvalitativ metod 

Genom att använda en kvalitativ metod beskrivs den slutgiltiga insamlade in-

formationen med ord. Metodens vanligaste form är i intervjuer och observationer. 

Vid utförande av båda former är det viktigt att iakttagelser dokumenteras så som 

inspelning eller anteckning för att ingen information skall förloras.(Eliasson, 

2006) 

3.1.1 Observationer 

Med observationer menas att en observatör gör iakttagelser av en eller flera mil-

jöer och noterar dessa på något sätt. Utifrån dessa iakttagelser har observatören 

utvärdera miljön och därmed dra slutsatser. Grovt sätt finns det fyra olika sätt att 

förhålla sig till observatör rollen, vilka är följande enligt Eliasson (2006). 

- Den renodlade deltagaren; Deltar helt i den omgivande miljön. 

- Den observerande deltagaren; Engagerad i den omgivande miljön med 

även fokus på att iaktta omgivningen.  

- Den deltagande observatören; Förhåller sig passivt till passivt till omgi-

vande miljön med mycket fokus på iakttagelse på omgivningen. 

- Den renodlade observatören; Påverkar inte omgivningen på något sätt 

utan iakttar endast.    

3.1.2 Kvalitativa intervjuer 

Vid en intervju samtalar intervjuaren men en eller flera intervjuade om relevanta 

ämnen och frågor. Intervjuaren har oftast bestämda ämnen och frågor vid start 

men beroende på hur intervjun fortgår kan frågor elimineras eller läggas till. För 

att dokumentera en intervju är det enklast att använda något sorts verktyg för 

inspelning, dock för att göra detta krävs ett tillåtande från den intervjuade. Alter-

nativt kan anteckningar föras med skapar problemet att den intervjuade inte kan 

citeras ordagrant. (Eliasson 2006) 

Det finns olika typer av intervjuer enligt Eliasson (2006). 

- Ostrukturerade intervjun; Djupintervjuer, liknar ett samtal mellan inter-

vjuaren och den intervjuade. Samtalet rör sig fram och tillbaka över ämnet 

som intervjun behandlar. 
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- Halvstrukturerade intervjun; Även dessa djupintervjuer, mer styrd än den 

ostrukturerade intervjun men tillåter intervjuaren att gå in på djupet på 

frågorna. 

- Strukturerade intervjun; Genomarbetat frågeschema, möjliggör sällan 

mer djupgående utfrågning. Intervjuaren kan inte följa upp intressanta 

oväntade frågor.  

3.2 Kvantitativ metod 

Genom att använda en kvantitativ metod beskrivs den slutgiltiga insamlade in-

formationen med siffror. Metoden brukar även förklaras med att ”bredden” av 

olika förhållanden och attityder inom undersökta gruppen mäts. För att samla in 

kvantitativ information används oftast kvantitativa metoder som enkäter eller in-

tervju undersökningar.(Eliasson, 2006) 

3.2.1 Enkäter 

Vi en enkätundersökning utgår man från variabler som tagits fram från operat-

ionaliseringen. Enkäterna kan skickas ut till svarsperson genom post, mail eller 

lämnas personligen. Existerar alltid i form av en eller flera sidor med stängda 

frågor som har ett visst antal svarsalternativ utifrån vad informationen skall an-

vändas till. Oftast brukar enkätundersökningar generera färre svar än intervjuun-

dersökningar då det är lättare för svarspersonen att strunta i att svar när personlig 

kontakt undviks. 

När enkätundersökning utförs är det otroligt viktigt med ett väl utfört förarbete 

då komplettering i efterhand sällan är möjlig. Just på grund av det väl utförda 

förarbetet blir oftast efterarbetet enkelt och går snabbt, då svaren är enkla att sam-

manfatta.(Eliasson 2006) 

Vid utformning av svarsalternativ för en enkät kan likert-skala användas. En li-

kert-skala löper med lika stora steg mellan t.ex. svarsalternativen mest till minst. 

Antal steg däremellan bestämmer utformaren, dock anses en berdare skala mer 

pålitlig då det alltid är möjligt att sammanföra indelningar inte dela dem ännu en 

gång. (Nunnally & Bernstein 1994) 

Likert-skalan förklaras och analyseras i den vetenskapliga artikeln ”Analyzing 

Data Measured by Individual Liket-Type Items” av Clason & Dormody (1994). 

Summering av analys i artikeln visar på att det inte är analysen av data från en 

likert-skala som är svår utan frågan är mer om svaren som måste vara menings-

fulla. 

Vid utformning av en enkät är det viktigt att undersöka följande: (Eliasson 2006) 

- Uppmärksamma de variabler som tagits fram vid operationalisering. 

Minst en fråga för varje variabel. Variabler även kan mätas fler än en gång 

för att se om svaren pekar åt samma håll och därmed ge en uppfattning 

om validiteten i undersökningen. 
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- Hur teoretiska påståenden förhåller sig till verkligheten, med det me-

nas ”om A, så B” vilket kallas kausalsamband. Då måste enkäten inne-

hålla frågor som mäter både A och B för varje påstående.   

- Om frågorna skall vara slutna eller öppna i enkäten. Oftast är de slutna 

för att möjliggöra att resultatet kan hanteras numerärt. Komplettering av 

de stängda frågorna kan ske i form av öppna frågor för att skapa utrymme 

för svarspersonen att dela med sig av en idé eller åsikt. 

- Undvika allmänna frågor, om t.ex. ”Hur trivs du med dina studier?”. Frå-

gan skall vara så exakt formulerad som möjligt. Sid 39 

- Använd ett vardagligt språk så att så många av svarspersonerna som möj-

ligt förstår frågan. I och med detta kan man enkels öka svarsfrekvensen, 

ju kortare fråga desto bättre brukar de fungera. 

- Fråga endast om en sak per fråga. Det föredras att dela upp frågan i två 

om den innefattar mer än en sak. 

- Undvik negationer då de ökar risken att svarspersonen missförstår frågan. 

- Undvik ledande frågor, de har en tendens att ”lägga orden i mun” på 

svarspersonen och resulterar oftast i att denna endast håller med i frågan. 

- Enkäten skall vara lagom lång. Alltså tillräckligt lång för att täcka in alla 

variabler men inte onödigt lång då det kan minska svarsfrekvensen. 

- Bra layout och en tydlig struktur. Frågor inom samma område tillsam-

mans. Eller frågor med samma typ av svarsalternativ efter varandra, vilket 

ökar enkätens estetiska utformning och därmed i vissa fall öka svarsfre-

kvensen. 

- Faktainriktade frågor först och komplexa kontroversiella frågor senare. 

En del frågor behöver inte ha någon betydelse för vissa svarspersoner och 

därmed kan dessa frågor läggas sist så fokus hålls på de inledande frå-

gorna som riktar sig till alla. 

- Börja men en förklaring. För att skapa intresse hos svarspersonen är det 

bra att börja med den förklaring och ett syfte varför det är så viktigt att 

svarspersonen svara på frågorna.  

- Tydlig info om inlämning, uppföljning och påminnelser kommer att ske. 

- Info om hur svarspersonens integritet kommer att skyddas. Med det me-

nas eventuell anonymitet, vilket kan öka svarsfrekvensen.  

- Kontaktinformation till person som håller i undersökningen. 
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- Info om hur svarspersonen kan ta del av det färdiga resultatet av under-

sökningen. 

- Testa enkäten med en pilotundersökning. Det ofta savar på frågor som 

uppkommit under konstruktionen av enkäten. 

För att möjliggöra hanteringen av data från en enkätundersökning delas variabler 

upp i fyra olika typer. 

- Nominalvariabler: Variabler som inte går att rangordna 

- Ordinalvariabler: Variabler som går att rangordna, dock finns en inform-

ation om avstånd mellan variabler. 

- Intervallvariabler: Variabler som alltid går att mäta med siffror och in-

formation om avstånd mellan variabler finns. 

- Kvotvariabler: Variabler mäts alltid med siffror, information säger något 

om storleksförhållanden mellan variabler. 

- Dikotoma variabler: Variabler som endast har två svarsalternativ. 

3.2.2 Kvantitativa intervjuer 

Kvantitativa intervjuer innebär att frågor från frågeformulär ställs direkt till 

svarspersonen. I och med det personliga mötet leder oftast till fler svar, inte bara 

för att svarspersoner känner sig tvungna att svara men även om frågor uppkom-

mer så kan dessa förklaras direkt. Denna metod kräver mer resurser än enkäter 

då det är metoden är beroende av en intervjuare. Även problem med mötes plats 

oh tid med svarsperson kan uppstå, vilket gör intervjuer mer krävande. (Eliasson 

2006) 

3.3 Samspel mellan kvantitativ & kvalitativ metod 

Vid mer omfattande undersökningar kan det vara fördelaktigt att kombinera 

kvantitativ och kvalitativ metod. Att först undersöka en frågeställning med en 

metod och sedan tränga djupare med den andra metoden. Om svar från metoderna 

ej överensstämmer är frågan vilken av metoderna som ger de mest sanningsenliga 

svaret, vilket är upp till undersökaren som använder metoderna. 

Vid användning av kvalitativa metoder går det även att ta med enklare kvantita-

tiva analyser. Med detta menas att t.ex. vid en kvalitativ intervju kan ja/nej frågor 

ställas och svaren från dessa kan användas som kvantitativt data.(Eliasson 2006) 

3.4 Metodval 

I detta arbete utförs enligt preskriptiv beslutsteori i form en multikriteriebesluts-

analys (MCDA) av två alternativa utformningar av verksamhetens kundtjänst ut-

föras. Med utgångspunkt i de två kriterierna arbetsmiljö samt effektivitet upp-

skattas mätbara värdefunktioner för alternativ för ett antal underkriterier. Värde-
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funktioner för underkriterier till arbetsmiljö uppskattas genom en kvantitativ stu-

die i form av en enkätundersökning. Medan värdefunktioner för underkriterier 

under effektivitet uppskattas via tillgängligt data, se figur 4. Vikter för varje kri-

terie uppskattas från en kvalitativ studie i form av intervju via mail. Efter att vär-

defunktionerna är uppskattade implementeras de tillsammans med kriterievikter i en 

multikriteriemodell.  

 
Figur 4: Kriteriehierarki med information om källa för uppskattning av värdefunktioner. 

 

3.5 Verktyg 

I detta kapitel presenteras de verktyg som har används under arbetets gång för att 

förenkla beräkningar och minska tidsåtgång. 

3.5.1 DecideIT 

Verktyget DecideIT är beslutsverktyg som bygger på unika algoritmer som gör 

det möjligt att hantera och räkna komplexa beslutssituationer.  

Programmet möjliggör för beslutsfattaren att vara oprecis i sitt uppskattande av 

in värden för att efterlikna verkliga beslutssituationen till högsta grad. Den opre-

cisa informationen implementeras i DecideIT i form av intervall. För att hantera 

informationen används en uppsättning algoritmer som definieras som DELTA 

metoden. (Danielsson, Ekenberg, Johansson & Larsson, 2004) 
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Funktioner som DecideIT tillhandahåller med i arbetet för utvärdering av resultat 

är följande: (Danielson, Ekenberg, Idefeldt & Larsson, 2007) 

- Ordinal ranking; ranking av alternativ utifrån preferensordning, inform-

ation om avstånd mellan alternativ saknas. Rankingen beror på ett använ-

dardefinierat indifferens intervall I. Alternativ som skiljer sig mindre än I 

samlas i samma indifferensgrupp, samt de som skiljer sig mer rankas i 

olika differensgrupper och ett mer fördelaktigt alternativ kan urskiljas. 

- Cardinal ranking; Ranking av alternativ, information om avstånd mellan 

alternativ finns. Genom bestämd kontraktion av alternativens räckvidd 

undersöks alternativens överlappning av värde. Vid tillräcklig kontraktion 

kan ett alternativ föredras före ett annat. 

- Expected value graph; Undersökning av överlappning av värde mellan 

två alternativ vid kontraktion 0-100 %. Illustreras grafiskt av en liggande 

pyramid vilkens placering utifrån x-axeln är avgörande för vilket alterna-

tiv som föredras. 

- Tornado diagram; Ranking av variabler efter vilken som har störst påver-

kan på det förväntade värdet. Evalueringsmetoden finns i tre olika typer 

critical values, critical probabilities och critical weights. 

Två extra evalueringsfunktioner tillkom under första delen av 2016 och heter: 

- Main Evaluation; Övergripande värdering av alternativ i jämförelse med 

varandra. 

- Part worth values: Värdeandel för ett alternativ som representeras av 

varje kriterie.’ 

Datorstöd i form av DecideIT används i arbetet då känslighetsanalys blir enklare, 

samt att presentation av resultat blir mer informativt och tydligt. (Multi-criteria 

analysis: a manual 2009, 161) 

3.5.2 Microsoft Excel 

Data i form av ordrar hanteras i detta arbete med hjälp av Office 2013 som är ett 

program för kalkyl. Hanteringen består av sortering av ordrar utifrån olika efter-

frågade kriterier, samt insamling av mest frekventa användare. Vilket innebär att 

Excel skapar en stor förenkling av arbetet.  

3.5.3 Esmaker 

Programmet Esmaker ger möjlighet till att skapa enkäter som sedan sänds ut till 

efterfrågat antal deltagare. Programmet sköter sedan sammanställning av svar 

vilket sparar tid och arbete för användaren.  

3.6 Genomförande 

Följande kapitel kommer till en början att identifiera alternativ och kriterier för 

att sedan uppskatta värdefunktioner för varje underkriterie. Uppföljt av vikning 

av kriterier för sen samanställning i form av ett beslutsunderlag vilket avslut-

ningsvis implementeras i beslutsverktyget DecideIT. Beroende på pålitlighet hos 
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beslutsunderlag kan undersökning av kriterie vikter ske efter implementering i 

beslutsmodell i form av en känslighetsanalys.      

3.6.1 Identifiering av alternativ 

Alternativen som ligger till grund för detta arbete nämns i kapitlet inledning och 

representeras av: 

1. Låta kundtjänst kvarstå som den är idag. 

2. Komplettera kundtjänst med LSC placerat på varje sjukhus.  

Fler möjliga utformningar av kundtjänst är möjliga, dock av efterfrågan från den 

offentliga verksamheten begränsades alternativen till endast komplettering av 

kundtjänst.  

3.6.2 Effektivitet 

Kriteriet effektivitet är ett av två kriterier som ingår i multikriterieanalysen i detta 

arbete. För att ge en översikt av verksamhetens effektivitet är kriteriet är uppdelat 

i tre underkriterier som valts utifrån tillgängligt data samt vart möjliga situations-

uppskattningar. Underkriterierna är ”ordrar kundtjänst”, ”behandlingstid” 

samt ”aktiv tid” vilket visas i figur 5 nedan. 

 

Figur 5: Kriteriehierarki för effektivitet. 

Värdefunktioner för alla underkriterier till effektivitet uppskattas med hjälp av 

metoden ”proportional scores”. Metoden tar hänsyn till avstånd mellan alternativ 

utifrån tillgängligt data. och ger ett mindre subjektivt värde än med till exem-

pel ”Direct-rating” metoden. Poängsättning av alternativ anses svåruppskattat di-

rekt enligt ”Direct-rating” metoden på grund av brist i kommunikation med be-

slutsfattare inom verksamheten. Därmed uppskattas värdefunktioner utifrån rol-

len som deltagande observatör inom kundtjänst samt med stadig grund i relevant 

data. 

Underkriterier Kriterier 

Effektivitet 

Ordrar intern 
kundtjänst 

 
Behandlingstid 

Aktiv tid 
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På grund av att studien endast innefattar två alternativ iscensätts en till två 

benchmark alternativ endast vid värdering av värdefunktioner. 

Benchmarkalternativen motsvarar sämsta samt bästa möjliga utfall. Eftersom 

metoderna som kommer användas för uppskattning av värdefunktioner båda 

innefattar ett första steg där värdering av bästa (1) samt sämsta (0) alternativ, 

krävs benchmarking alternativ som upptar dessa värden. Alternativen som ingår 

i studien beräknas relativt mellan benchmarking alternativen och ger en mer 

trovärdig uppskattning.  

Värdefunktioner uppskattas från preferenser som uppfyller de fyra 

grundläggande kraven för rationella preferenser vilket mäns i kapitel 2.1.  

3.6.2.1 Ordrar kundtjänst 

Kundtjänst och UA använder idag samma ordersystem, dock möjliggör det för 

UA att lägga in ordrar på egen hand vilket leder till att kunderna struntar i att 

ringa till kundtjänst och ringer direkt till UA istället. Detta medför att det skapas 

missförstånd när kunder ringer till kundtjänst för att få återkoppling i sitt ärende. 

UA har inte alltid har samma kunskap som kundtjänst gällande nödvändig order-

information, och kan skapa onödiga missförstånd och onödigt extraarbete. På 

grund av kundernas genväg ökar UAs arbete och kan leda till överbelastning, 

medan kundtjänst blir överbenmanad och ineffektiv tid skapas för personalen. 

Utgångspunkten är att kundtjänst skall lägga alla kunders ordrar. Utifrån detta har 

ordrar kundtjänst valts till ett av tre underkriterier. Vilket visar på hur ofta kun-

derna faktiskt tar en genväg och direkt kontaktar UA istället för att gå via kund-

tjänst. 

Insamling och sortering av data 

Genom kontakt med offentlig verksamhet mottogs en Excelfil innehållande alla 

ordrar som skapats i ordersystemet Landlord sen första januari 2014 till 31 mars 

2016. För utsortering av vilka ordrar som är skapade av vilken avdelning används 

existerande sorteringsfunktioner i Excel.  

Somliga ordrar i den mottagna filen var endast skapade för schemalagda utföran-

den. Med schemalagda utföranden menas ordrar som skapats endast för att doku-

mentera utfört arbete inte som kommer som beställning eller felanmälan från 

kund, som t.ex. ordrar som skapats en gång per månad för att dokumentera ron-

deringar.  

På grund av tidsaspekten för detta arbete avgränsas orderhantering till hantering 

och sortering av ordrar skapade mellan 1 jan 2014 till 31 december 2015. 

 

Beräkning och utförande  

För att skapa en struktur över ordrar i Excelfil skapas fyra olika kategorier vilka 

representeras av variabler. 
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𝑂𝑡𝑜𝑡 Totalt Antal Ordrar. Totalt antal ordrar som existerade i Excelfil med 

rådata.  

𝑂𝑘 Ordrar kundtjänst. Antal ordrar som kundtjänst har skapat. Beräknas 

genom att använda funktionen ”Counta” i Excel och beräkna hur 

många ordrar varje anställd i kundtjänst har skapat. Summering av 

dessa värden ger antal ordrar vilka hela kundtjänsten skapat tillsam-

mans. 

𝑂𝑎 Ordrar Annan Avdelning. Antal ordrar som annan avdelning än kund-

tjänst skapat. 

𝑂𝑠 Schemalagda utföranden: De ordrar som lagts för att dokumentera ett 

utförande och ej är beställd från en kund. På grund av brist på metoder 

för att enkelt exkludera schemalagda ordrar från andra ordrar, så kräv-

des manuell utsortering och radering. Några huvudsakliga sökord som 

användes var; rondering, vecko/daglig/årlig kontroll, revidering, pro-

jekt, serviceavtal etc. 

𝑂𝑡𝑜𝑡𝑟 Totalt antal ordrar efter revidering. Totalt antal ordrar(𝑂𝑡𝑜𝑡) exklusive 

schemalagda utföranden (𝑂𝑠). 

 

Figur 6 visar en övergripande bild över avdelningar som utför orderläggning 

(gula). Ordersystem som ordrar läggs i (grå) samt totalt antal ordrar som lagts 

(blå). 

 
Figur 6: Orderläggningsflöde från kundtjänst(Ok) samt från annan avdelning(Oa) in i 

ordersystem. 
 

Genom att utgå ifrån (𝑂𝑡𝑜𝑡) och dra bort (𝑂𝑠) samt ordar som personal i kundtjänst 

har skapat (𝑂𝑘) fås det efterfrågade värdet (𝑂𝑎). Beräkningar visas i ekvationerna 

(9) & (10). 

𝑂𝑎 =  𝑂𝑡𝑜𝑡 – 𝑂𝑠 –  𝑂𝑘 (9) 

𝑂𝑎 =  𝑂𝑡𝑜𝑡𝑟 – 𝑂𝑘 (10) 

OK 𝑂𝑘 

𝑂𝑎 𝑂𝑡𝑜𝑡𝑟 
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När nu både 𝑂𝑘 och 𝑂𝑎 har beräknats kan deras representerade andel i procent 

beräknas, se ekv. (11) & (12) nedan. 

Andel 𝑂𝑘 % =
𝑂𝑘

𝑂𝑡𝑜𝑡𝑟
∗ 100 (11) 

Andel 𝑂𝑎 % =
𝑂𝑎

𝑂𝑡𝑜𝑡𝑟
∗ 100 (12)  

Andelen ordrar som kundtjänst skapat används sedan för att uppskatta värde-

funktioner för varje alternativ, där det optimala fallet motsvarar att kundtjänst 

skapar 100 % och UA 0 % enligt beslutsfattare inom offentlig verksamhet. 

3.6.2.2 Behandlingstid 

Behandlingstid definieras som tiden det tar från det att kunden får kontakt med 

personal på kundtjänst och börjar förklara sitt ärende tills samtalet är avslutat. 

Utifrån samtalsstatistik för kundtjänst beräknas snittlig behandlingstid i sekunder 

för alternativ 1 under perioden 1 jan 2015 till 31 mars 2016. Behandlingstid för 

alternativ 2 går ej att beräkna fram och uppskattas därmed genom tre scenarion, 

ett positivt, ett pessimistiskt samt ett neutralt.     

3.6.2.3 Aktiv tid 

Aktiv tid motsvarar hur många arbetstimmar varje agent är aktiv i antingen be-

handling eller efterbehandling av ett ärende. Behandlingstid förklaras i kapitel 

3.6.2.2 och efterbehandlingstid motsvarar tiden från det att samtal med kund av-

slutas till att ordern är ivägskickad och orderläggningsprocessen är avslutad. Siff-

ror bygger på samma statistiska data som underkriteriet ”behandlingstid”, 1 jan 

2015 till 31 mars 2016. 

𝑇𝑏 Snittlig behandlingstid 

𝑇𝑒 Snittlig efterbehandlingstid 

𝐴𝑏 Snittligt antal besvarade samtal 

𝐴𝑎 Snittligt antal aktiva/tillgängliga agenter 

𝑇𝑏 𝑡𝑜𝑡 Summerad behandlingstid för hela tidsperioden 

𝑇𝑒 𝑡𝑜𝑡 Summerad efterbehandlingstid för hela tidsperioden 

𝑇𝑎 Aktiv tid representerar den tiden all personal tillsammans till-

bringar i behandlingstid samt efterbehandlingstid 

𝑇𝑎
𝐴𝑎

⁄  Aktiv tid per aktiv agent 
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Total behandlingstid samt total efterbehandlingstid under hela tidsperioden be-

räknas enligt ekv. (13) & (14). 

𝑇𝑏 ∗ 𝐴𝑏 =  𝑇𝑏 𝑡𝑜𝑡 (13) 

𝑇𝑒 ∗ 𝐴𝑏  =  𝑇𝑒 𝑡𝑜𝑡 (14) 

Aktiv tid beräknas genom ekv. (15).  

𝑇𝑏 𝑡𝑜𝑡 + 𝑇𝑒 𝑡𝑜𝑡  =  𝑇𝑎 (15) 

För att få en översyn över hur lång tid varje aktiv agent spenderar aktivt i ett 

ärende divideras aktiv tid med antal aktiva agenter, se ekv. (16). 

𝑇𝑎

𝐴𝑎
= 𝑇𝑎

𝐴𝑎
⁄  

(16) 

Vid uppskattning av aktiv tid per aktiv agent för alternativ 2 krävs en justering av 

aktiv tid då orderantalet varierar mellan alternativ 1 och 2. Justeringen utförs med 

hjälp av en faktorisering vilket presenteras av variabeln 𝑛 i ekv. (17). 

𝑇𝑎 ∗ 𝑛

𝐴𝑎
= 𝑇𝑎

𝐴𝑎
⁄  

(17) 

Enhet som aktiv tid mäts i är då timmar per agent. 

3.6.3 Arbetsmiljö 

Kriteriet arbetsmiljö är uppdelat i fyra stycken underkriterier, enkelhet, tidsaspekt, 

användarvänlighet samt missförstånd. Uppskattning av värdefunktioner för 

dessa underkriterier har utförts via en enkätundersökning, se bilaga A. Enkäten 

representeras av två olika typer av frågor, en typ med fokus på hur respondenten 

uppfattar dagsläget samt en annan typ som fokuserar på respondenten uppfattning 

av framtiden. Denna utformning har valts för att möjliggöra jämförelse av nutid 

och framtid då studien analyserar ett förändringsförslag.  

Utifrån tidigare nämnd orderdata sorteras kontaktinformation till personal vilka 

är mest frekventa användare av kundtjänst ut, vilket sedan låg till grund för en 

respondentlista till enkätundersökning.  
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Figur 7: Samband mellan arbetsmiljö och dess underkriterier. 

 

Svarsalternativ utformas enligt likert-skala med fem alternativ med hjälp av 

Esmaker. Alternativet som representerar intervallet 0-20 motsvarar det sämsta 

alternativet, och alternativet som representerar 80-100 motsvarar det bästa, se fi-

gur 8.  

 
Figur 8: Likert-skala använd i enkätundersökning 

 

För utformning av frågor används listan med utformningstips i kapitel 3.2.1. Pi-

lotutskick av enkäten utfördes till handledare inom offentlig verksamhet för att 

reda ut eventuella frågor eller möjliga misstolkningar som kan uppstå. 

Sammanställning av resultat 

Information från enkätundersökningen presenteras via Esmaker genom medel-

värde, median samt 95 % konfidensintervall. DELTA metoden gör det möjligt att 

hantera oprecis information i form av intervall i DecideIT, därmed väljs konfi-

densintervall för värdering av värdefunktioner, då de presenterar resultatet mest 

rättvist. 

Intervall används är till största del för att det ger en mer rättvis uppskattning av 

data/information som förs in i modellen och blir därmed mer robust. (Danielson, 

Ekenberg, Idefeldt & Larsson, 2007) 

Underkriterier Kriterier 

Arbetsmiljö 

Enkelhet 

Tidsaspekt 

Användarvänlighet 

Missförstånd 
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3.6.4 Viktning av kriterier 

På grund av saknad av trovärdig viktutsaga utförs känslighetsanalys av vikter, se 

kapitel 3.6.7 ”Känslighetsanalys”. 

3.6.5 Beslutsunderlag 

Alternativ samt värdefunktioner sammanfattas i ett beslutsunderlag för att ge en 

överskådlig bild över vad som skall implementeras i beslutsmodell. 

3.6.6 Beslutsmodell 

Som beslutsmodell används MCDA vilken har sin grund i ”linear additive mo-

dells” just på grund av att oprecis information hanteras i forma av konfidensin-

tervall. Beslutssituationen består av ett ändligt antal alternativ och konsekvenser 

vilket överensstämmer med DELTA metoden som DecideIT är uppbyggt på. Be-

slutsunderlaget implementeras i programvaran DecideIT och skapar en kriterie-

hierarki i form av ett träd.  

3.6.7 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalys utförs genom variation av kriterievikter vilket undersöker va-

riation av offentlig verksamhets ställning till vilket kriterie som är viktigast (Da-

nielsson et al. 2003). På grund av brist av trovärdig viktutsaga utförs känslighets-

analys var varje scenario med hjälp av evalueringsfunktioner nämnda i kapitel 

3.2.1. Känslighetsanalys visar på vid vilken viktfördelning som scenarierna över-

går från att föredra ett alternativ före det andra. Det alternativ som visar på över-

hängande föredragen andel från flest scenarier uppskattas vara det rekommende-

rade.  

Triantaphyllon (1997) presenterar metoder för utförande av känslighetsanalys ut-

ifrån beslutsmetoderna WSM, WPM och AHP. 

3.7 Metoddiskussion  

Studiers trovärdighet kan mätas utifrån tre olika mått, validitet, objektivitet samt 

reliabilitet. Följande är definitioner av begreppen: 

Validitet: I vilken utsträckning man verkligen mäter det som avser att mätas. 

Objektivitet: I vilken utsträckning värderingar påverkar studien. 

Reliabilitet: Till vilken grad av tillförlitlighet mätinstrumentet uppnår. 

I detta kapitel kommer arbetets metod att granskas utifrån dessa tre mått.  

Validitet 

Genom en pilotundersökning av enkät vilken utfördes på personal innan den hu-

vudsakliga enkäten sändes ut till respondenter, för att upptäcka eventuella möj-

ligheter till feltolkningar. Pilotundersökning är ett vedertaget steg i utformnings-

processen av en enkät enligt Eliasson (2006). 
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Validitet i arbetet kan relateras till antal kriterier och underkriterier. Ökning av 

kriterier ökar mängden data in i modellen, dock validiteten minska i dessa fall 

om data är dåligt uppskattat.   

Objektivitet 

På grund av tidigare interaktion med offentlig verksamhet finns risk för att ob-

jektivitet i studie minskar. För att öka objektiviteten har största delen uppskatt-

ningar byggts på statistiskt data eller fakta. Det innebär även att studien så gott 

det går undvikt manipulering av data för att uppnå ett resultat till något eller nå-

gons fördel. 

Respondenter till enkätstudie kan möjligtvis ingått i svarsprocessen med en in-

ställning som kan ha påverkat utfallet. Med det menas att de förstår att en föränd-

ring kan komma och hända, vilket dom antingen vill eller inte vill ska hända.  

Reliabilitet 

 I studien används ett flertal metoder för subjektiva uppskattningar av framtida 

scenarier, vilket innebär att resultat vid upprepning av studien kan avvika från 

denna studies resultat. 

Beroende på tillförlitlighet av indata i DecideIT kan den oprecisa informationen 

i form av intervall breddas eller minskas. Ju mer otillförlitligt desto mer bör in-

tervallet breddas för att ge en robust modell. (Danielsson et.al 2004)   

Modellering av en beslutssituation kan avbildas på ett flertal sätt (Eisenfür et al. 

2010, 20). Vilket innebär att vid ett scenario där annan person utför en studie med 

samma syfte och mål kan den utformas annorlunda.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultat från tidigare presenterad metod i form av upp-

skattningar av värdefunktioner för underkriterier, implementering av värdefunkt-

ioner i den slutgiltiga multikriteriemodellen samt evaluering och känslighetsana-

lys. 

4.1 Effektivitet 

I detta kapitel presenteras resultat i form av värdefunktioner från underkriterierna 

registrerade ordrar, behandlingstid samt aktiv tid. 

4.1.1 Ordrar kundtjänst 

I tabell 1 presenteras resultatet från sortering av lagda ordrar från kundtjänst. Be-

täckningar i vänster kolumn under agent motsvarar den personal som jobbat i 

kundtjänst under 2014 och 2015. ”Web****” motsvarar alla ordrar som gjorts av 

kunder via webbformulär, som sedan skickas personal i kundtjänst som komplet-

terar med nödvändig information och skickar ordern vidare till UA. 

Tabell 1: Antal utförda ordrar per agent för åren 2014-2015. 

Agenter: Antal ordrar(st) 2014 Antal ordrar(st) 2015 

Ck**** 7569 8932 

Bf**** 2716 12 

Ka**** 5629 3828 

Ah**** 210 - 

Sm**** 1262 7638 

Fn**** - 1954 

Web**** 2568 2423 

Summa 19954 24787 

Snitt månad 1663 2066 

Snitt dag 83 103 

 

Enligt tabell 1 har kundtjänst skapat 19 954 stycken ordrar under 2014, och 

24 787 stycken ordrar under 2015. Tabell 2 visar indelning av ordrar i orderkate-

gorier vilket förklaras mer ingående i kapitel 3.6.2.1.  
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Tabell 2: Antal ordrar tillhörande orderkategori. 

År 2014 2015 

Totalt antal ordrar (𝑂𝑡𝑜𝑡) 38698 39449 

Totalt antal ordrar efter revidering (𝑂𝑡𝑜𝑡𝑟) 31356 31090 

Schemalagda utföranden (𝑂𝑠) 7342 8359 

Ordrar kundtjänst har skapat (𝑂𝑘) 19954 24787 

Ordrar annan avdelning skapat (𝑂𝑎) 11402 7303 

Procentuell andel ordrar kundtjänst har skapat 63,64% 79,73% 

Procentuell andel ordrar kundtjänst inte har skapat 36,36% 20,27% 

Snitt ordrar kundtjänst skapat under 71,68 %  

Snitt ordrar kundtjänst inte skapat 28,32 %  

 

I tabell 2 sker uträkning enligt ekvationerna (9-12) i metod, där andel ordrar som 

skapats av antingen kundtjänst eller UA beräknas. Snittet för andelarna över två 

år resulterar i att kundtjänst utför 70 % av totala ordrar efter revidering och annan 

avdelning 30 %, vilket illustreras i figur 9.  

 

Figur 9: Andelar ordrar kundtjänst & ordrar utförande avdelning, av totala mängden skapade 

ordrar för alternativ 1. 

I det optimala fallet som en förändring alltså alternativ 2 anses medföra är att 

kundtjänst skapar alla ordrar och annan avdelning ingen, se figur 10. 

 

Figur 10: Andelar ordrar kundtjänst & ordrar utförande avdelning, av totala mängden skapade 

ordrar för alternativ 2. 

𝑂𝑘 
70 % 

𝑂𝑎 

30 % 

OAA 

0 % 

𝑂𝑡𝑜𝑡𝑟  
100 % 

𝑂𝑘 
100 % 

𝑂𝑎 

0 % 

𝑂𝑡𝑜𝑡𝑟  
100 % 
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Värdefunktionerna uppskattas för alternativ 1 och 2 med ”proportional scores” 

metoden, vald skala är 0-100. Informationen översätts från existerande data 

vilken är precis information. Beräkning utförs utifrån från ekv. 6, se teori kapitel. 

I tabell 3 nedan visas en prestandamatris över uppskattning av värdefunktioner 

för underkriteriet ordrar kundtjänst. 

Tabell 3: Prestandamatris för underkriteriet ordrar kundtjänst. 

 Ordrar kundtjänst Scores V(x) 

Benchmark 0 %  0 0 

Alt. 1 72 %  |72-0|/|100-0|=0,7 0,7 

Alt. 2 100 %  100 1 

 

Benchmarkalternativ används på grund av att studien undersöker så få antal 

alternativ. Om benchmarkalternativ inte skulle användas resulterat 

värdefunktionerna i väldigt extrema värden. Det bästa alternativet för aktuellt 

kriterie antar då värdet 1 och det sämsta 0. Därmed representerar inte 

värdefunktionerna beslutsfattares preferenser. 

Tabell 4: Exempel prestandamatris för underkriteriet ordrar kundtjänst utan benchmark. 

 Ordrar kundtjänst Scores V(x) 

Alt. 1 72 %  0 0 

Alt. 2 100 % 100 1 

 

4.1.2 Behandlingstid 

Behandlingstid är idag i snitt 64 sekunder lång för alternativ 1. Tabell 5 visar 

samtalsstatistik över avdelningen kundtjänst för år 2015 samt jan-mars för 2016. 

Tabell 5: Statistik för kundtjänst mellan jan 2015 till mars 2016. 

Månad Behandlingstid 

(sek) 

Besvarade samtal 

(st) alt.1 

Besvarade samtal (st) 

alt 2. 30 % ökning 

2015-01 68 2466 3206 

2015-02 67 2511 3264 

2015-03 69 2720 3536 

2015-04 65 2581 3355 

2015-05 65 2232 2901 

2015-06 66 2348 3052 

2015-07 61 1830 2379 

2015-08 62 2216 2881 

2015-09 61 2613 3397 

2015-10 60 2688 3494 
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2015-11 63 2623 3410 

2015-12 64 2411 3134 

2016-01 62 2662 3461 

2016-02 58 2694 3502 

2016-03 62 2554 3320 

Snitt: 64 2477 3220 

 

Med besvarade samtal menas antal samtal som kundtjänst har besvarat under gi-

ven månad. För underkriteriet behandlingstid skapas tre olika scenarier som be-

skriver jämförelsen mellan alternativ 1 ovan och tre olika uppskattade värden för 

alternativ 2. Värdering av de tre scenariona sker genom ”Proportional scores” 

metoden utifrån skalan 0-1.  

Utifrån statistiskt data identifieras den längsta och kortaste snittbehandlingstiden 

per dag som uppmäts från 1 jan 2015 till 31 mars 2016. Längsta tiden identifieras 

vara 83 sek samt kortaste 45 sek. Utifrån att benchmark alternativen skall mot-

svara det sämsta och det bästa utfallet tilldelas det värdena 83 och 45 sek. 

4.1.2.1 Scenario 1: Optimistisk 

Behandlingstiden uppskattas vara 25 % kortare vid alternativ 2 än alternativ 1. 

Vid detta scenario skulle en förändring från alternativ 1 till alternativ 2 leda till 

en effektivisering. Uppskattning av värdefunktioner med hjälp av metoden ”Pro-

portional scores” visas i tabell 6. 

Tabell 6: Prestandamatris för underkriteriet behandlingstid optimistiskt scenario. 

 Behandlingstid Scores V 

Benchmark 

(sämsta alt.) 

83 sek 0 0 

Alt.1 64 sek |64-83|/|45-83| = 0,5 0,5 

Alt.2 48 sek |48-83|/|45-83| = 0,92 0,92 

Benchmark 

(bästa alt.) 

45 sek 1 1 

 

4.1.2.2 Scenario 2: Pessimistisk 

Behandlingstiden uppskattas vara 25 % längre vid alternativ 2 än alternativ 1. 

Vid detta scenario skulle en förändring från alternativ 1 till alternativ 2 leda till 

en in effektivisering. Uppskattning av värdefunktioner med hjälp av meto-

den ”Proportional scores” visas i tabell 7. 
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Tabell 7: Prestandamatris för underkriteriet behandlingstid pessimistiskt scenario. 

 Behandlingstid Scores V 

Benchmark 

(sämsta alt.) 

83 sek 0 0 

Alt.1 64 sek |64-83|/|45-83| =0,5 0,5 

Alt.2 80 sek |80-83|/|45-83| = 0,08 0,08 

Benchmark 

(bästa alt.) 

45 sek 1 1 

 

4.1.2.3 Scenario 3: Neutral 

Behandlingstiden uppskattas vara lika lång vid alternativ 2 än alternativ 1. Vid 

detta scenario skulle en förändring från alternativ 1 till alternativ 2 leda till en 

effektivisering. Uppskattning av värdefunktioner med hjälp av metoden ”Pro-

portional scores” visas i tabell 8. 

Tabell 8: Prestandamatris för underkriteriet behandlingstid neutralt scenario. 

 Behandlingstid Scores V(x) 

Benchmark 

(sämsta alt.) 

83 sek 0 0 

Alt.1 64 sek |64-83|/|45-83|= 0,5 0,5 

Alt.2 64 sek |64-83|/|45-83|= 0,5 0,5 

Benchmark 

(bästa alt.) 

45 sek 1 1 

 

4.1.3 Aktiv tid 

Underkriteriet aktiv tid delas upp i två delar för att göra informationen mer över-

skådlig. För att mäta personalen visa sina telefoner vara ledigare för samtal eller 

upptagna/frånkopplade. Utifrån mottagen statistik kan personalens aktiva tid i 

samtal beräknas genom summering av behandlingstid och efterbehandlingstid. 

Behandlingstid 

I tabell 9 presenteras snittlig ”Behandlingstid per dag” för hela kundtjänsten mel-

lan 1 jan 2015 till 31 mars 2016. Uträkning ar skett genom multiplikation av 
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snittlig behandlingstid och snittligt antal besvarade samtal från tabell 5. ”Behand-

lingstid/dag per agent” presenteras att en agent sitter i samtal med kund i snitt en 

1,1 timmar per dag. ”Genomsnittligt antal agenter” mäts via telefonen och inne-

bär vilka som sitter lediga mot kö och kan ta ett samtal när som helst. Kundtjänst 

har idag 3 stycken heltidsanställda, dock så sitter i snitt 2 personer lediga mot kö 

hela tiden. Det innebär att en heltidstjänst är i snitt frånkopplad från kö under 

mätperioden Jan 2015 till Mars 2016. Bortfall av en agent kan bero på sjukdom, 

möten etc. 

Tabell 9: Samtalsstatistik över behandlingstid för agenter, avdelning kundtjänst. 

Månad 

 

Behandlingstid per 

dag (tim) 

Genomsnittligt 

antal agenter (st) 

Behandlingstid per 

dag per agent (tim) 

Snitt:2015-01 

till 2016-03 
2,2 2,0 1,1 

 

Efterbehandlingstid 

Från det att samtal med kund avslutats till det att ordern är lagd kallas för efter-

behandlingstid. Utifrån samtalsstatistik i Tabell 10 har de ovan nämna två agen-

terna en snitt behandlingstid på 1,2 timmar per dag, mellan Jan 2015 till Mars 

2016. 

Tabell 10: Samtalsstatistik över efterbehandling för agenter, avdelning kundtjänst. 

Månad Efterbehandlingstid 

per dag (tim) 

Genomsnittligt 

antal agenter (st) 

Efterbehandlingstid 

per dag per agent (tim) 

Snitt:2015-01 

till 2016-03  
2,4 2,0 1,2 

 

Summering aktiv tid 

Summering av behandlingstid samt efterbehandlingstid ger värdet på värdefunkt-

ionen för underkriteriet aktiv tid, se tabell 11.  

Tabell 11: Beräkning av tid varje agent jobbar aktivt. 

 Timmar 

Tid i behandling/dag per agent(tim) 1,1 

Tid i efterbehandling/dag per agent (tim) 1,2 

Aktiv tid/dag per agent (tim) 2,3 

 

Aktiv tid per agent per dag som krävs i dagens läge är alltså 2,3 timmar. En ar-

betsdag är 8 timmar vilket ger en differens på 5,7 timmar mot aktiv tid per agent. 

Kundtjänst har idag tre stycken heltidsanställda, en av dessa tre har dock 50 % 

samordningstid.  

Mängden ordrar ökar med 30 % från alternativ 1 till 2, se figur 9 och 10. Antal 

heltidsställda personer ökas med 3 i alternativ 2 i jämförelse mellan alternativ 1. 

Beräkning av aktiv tid per agent för alternativ 2 görs utifrån ekv. (17) och visas 
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nedan. 𝑛 representeras av 1,3 och motsvarar den 30 % ökningen mellan alterna-

tiven. På grund av att antalet agenter ökar med 3 så divideras den ökade aktiva 

tiden med 3. 

2,3 ∗ 1,3

3 
= 1,19 

Två benchmark alternativ skapas för sämsta utfallet (0 timmar) samt för bästa 

utfallet (8 timmar). Värdefunktionerna uppskattas utifrån benchmarkalternativ 

med hjälp av metoden ”Proportional scores”, se tabell 12. 

Tabell 12: Prestandamatris för underkriteriet aktiv tid. 

 Aktiv tid (tim/agent) Scores V 

Benchmark 

(sämsta alt.) 

0  0 0 

Alt.1 2,3  |2,3-0|/|8-0|= 0,29 0,29 

Alt.2 1,19  |1,19-0|/|8-0| = 0,12 0,15 

Benchmark 

(bästa alt.) 

8  1 1 

 

4.2 Arbetsmiljö 

Kriteriet arbetsmiljö värderas utifrån svar från enkätundersökning (se bilaga A) 

hos de mest frekventa användarna av kundtjänst. Totalt sändes enkäten ut till 987 

användare av kundtjänst och 232 svarade. I stapeldiagram nedan visas andelen 

respondenter som motsvaras av kvinnor är 79,1 % och 20,9 % män. Responden-

terna var även till 62,8 % 51 år eller mer. Placering av respondenter representeras 

till största del av placering på störta sjukhuset med 46,7 %. 
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Figur 11: Könsfördelning i utförd 

enkätundersökning. 

 
Figur 12: Åldersfördelning i utförd 

enkätundersökning. 

 

4.2.1 Förstudie 

Utifrån förstudien vilken är utförd för att undersöka hur stor efterfrågan som finns 

hos kunder för skapandet av LSC, fanns resultatet att efterfrågan inte är så om-

fattande som väntat. Nedan presenteras tre frågor som representerar förstudien 

gjord i samband med enkätstudien. 

1. När du har en felanmälan/beställning saknar du att kunna diskutera ditt 

ärende med en fysisk person ansikte mot ansikte istället för över telefon eller via 

Webblord(webbformulär)? 

 
Figur 13: Svarsfördelning förstudiefråga 1 i 

enkätundersökning. 

Namn Antal % 
Ja 43 18,6 

Nej 181 78,4 

Vet ej 7 3 

Total 231 100 
 

 

2. Tycker du att en personlig kontakt, ansikte mot ansikte, istället för via telefon 

eller Weblord(webbformulär) skulle kunna förbättra kommunikationen mellan 

dig och kundtjänst? 
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Figur 14: Svarsfördelning förstudiefråga 2 i 

enkätundersökning. 

 

Namn Antal % 
Ja 48 21,6 

Nej 139 62,6 
Vet ej 35 15,8 

Total 222 100 
 

 

3. Skulle möjlighet till personlig kontakt ansikte mot ansikte istället för 

via telefon eller Weblord(webbformulär) med kundtjänst skapa en enklare vardag 

för dig? 

 
Figur 15: Svarsfördelning förstudiefråga 3 i 

enkätundersökning. 

Namn Antal % 
Ja 43 18,7 

Nej 158 68,7 

Vet ej 29 12,6 

Total 230 100 
 

 

Samtliga tre ovanstående frågor har som mål att undersöka om kunderna/respon-

denterna saknar en fysisk person att prata med ansikte mot ansikte. Resultatet 

visar på större delen av respondenterna inte anser att en komplettering av kund-

tjänst inte skulle skapa någon ökad trivsel.  

Utvärdering kontaktvägar 

Tre frågor komponerades för att undersöka kundernas uppfattning av kontaktvä-

gar. Resultat av dessa frågor visar på att telefonkontakt är den mest föredragna 

kontaktvägen, därefter webbformulär och sist uppskattas att prata med en fysisk 

person ansikte mot ansikte, se resultat nedan. 
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Hur användarvänligt uppskattar du 

att det är att kontakta kundtjänst via 

telefon? 

 

Namn Antal % 
1 - Mycket svårt att använda 0 0 

2 2 0,9 

3 31 14,3 

4 80 36,9 

5 - Mycket användarvänligt 104 47,9 

Total 217 100 
 

 

Hur användarvänligt uppskattar du att 

det är att kontakta kundtjänst via 

Weblord (webformulär)? 

Namn Antal % 

1 - Mycket svårt att använda 15 6,9 
2 28 12,8 

3 75 34,4 

4 58 26,6 

5 - Mycket användarvänligt 42 19,3 
Total 218 100 

 

 

Hur användarvänligt uppskattar du att 

det skulle vara att kontakta kundtjänst 

via personlig kontakt alltså ansikte mot 

ansikte? 

 

Namn Antal % 
1 - Mycket svårt att använda 13 6 

2 18 8,3 
3 82 38 

4 55 25,5 

5 - Mycket användarvänligt 48 22,2 

Total 216 100 
 

 

4.2.2 Underkriterier 

I bilaga A presenteras resultat från enkätundersökning i form av stapeldiagram 

och statistisk information för kriteriet arbetsmiljö och dess underkriterier enkel-
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het, tidsaspekt, användarvänlighet och missförstånd. För varje underkriterie pre-

senteras först frågor berörande kundens uppfattning om dagsläget enligt alterna-

tiv 1, därefter frågor hur kunden uppskattar att situationen efter förändring enligt 

alternativ 2.  

Implementering av information från enkätundersökning i beslutsmodell sker med 

hjälp av ett 95 % konfidensintervall. Om ett intervall för enkätsvar har 95 % kon-

fidens innebär det att minst 95 % av svaren ligger inom detta intervall. Enkäthan-

teringssystemet Esmaker kalkylerar fram konfidensintervall för varje fråga. För 

att uppskatta ett gemensamt konfidensintervall för frågor tillhörande samma un-

derkriterie beräknas snittet av frågornas konfidensintervall fram. I tabell 13 pre-

senteras beräkning av snittliga konfidensintervall för varje alternativ och under-

kriterie, vilka kommer användas för implementering i beslutsmodell. 

 

Tabell 13: Sammanfattning 95 % konfidensintervall från enkät. 

Sammanfattning 95 % konfidensintervall 

 Alt. 1  Alt. 2  

Intervallgräns: under över under över 

Enkelhet: 85 89,04 66,78 72,58 

 79,54 84,72 69,48 75,22 

 82,27 86,88 68,13 73,9 

Tidsaspekt: 79,3 83,88 66,24 71,62 

 79,06 83,76 63 68,54 

 79,18 83,82 64,62 70,08 

Användarvänlighet: 77,76 82,6 69,74 75,16 

 77,76 82,6 69,74 75,16 

Missförstånd: 73,46 78,36 74,12 78,46 

 76,82 81,78 75,68 80,38 

 75,14 80,07 74,9 79,42 

4.3 Multikriterieanalys 

Till följd av att värdefunktioner för kriterier uppskattas (kapitel 4.1- 4.2) krävs 

viktning av kriterier samt implementering av data i den slutgiltiga modellen.  

4.3.1 Beslutsunderlag 

Sammanställning av uppskattning av värdefunktioner ger ett beslutsunderlag vil-

ket presenteras i tabell 14. Beslutsunderlaget är grunden för beslutsmodellen i 

nästkommande kapitel. 

Tabell 14: Beslutsunderlag för multikriteriemodell. 

Kriterier Underkriterier Antal 

scenarier 

V(Alt.1) V(Alt.2) 
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Arbets-

miljö 

Enkelhet: 1 0,823- 

0,869 

0,681- 

0,739 

Tidsaspekt: 1 0,792- 

0,838 

0,646- 

0,701 

Användarvän-

lighet: 

1 0,778- 

0,826 

0,697- 

0,752 

Missförstånd: 1 0,751- 

0,801 

0,749- 

0,794 

Effektivi-

tet 

Ordrar kund-

tjänst 

1 0,7 1 

Behandlingstid 

(Optimistisk) 

3 0,5 0,92 

Behandlingstid 

(Pessimistisk) 

3 0,5 0,08 

Behandlingstid 

(Neutral) 

3 0,5 0,5 

Aktiv tid 1 0,29 0,15 

 

4.3.2 Beslutsmodell 

Beslutsunderlaget implementeras i beslutsverktyget DecideIT vilket ger en krite-

riehierarki som visas i figur 16. DecideIT skapar möjlighet för användning av 

intervall genom DELTA metoden (Danielsson, Ekenberg, Johansson & Larsson, 

2004). Vilket utnyttjas för underkriterier under arbetsmiljö på grund av använd-

ning av 95 % konfidensintervall. 
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Figur 16: Kriteriehierarki över förändringsförslag inom offentlig verksamhet. 

 

4.3.3 Känslighetsanalys 

På grund av att underkriteriet behandlingstid representeras av tre olika scenarion 

kommer även känslighetsanalys av beslutsmodell utformas liknande. Med hjälp 

av evalueringsfunktionerna i DecideIT presenterade i kapitel 3.5.1. avgörs före-

draget alternativ över hela viktfördelningen för de olika scenarierna. 

Optimistiskt scenario: 

Vid fördelningen arbetsmiljö 68,3 %, effektivitet 31,7 % övergår även det 

optimistiska scenariot till att föredra alternativ 1 före alternativ 2. Vikt för 

effektivitet är lika med 100 minus vikten för arbetsmiljö. 

 

Figur 17: Känslighetsanalys optimistiskt scenario. 

 

Pessimistiskt scenario: 

För det pessimistiska scenariot föredras alternativ 1 oberoende av viktfördelning. 
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Figur 18: Känslighetsanalys pessimistiskt scenario. 

 

Neutralt scenario: 

Vid viktfördelningen arbetsmiljö 37,5 %, effektivitet 62,5 % övergår det neutrala 

scenariot från att föredra alternativ 2 till att föredra alternativ 1. 

 

Figur 19: Känslighetsanalys neutralt scenario. 

 

Utifrån känslighetsanalys visas att alternativ 1 föredras till största del av alla de 

olika scenarierna kombinerade. Det mest troliga scenariot är det neutrala vilket 

till större delen av viktfördelningen föredrar alternativ 1. I figur 20 visas en de 

tre ovanstående scenarierna kombinerade. 

 

Figur 20: Känslighetsanalys av viktfördelning för tre scenarier. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyserar resultat och metoder som valts i arbetet, inledningsvis 

presenteras de båda kriterierna samt deras underkriterier utifrån insamling och 

hantering av data till valda metoder. Efterföljande analyseras metod utifrån val 

av modell samt dess hantering av information och till sist modellens evaluerings-

resultat. 

5.1 Kriterier 

Val av kriterier har gjorts utifrån vilka samt vad som påverkas vi en förändring. 

Kunder påverkas arbetsmiljömässigt samt att den offentliga verksamheten påver-

kas effektivitetsmässigt. 

5.1.1 Effektivitet 

Värdefunktioner för attributvärden under underkriteriet ordrar kundtjänst baseras 

på procentandel utifrån orderdata vilket anses motverka subjektiviteten i arbetet.  

Sortering av orderdata har gjorts utifrån en observerande deltagares synsätt vilket 

innebär att missar i utsortering kan ha uppkommit. Sökord som nämns i metod 

kapitlet anser jag vara tillräckliga, dock hade en mer ingående utsortering gjorts, 

dock valdes det bort på grund av tidsaspekt. Andelen som missats på grund av 

detta anses vara försumbar för resultat.  

Underkriteriet behandlingstid beräknas fram från statistik som bygger på snittliga 

data därmed kan en felmarginal uppstå. Uppskattning av behandlingstid för al-

ternativ 2 sker genom tre olika scenarion och anses då täckta de huvudsakliga 

utfallen vid en förändring.      

Studien innefattar endast två alternativ vilket resulterar i att metoden ”Proport-

ional scores” kompletteras med benchmark alternativ för bästa och sämsta värde. 

Det innebär att benchmark alternativen måste vara verklighetstrogna alternativ, 

annars resulterar det i att värdefunktionerna för de riktiga alternativen blir felakt-

igt uppskattade. Därmed har benchmarkalternativen då långt som möjligt byggts 

på tidigare statistik vilken anses trovärdig.  

Eftersom komplettering av kundtjänst förutbestämt skall vara tre LSC krävs be-

manning i form av minst en heltid i varje LSC. Andra möjliga alternativ är att 

bemanning av LSC kan kombineras av deltidsanställningar från andra avdel-

ningar eller andra lösningar, dock beräknas det inte på i denna studie. 

5.1.2 Arbetsmiljö 

Förstudie i detta arbete visar på att påståendet från sjukhussamordnare angående 

att det finns efterfrågan om en fysisk reception hos kunder till kundtjänst ej stäm-

mer. De tre frågorna tillhörande förstudien med fokus på efterfrågan visar alla på 

att över 60 % av respondenterna inte anser att det finns en efterfrågan av LSC 

över huvud taget.  
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Svarsfrekvensen i enkätundersökningen uppskattas till ca 20 % 232(992), vilken 

anses vara ungefär som förväntad. Svar på frågor med fokus på uppskattning av 

framtida scenario visar sig vara mer centrerade på svarsintervallet än de frågor 

som fokuserar på dagens läge. Vilket påvisar att respondenterna inte anser att 

alternativ 2 om en förändring är föredraget. Dock kan det även faktumet att 

ett ”vet ej” alternativ inte funnits till hand vid respons resulterat i att respondenter 

väljer alternativ i mitten på intervallet för att undvika att ta ställning i frågan som 

de inte förstår eller kan ta ställning i. Kvantitativa intervjuer, eller kvalitativ och 

kvantitativ metod i kombination hade möjligtvis skapat ett annorlunda resultat då 

enkätfrågor kunnat förklaras mer ingående för respondent, dock var inte det möj-

ligt i detta arbete på grund av tidsaspekt. 

Antal indelningar av likert-skala för enkätundersökningen uppgick till fem delar. 

Vid ökning av antal indelningar hade eventuellt svarsfördelningen sett något an-

norlunda ut. Det går alltid att slå ihop svarsalternativ på skalan men ej att dela 

upp ytterligare. 

Komplettering av enkätstudie tillades för att undersöka vilket av kontaktsätten 

som användarna anser enklast idag. Via telefon ansågs vara det enklaste och där-

efter värderades webbformulär och ansikte mot ansikte likvärdigt.  

5.2 Viktning 

På grund av brister i kommunikation med specialist som anses kunna utföra vikt-

ning, gjordes valet att utföra en känslighetsanalys för att utvärdera viktfördelning. 

Optimalt scenario hade specialist utfört viktning med komplett information om 

alternativens prestanda.  

5.3 Beslutsmodell & Resultat 

Val av beslutsmodell och beslutshanteringssystem har gjorts utifrån kravet att 

oprecis information skall kunna hanteras. Utformning av trädstruktur som valts 

innebär att under varje kriterie kan underkriterierna värderas ortogonalt utifrån 

varandra. Det utförs inte i detta arbete men modellen lämnar möjligheten till 

eventuella framtida förändringar. 

Resultaten från de olika evalueringsmetoderna visar på att alternativ 1 föredras 

för all viktfördelning i pessimistiska fallet. I det neutrala scenariot föredras även 

där alternativ 1 överhängande stor del av viktfördelningen. För det positiva sce-

nariot föredrogs alternativ 2 större del av viktfördelningen. Eftersom att denna 

studie inte tar hänsyn till investeringskostnader vilket är en nackdel för alternativ 

2, och ändå pekar till största del mot alternativ 1 är det ett föredraget alternativ.     

Viktigt i denna studie är att uppmärksamma att preferenser som används bygger 

på mina iakttagelser som deltagande observatör av beslutsfattares preferenser. 

Preferenser skiljer sig från person till person och beslut inom verksamheten tas 

sällan av endast en person utan i grupp. 
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6 Slutsats 
Målet med arbetet har varigt att tillhandahålla ett föredraget alternativ angående 

att komplettera en offentlig verksamhets kundtjänst med lokala servicecen-

ter(LSC) på tre stycken sjukhus eller inte. Verksamhetens syfte med LSC är öka 

trivseln hos personal. Utifrån kriterierna arbetsmiljö och effektivitet analyseras 

alternativen genom en multikriteriemodell.  

Resultatet av modellen har visat på att ingen förändring är det alternativ som re-

kommenderas till beslutsfattare. Största källan till resultatet är att enkätstudien 

vilken visar överhängande resultat att lokala servicecenter inte är något persona-

len saknar, samt att den inte tros skapa någon förenkling i deras vardag. Studien 

grundar sig ett utdrag från mötesanteckningar där även virtuella lokala service-

center tas upp som förslag, vilket är ett möjligt förslag för att undvika större in-

vesteringskostnader. Dock på grund av att kunder i verkligheten inte efterfrågar 

LSC kan slutsatsen dras att heller inte virtuella LCS föredras. Idén om LSC byg-

ger i grund och botten på en efterfrågan från kunder och finns inte denna kan 

ingen nytta identifieras med en förändring.  

Ett alternativ för att skapa en mer effektiv och användarvänlig kundtjänst är att 

investera i ett mer användarvänligt webbformulär. Enligt enkätundersökningen 

ansåg respondenterna att kommunikationsalternativet webbformulär är avsevärt 

svårare att använda i jämförelse med telefonkontakt. Där med kan fortsatta stu-

dier utifrån denna möjligtvis vara utformningsförslag av webbformulär med hän-

syn till t.ex. investeringskostnad.  

Antal agenter aktiva mot kö i kundtjänst är i snitt 2 stycken. Under vissa tidpunk-

ter på dagen ökar samtalsmängden och kö skapas. På grund av att akuta samtal 

kan inkomma krävs det att telefonkön till kundtjänst håll så kort som möjligt, 

samt att helst inga samtal inte blir besvarade. Alternativt för att minska personal 

men fortfarande hålla hög tillgänglighet är att skapa en överrinningskö. Alterna-

tivet medför även det en investeringskostnad, dock kan nedskärningar av perso-

nal eventuellt kompensera kostnaden. Vidare utredning krävs vilket innebär möj-

ligheter för framtida studier. 

Ingen tidigare forskning har hittats där multikriterieanalys används för analys 

förändringsförslag av kundtjänst, vilket kan tillföra ett nyhetsvärde till studien.     

6.1 Etiska och samhälleliga aspekter 

Verksamhetens kundtjänst ingår i de processer som tillhandahåller livsnödvän-

diga tjänster till sjukhus vid t.ex. hantering av patienter. För att personal som 

hanterar patienter skall ha möjlighet att prestera bra krävs en god arbetsmiljö och 

trivsel på arbetsplatsen. Även effektivitet anses viktigt då dålig utformning av 

kundtjänst medför onödiga kostnader som i slutänden påverkar skattebetalare. 

Därmed är avvägning mellan effektivitet och arbetsmiljö viktigt både för sjuk-

vårdens funktion och utifrån politiska aspekter. Genom att hjälpa beslutsfattare 

inom verksamheten att ta ett så rationellt beslut som möjligt utifrån utformning 
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av kundtjänst anser jag att denna studie bidrar viktig kunskap och information 

utifrån samhälleliga aspekter. 

Beslut inom offentliga verksamheter kommer från politiska avdelningar vilka i 

sin tur är valda av bosatta i landstinget. Därmed är det i grund och botten de 

bosattas preferenser som skall tas hänsyn till vid uppskattning och värdering av 

data. 

Respons vid enkätundersökning har angetts anonymt. Studien publiceras konfi-

dentiell utifrån efterfrågan från offentlig verksamhet. Statistiskt data som an-

vänds i modellen är som offentliga handlingar, och har hanterats därefter.  
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Bilaga A: Enkätundersökning, 
arbetsmiljö. 
Presentation av enkätutformning för kriteriet arbetsmiljö. 

Offentlig verksamhet har en länsgemensam kundtjänst för de 
tjänster som landstingsservice utför. Kundtjänst hjälper till med 

felanmälan och beställning för: 

 Fastighet- och verksamhetsutrustning 

 Städ- och transportverksamheterna 

 Hjälpmedel (undantag, brukare ringer direkt till Hjälpme-

dels egen servicetelefon) 

Obs! kundtjänst tar endast emot beställningar och felanmäl-

ningar och slussar dessa vidare till utförande avdelningar, kund-
tjänsten utför inga reparationer, transporter eller liknande utan 

står endast för orderhantering. 
 

Denna enkät har till syfte att undersöka kundtjänstens funktion 
och effektivitet i dagsläget. Samt hur kommunikationsvägarna 

mellan beställare (du som svarar på denna enkät) och kund-
tjänst fungerar idag och eventuellt skulle kunna förbättras. 

Webblord: Ett verktyg för dig som vill anmäla en felanmälan el-

ler beställning, i form av ett webbformulär som fylls i på intra-

nätet och skickas till kundtjänst som lägger ärendet vidare till 
någon av ovan uppunktade avdelningar. 

Kön: 

 Kvinna 
 

 
 

 Man 
 

 
 

 

Åldersgrupp: 

 0 - 30 är 
 

 
 

 31 - 50 år 
 

 
 

 51 år uppåt 
 

 
 

 

Kommun: 

 --- 
 

 
 

 --- 
 

 
 

 --- 
 

 
 

 --- 
 

 
 

 --- 
 

 
 

 --- 
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 Ånge 
 

 
 

 
När du har en felanmälan/beställning saknar du att kunna diskutera ditt 
ärende med en fysisk person ansikte mot ansikte istället för över telefon el-
ler via weblord? 

 Ja 
 

 
 

 Nej 
 

 
 

 Vet ej 
 

 
 

 
Tycker du att en personlig kontakt, ansikte mot ansikte, istället för via tele-
fon eller weblord skulle kunna förbättra kommunikationen mellan dig och 
kundtjänst? 

 Ja 
 

 
 

 Nej 
 

 
 

 Vet ej 
 

 
 

 
Skulle möjlighet till personlig kontakt ansikte mot ansikte istället för via te-
lefon eller weblord med kundtjänst skapa en enklare vardag för dig? 

 Ja 
 

 
 

 Nej 
 

 
 

 Vet ej 
 

 
 

Tycker du att det är enkelt att kontakta kundtjänst idag? 

Mycket svårt 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket enkelt 

 
Tycker du att det är enkelt att ange efterfrågad information(kostnadsställe, 
rumsnummer m.m.) vid kontakt genom telefon med kundtjänst eller via we-
blord? 

Mycket svårt 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket enkelt 

 
Hur enkelt uppskattar du att det skulle vara att kontakta kundtjänst om det 
fanns en fysisk person att prata med ansikte mot ansikte? 

Mycket svårt 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket enkelt 

 
Hur enkelt tror du att det skulle vara att ange efterfrågad information (kost-
nadsställe,rumsnummer m.m.) vid kontakt med kundtjänst om det även 
fanns en fysisk person att prata med ansikte mot ansikte instället för endast 

via telefon eller weblord? 

Mycket svårt 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket enkelt 

 

Hur effektiv uppskattar du att din kontakt med kundtjänst är idag via telefon 
eller weblord? 

Mycket ineffektiv 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket effektiv 

 

Hur snabba anser du att kontaktvägarna(telefonsamtal eller weblord) till 
kundtjänst är idag? 
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Mycket långsamt 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket snabbt 

 
Hur effektiv uppskattar du att din kontakt med kundtjänst skulle vara om det 
fanns möjlighet att prata med en fysisk person aniskte mot ansikte istället 
för endast via telefon eller weblord? 

Mycket ineffektiv 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket effektiv 

 
Hur snabbt tror du att din kontakt med kundtjänst skulle ta om det fanns 
möjlighet att prata med en fysisk person ansikte mot ansikte istället för end-

ast via telefon eller weblord? 

Mycket långsamt 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket snabbt 

 

Hur användarvänligt uppskattar du att det är att kontakta kundtjänst via te-
lefon? 

Mycket svårt att använda 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket användarvänligt 

 
Hur användarvänligt uppskattar du att det är att kontakta kundtjänst via we-
blord? 

Mycket svårt att använda 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket användarvänligt 

 
Hur användarvänligt uppskattar du att det skulle vara att kontakta kund-
tjänst via personlig kontakt alltså ansikte mot ansikte? 

Mycket svårt att använda 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket användarvänligt 

 
Hur användarvänliga tycker du kommunikationsvägarna(telefon och web-
lord) till kundtjänst är idag? 

Mycket svåra att använda 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket användarvänliga 

 
Hur användarvänliga uppskattar du kommunikationsvägarna till kundtjänst 
skulle vara om det även fanns möjlighet att prata med en fysisk person an-
sikte mot ansikte istället för endast via telefon eller weblord? 

Mycket svåra att använda 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket användarvän-
liga 

 
Hur ofta upplever du att missförstånd uppkommer vid kontakt(telefon eller 
weblord) med kundtjänst idag? 

Hela tiden 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Aldrig 

 
Hur upplever du att det är att göra sig förstådd vid kontakt(telefon eller we-
blord) med kundtjänst? 

Mycket svårt 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket enkelt 
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Hur ofta uppskattar du att missförstånd skulle uppstå vid kontakt med kund-
tjänst om det även fanns möjlighet att prata med en fysisk person ansikte 

mot ansikte istället för endast via telefon och weblord? 

Hela tiden 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Aldrig 

 

Hur uppskattar du att skulle vara att göra sig förstådd vid kontakt med kund-
tjänst om det även fanns en fysisk person att prata med ansikte mot ansikte 
istället för endast via telefon eller weblord? 

Mycket svårt 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mycket enkelt 
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Bilaga B: Resultat från 
enkätundersökning, arbetsmiljö. 
Presentation av respons från enkätundersökning för 
kriteriet arbetsmiljö. 

 

Enkelhet 

Tycket du att det är enkelt att kontakta kundtjänst idag? 

 Antal % 

1 - Mycket svårt 1 0,4 
2 4 1,8 

3 24 10,5 

4 84 36,8 

5 - Mycket enkelt 115 50,4 
Total 228 100 

  

Statistik 
Medelvärde 4,35 
Median 5 

Standardavvikelse 0,774 

95% Konfidensintervall 4,25 - 4,452 
  

 

Tycker du att det är enkelt att ange efterfrågad information(kostnadsställe, 

rumsnummer m.m.) vid kontakt med kundtjänst via telefon eller genom Web-

lord (webbformulär)? 

 Antal % 

1 - Mycket svårt 5 2,2 

2 8 3,6 
3 44 19,6 

4 69 30,7 

5 - Mycket enkelt 99 44 

Total 225 100 

  

Statistik 
Medelvärde 4,11 

Median 4 

Standardavvikelse 0,985 

95% Konfidensintervall 3,977 - 4,236 
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Hur enkelt uppskattar du att det skulle vara att kontakta kundtjänst om det 

fanns en fysisk person att prata med ansikte mot ansikte? 

 

 Antal % 

1 - Mycket svårt 9 4,1 

2 24 11 
3 89 40,6 

4 46 21 

5 - Mycket enkelt 51 23,3 

Total 219 100 

  

Statistik 
Medelvärde 3,48 

Median 3 

Standardavvikelse 1,089 

95% Konfidensintervall 3,339 - 3,629 
 

 

 

 

 

Hur enkelt tror du att det skulle vara att ange efterfrågad information 

(kostnadsställe, rumsnummer m.m.) vid kontakt med kundtjänst om det även 

fanns en fysisk person att prata med ansikte mot ansikte istället för endast via 

telefon eller Weblord (webbformulär)? 

 

 Antal % 

1 - Mycket svårt 8 3,6 

2 19 8,4 
3 88 39,1 

4 46 20,4 

5 - Mycket enkelt 64 28,4 

Total 225 100 

  

Statistik 
Medelvärde 3,62 

Median 3 

Standardavvikelse 1,092 

95% Konfidensintervall 3,474 - 3,761 
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Tidsaspekt 

 

Hur effektiv uppskattar du att din kontakt med kundtjänst är idag via telefon 

eller Weblord (webbformulär)? 

 

 Antal % 
1 - Mycket ineffektiv 3 1,3 

2 7 3,1 

3 39 17,2 

4 98 43,2 
5 - Mycket effektiv 80 35,2 

Total 227 100 

  

Statistik 
Medelvärde 4,08 

Median 4 

Standardavvikelse 0,874 
95% Konfidensintervall 3,965 - 4,194 

 

 

 

 

 

Hur snabba anser du att kontaktvägarna(telefonsamtal eller Weblord 

(webbformulär)) till kundtjänst är idag? 

 

 Antal % 
1 - Mycket långsamt 4 1,8 

2 8 3,5 

3 35 15,5 

4 100 44,2 
5 - Mycket snabbt 79 35 

Total 226 100 

  

Statistik 
Medelvärde 4,07  

Median 4 

Standardavvikelse 0,897 
95% Konfidensintervall 3,953 - 4,188 
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Hur effektiv uppskattar du att din kontakt med kundtjänst skulle vara om det 

fanns möjlighet att prata med en fysisk person ansikte mot ansikte istället för 

endast via telefon eller Weblord (webbformulär)? 

 

 Antal % 

1 - Mycket ineffektiv 11 5,1 

2 14 6,5 
3 91 42,3 

4 66 30,7 

5 - Mycket effektiv 33 15,3 

Total 215 100 

  

Statistik 
Medelvärde 3,45 

Median 3 

Standardavvikelse 0,998 

95% Konfidensintervall 3,312 - 3,581 
 

 

 

 

Hur snabbt tror du att din kontakt med kundtjänst skulle ta om det fanns 

möjlighet att prata med en fysisk person ansikte mot ansikte istället för endast 

via telefon eller Weblord (webbformlär)? 

 

 Antal % 

1 - Mycket långsamt 15 6,8 
2 22 9,9 

3 100 45 

4 54 24,3 

5 - Mycket snabbt 31 14 
Total 222 100 

  

Statistik 
Medelvärde 3,29 

Median 3 

Standardavvikelse 1,045 
95% Konfidensintervall 3,15 - 3,427 
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Undersökning av kontaktvägar 

Hur användarvänligt uppskattar du att det är att kontakta kundtjänst via telefon? 

 

 Antal % 

1 - Mycket svårt att 

använda 
0 0 

2 2 0,9 

3 31 14,3 

4 80 36,9 

5 - Mycket 

användarvänligt 
104 47,9 

Total 217 100 
 

 

Statistik 
Medelvärde 4,32 

Median 4 
Standardavvikelse 0,749 

95% Konfidensintervall 4,218 - 4,418 
 

 

Hur användarvänligt uppskattar du att det är att kontakta kundtjänst via weblord? 

 

 Antal % 

1 - Mycket svårt att 

använda 
15 6,9 

2 28 12,8 

3 75 34,4 
4 58 26,6 

5 - Mycket 

användarvänligt 
42 19,3 

Total 218 100 
 

 

Statistik 
Medelvärde 3,39  

Median 3 
Standardavvikelse 1,139 

95% Konfidensintervall 3,233 - 3,537 
 

 

 

 

 

 

 

Hur användarvänligt uppskattar du att det skulle vara att kontakta kundtjänst via 
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personlig kontakt alltså ansikte mot ansikte? 

 

 Antal % 

1 - Mycket svårt att 

använda 
13 6 

2 18 8,3 

3 82 38 

4 55 25,5 
5 - Mycket 

användarvänligt 
48 22,2 

Total 216 100 
 

 

Statistik 
Medelvärde 3,5 

Median 3 

Standardavvikelse 1,108 
95% Konfidensintervall 3,347 - 3,644 

 

 

Användarvänlighet 

Hur användarvänliga tycker du kommunikationsvägarna(telefon och Weblord 

(webbformulär)) till kundtjänst är idag? 

 

 Antal % 

1 - Mycket svåra att använda 5 2,3 
2 5 2,3 

3 44 20,1 

4 94 42,9 

5 - Mycket användarvänliga 71 32,4 
Total 219 100 

  

Statistik 
Medelvärde 4,01  

Median 4 

Standardavvikelse 0,909 
95% Konfidensintervall 3,888 - 4,13 
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Hur användarvänliga uppskattar du kommunikationsvägarna till kundtjänst 

skulle vara om det även fanns möjlighet att prata med en fysisk person ansikte 

mot ansikte istället för endast via telefon eller Weblord (webbformulär)? 

 

 Antal % 

1 - Mycket svåra att använda 10 4,5 

2 8 3,6 
3 87 39,5 

4 65 29,5 

5 - Mycket användarvänliga 50 22,7 

Total 220 100 

  

Statistik 
Medelvärde 3,62 

Median 4 

Standardavvikelse 1,02 

95% Konfidensintervall 3,487 - 3,758 
 

 

 

Missförstånd 

Hur ofta upplever du att missförstånd uppkommer vid kontakt(telefon eller 

Weblord (webformulär)) med kundtjänst idag? 

 

 Antal % 

1 - Hela tiden 2 0,9 

2 22 9,6 
3 52 22,6 

4 99 43 

5 - Aldrig 55 23,9 
Total 230 100 

  

Statistik 
Medelvärde 3,8  

Median 4 

Standardavvikelse 0,942 
95% Konfidensintervall 3,673 - 3,918 
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Hur upplever du att det är att göra sig förstådd vid kontakt(telefon eller 

Weblord (webformulär)) med kundtjänst? 

 

 Antal % 

1 - Mycket svårt 2 0,9 

2 14 6,2 
3 52 22,9 

4 81 35,7 

5 - Mycket enkelt 78 34,4 

Total 227 100 

  

Statistik 

Medelvärde 3,96   

Median 4 
Standardavvikelse 0,949 

95% Konfidensintervall 3,841 - 4,089 
 

  

 

Hur ofta uppskattar du att missförstånd skulle uppstå vid kontakt med 

kundtjänst om det även fanns möjlighet att prata med en fysisk person ansikte 

mot ansikte istället för endast via telefon och Weblord(webbformulär)? 

 

 Antal % 

1 - Hela tiden 2 0,9 

2 7 3,1 

3 69 30,5 
4 101 44,7 

5 - Aldrig 47 20,8 

Total 226 100 

  

Statistik 
Medelvärde 3,81 
Median 4 

Standardavvikelse 0,828 

95% Konfidensintervall 3,706 - 3,923 
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Hur uppskattar du att skulle vara att göra sig förstådd vid kontakt med kundtjänst 

om det även fanns en fysisk person att prata med ansikte mot ansikte istället för 

endast via telefon eller Weblord(webbformulär)? 

 

 Antal % 

1 - Mycket svårt 2 0,9 

2 7 3,1 
3 67 30 

4 82 36,8 

5 - Mycket enkelt 65 29,1 

Total 223 100 

  

Statistik 
Medelvärde 3,9  

Median 4 

Standardavvikelse 0,89 

95% Konfidensintervall 3,784 - 4,019 
 

 

 


