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Sammanfattning 
Vad: Kandidatuppsats, Logistics Service Management, Lunds Universitet, Campus 

Helsingborg, VT 2016. 

Författare: Mohammed Albaker och Richard Wingne. 

Titel: Det ömsesidiga samspelets påverkan - En fallstudie av akutverksamheten, SUS, 

Malmö. 

Handledare: Eva Åström och Mats Johnsson. 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer i tjänsteprocessen som kan påverka 

kundtillfredsställelsen i en akutverksamhet. Det här har vi gjort genom att studera Skånes 

Universitetssjukhus, akutverksamhet i Malmö. 

Frågeställningar: Vad är kundtillfredsställelse i en akutmottagning? Hur kan dessa faktorer 

påverka akutmottagningens kundtillfredsställelse? Hur kan akutmottagningen bidra till en 

ökad kundtillfredsställelse? 

Metod: Denna studie har en abduktiv ansats som är baserad på kvalitativt metodval i form av 

semi-strukturerade intervjuer och platsobservationer. 

Teori: Den här studien lyfter fram en teoretisk genomgång av tidigare forskning av 

kundtillfredsställelse och hur den definieras idag. Den teoretiska genomgången avslutas sedan 

med teorier kring servicemöte, kommunikation och värdeskapande. 

Slutsatser: Slutsatsen i denna studie visar på att interaktion och värdeskapande har en central 

roll i hälso- och sjukvårdens tjänsteleverans samt tjänsteproduktivitet. I relationen mellan 

tjänsteverksamheten och dess kunder bör de gemensamt ta ansvar för tjänsteprocessen för att 

skapa en god kundtillfredsställelse samt att det bör finnas en strävan efter att skapa värde i de 

processer som kunden medverkar i. För att kunna bidra till en ökad kundtillfredsställelse är 

det således viktigt att akutverksamheten fokuserar på värden som kompletterar, stödjer och 

matchar värdeskapande processen för kunden. 

Nyckelord: kundtillfredsställelse, servicemöte, kommunikation, värdeskapande. 
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1 Introduktion 
Det har gjorts många studier kring sambandet mellan tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse. 

Även om diskussioner avseende orsakssambandet mellan dessa två begrepp återstår att lösa, 

är forskare överens om att det finns ett signifikant samband mellan kundtillfredsställelsen och 

kvaliteten på tjänsten (Cronin & Taylor, 1992). Kundtillfredsställelsen anses alltså vara en 

återspegling av tjänstens kvalitet (Choi & Kim, 2013). Hälso- och sjukvårdssektorn är inte ett 

undantag, patienternas tillfredsställelse tar utgångspunkt från kvaliteten i vården. Därför har 

kundtillfredsställelsen ansetts vara en nödvändig åtgärd i processen att övervaka och hantera 

sjukhus och andra tjänsteverksamheter. En intressant fråga är därför att undersöka vilka 

faktorer som kan påverka kundtillfredsställelsen i en tjänsteverksamhet. 

En del tjänsteverksamheter har en problematik med att kunna uppnå en hög 

kundtillfredsställelse än andra verksamheter. Av den anledningen att påföljderna kan vara 

betydligt högre hos dessa typer av tjänsteverksamheter vid till exempel misslyckanden (Vogus 

och McClelland, 2016). Vogus och McClelland (2016) menar på att dessa verksamheter 

behöver en högre reglerad granskning av tjänsteskapandet och att servicemötet kan utvecklas 

över en längre tid. Det gör att kundernas tidigare tillfredsställelse och erfarenheter av tjänsten 

har en inverkan på värdeskapandet av tjänsten. Därmed påvisar Vogus och McClelland (2016) 

att deltagandet och medgivandet från kundens sida kan komma att påverka tjänstens utfall och 

att det kan finnas en högre skaderisk vid tjänsteskapandet i förhållandet till andra 

tjänsteverksamheter. 

En tjänsteverksamhet som har fått ett växande problem med kundtillfredsställelsen är 

akutmottagningar (Burström, Nordberg, Örnung, Castrén, Wiklund, Engström & Enlund, 

2012). Detta på grund av att patientflödet ökar samtidigt som ett stort antal patienter inte har 

akuta sjukdomstillstånd (Se även Granum, 2016). Överfulla akutmottagningar har då medfört 

problem med långa väntetider, missnöjda patienter och en risk för för patientsäkerheten då 

långa väntetider ger sämre medicinska resultat (Storm-Versloot, Vermeulen, Van Lammeren, 

Luitse & Goslings, 2014). Burström et al. (2012) menar att olika typer av triage (triage är en 

process där sjuksköterskor eller läkare prioriterar patienterna utifrån anamnes, symtom eller 

vitalparametrar) på akutmottagningar används för att hantera dessa problem, och framförallt i 

syfte att ge en säker vård samt att på ett korrekt sätt prioritera patienter utifrån medicinsk 

behövlighet. 
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När man tittar på vårdreformen kan man, utan tvekan, inte bortse från problemet med 

överbeläggning och långa väntetider. Det har gjorts en studie av forskare som förklarade att 

den långa väntetiden inte bara påverkar kundens tillfredsställelse, utan de ökar risken för 

dödsfall (Laupacis, 2011). Till exempel beskrivs det i Expressen (Forsberg, 2016) om hur en 

patient fick vänta på akutmottagningen i 16 timmar och som därefter avled. Ett ytterligare 

exempel är taget från Sydsvenskan som beskriver hur en sexåring dog i sjukhuset efter brister 

i planeringen (Kuprijanko, 2016). Tidigare studier och forskning har visat på att vissa triage- 

och flödesprocesser kan reducera väntetiden och vistelsetiden på akutmottagningar, men det 

finns brist på studier som visar på det direkta sambandet mellan akutverksamhetens processer 

i relation till patientens tillfredsställelse (Dinh, Enright, Walker, Parameswaran & Chu, 2013). 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Ovanstående problematisering visar att det finns svårigheter för akutmottagningar att kunna 

nå en hög kundtillfredsställelse och att sambandet mellan akutverksamhetens processer och 

kundtillfredsställelsen är relativt outforskad. Därmed syftar detta arbete till att undersöka 

vilka faktorer i tjänsteprocessen som kan påverka kundtillfredsställelsen i en akutverksamhet. 

För att underlätta utredandet av ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats; 

- Vad är kundtillfredsställelse i en akutmottagning? 

- Hur kan dessa faktorer påverka akutmottagningens kundtillfredsställelse? 

- Hur kan akutmottagningen bidra till en ökad kundtillfredsställelse? 

1.2 Avgränsningar 
Det finns tre avgränsningar i studien som kan härledas till metod, objekt och teori. Den första 

avgränsningen berör metodavgränsningen och har med studiens metodval att göra. Vi har valt 

att utgå från kvalitativ metod med stöd av semi-strukturerade intervjuer och 

platsobservationer. Den andra avgränsningen är objektavgränsningen. Då studien är en 

fallstudie och vi ämnar studera ett fall, Skånes Universitetssjukhus (SUS) akutverksamhet i 

Malmö och mer specifikt deras medicinska enhet. Den tredje avgränsningen berör teori 

avgränsningen och behandlar teori som i huvudsak tar utgångspunkt från forskning inom 

ämnet Service Management kring begreppen kundtillfredsställelse, servicemöte, 

värdeskapande och kommunikation. Den sista avgränsningen är att studien inte tar några 

ekonomiska, miljömässiga eller hållbarhetsaspekter i beaktning. Utan är avgränsad till 

faktorer i den medicinska enheten som kan påverka kundtillfredsställelsen. Påföljden med 

studiens olika avgränsningar är att den adresserar sig till en begränsad och särskild målgrupp. 
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Med andra ord, studenter, forskare och personal inom intresseområdet hälso- och sjukvård 

men även service- och tjänstevetenskap. 

1.3 Disposition 
Kapitel 2 Metod 

Inledningsvis i metodkapitlet redogör vi valet av fallstudie för att sedan gå vidare med varför 

vi har valt att utgå från en kvalitativ metod. Därefter förklarar vi valet av urval och 

bearbetning av data som ligger till grund för studien för att sedan beskriva utförandet av den 

insamlade empiriska data. Slutligen ger vi en redogörelse för tillgång till studiens fält. 

Kapitel 3 Teoretisk grund 

I det teoretiska kapitlet presenteras de teorier som har använts för att tolka och analysera det 

empiriska materialet. Inledningsvis förtydligar vi vad en tjänst är för att sedan gå in på 

övergången från patient till kund. Därefter presenteras det tre andra huvuddelar som berör 

kundtillfredsställelse, servicemöte och värdeskapande. Teoridelarna om servicemötet och 

värdeskapandet mynnar ut i varsitt underkapitel där det redogörs för hur kommunikation och 

icke värdeskapande processer har en inverkan på kundtillfredsställelsen. Slutligen i detta 

kapitel presenteras det en figur som visar på hur de olika teoretiska begreppen samspelar med 

varandra. 

Kapitel 4 Analys 

Efter den teoretiska redogörelsen presenteras studiens analysdel där den insamlade empirin 

introduceras. Den första delen i detta kapitel inleds med en kartläggning av faktorer som 

utmärker kundtillfredsställelse i en akutverksamhet. Det fortsätter sedan med att vi undersöker 

hur vårdpersonalens arbetssätt och processar kan sättas i relation till faktorerna och hur det 

vidare kan påverka kundtillfredsställelsen. För att på slutet lyfta fram hur man kan bidra till en 

ökad kundtillfredsställelse. 

Kapitel 5 Slutsats & Kapitel 6 Diskussion 

I studiens femte och sjätte kapitel presenterar vi studiens slutsatser för att sedan föra en 

diskussion kring det vi har kommit fram till. I slutet av kapitel sex presenteras det 

rekommendationer för vidare forskning. 
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2 Metod 
I det här kapitlet redogörs valet av forskningsdesign. Inledningsvis presenterar vi varför vi 

har valt att genomföra en fallstudie för att sedan gå vidare med valet av forskningsmetoder 

som ligger till grund för den empiriska insamlingen. Slutligen redogörs det för studiens urval, 

bearbetning av data, utförande och tillgång till fält. Det förs även en löpande diskussion kring 

de valda forskningsmetoderna. 

2.1 Fallstudie 
Det finns flera olika tillvägagångssätt för insamling av information till olika forskningsprojekt 

och ur en vetenskaplig synvinkel är det viktigt att materialet har hög reliabilitet, validitet och 

att de ska gå att återskapa ett “identiskt” resultat. Vi har valt att genomföra den här studien 

som en fallstudie på akutverksamheten SUS, Malmö. Fallstudier enligt Bryman (2011) 

innehåller ett utrymme för en mer detaljerad och ingående inhämtning av kunskaper av ett 

specifikt fall som kan beröra en viss komplexitet eller en unik miljö. I vårt fall har vi 

undersökt den medicinska enheten på akutverksamheten, vilket kan ses som en specifik miljö. 

Under data insamlingen för fallstudier påvisar Yin (2007) att det används flera olika metoder 

för att kunna beskriva den specifika miljön. Vi har därmed valt att utgå från både 

platsobservationer och intervjuer med vårdpersonal. 

Dock är kritiken mot fallstudier enligt Bryman (2011) att de resultat som en studie 

frambringar oftast inte går att generaliseras, vilket gör att andra forskare får en problematik 

med att återskapa studien. Andersen (1998) konstaterar att en fallstudie kännetecknas av 

många variabler och att det på så vis är nödvändigt att reducera antalet observationsenheter 

för att kunna beskriva och förstå det som generellt sker inom olika organisationer. Risken är 

att studien annars blir omfattande och svår att generalisera. Denscombe (2014) påvisar att 

graden av generaliserbarhet för fallstudier är beroende av hur det aktuella fallet liknar andra 

fall och enligt Williams (2000) kan generaliserbarheten hänvisas till andra jämförbara falls 

resultat. Då vi har valt att enbart studera den medicinska enheten och att akutverksamhetens 

olika enheter liknar varandra finns det en chans att återskapa studien. Därmed kan studien 

generaliseras mot andra enheter i akutverksamheten, men att den även kan generaliseras mot 

andra liknande fall. I detta fall undersöker och analyserar vi hur akutverksamheten kan 

påverka patienternas tillfredsställelse utifrån deras interaktion och värdeskapande. 

2.2 Metodval 
Det teoretiska materialet i den här studien kommer att användas för att kunna granska, tolka 

och analysera kundtillfredsställelsen. Enligt flera författare föreligger det en differens mellan 
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de kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoderna (Anyan, 2013). Där den kvalitativa 

metoden fokuserar på djupet och kvaliteten av de data som samlas in, medan den kvantitativa 

metoden tar en infallsvinkel på antalet och volymen. Den kvalitativa metoden försöker också i 

jämförelse med det kvantitativa angreppssättet, gå bortom beskrivningar för att skapa en 

djupare förståelse av ett fenomen för forskarna istället för att försöka undersöka samt beskriva 

ett fenomen till en viss nivå (Se även Widerberg, 2002; McCusker & Gunaydin, 2015). 

Därmed har vi valt att ta ett kvalitativt angreppssätt vid insamling av de empiriska data 

eftersom vi avser att undersöka hur vårdpersonalens interaktion och värdeskapande kan 

påverka kundtillfredsställelsen. Bryman (2011) påvisar att den kvalitativa metoden är det 

angreppssätt som är bäst lämpad för att kunna förstå och skapa sig en uppfattning om ett visst 

fenomen (Se även McCusker & Gunaydin, 2015). Hade vi utgått från ett kvantitativt 

angreppssätt hade det givit oss möjligheten till att studera sambanden mellan olika variabler 

och vad patienterna anser om kundtillfredsställelsen istället för att analysera hur 

vårdpersonalens arbetssätt och patientflöde kan påverka tillfredsställelsen. 

Då vi genom den här studien vill undersöka vilka faktorer i tjänsteprocessen som kan påverka 

kundtillfredsställelsen, behövde vi ta reda på hur vårdpersonalens interaktion och 

värdeskapande utspelar sig i praktiken. Då det kan vara besvärligt att skapa sig en överblick 

på hur arbetssättet och patientflöde fungerar utan att granska och undersöka det i dess 

utmärkande miljö. För att skapa oss en förståelse kring hur det verkligen fungerar klev vi ut i 

sjukvårdens miljö. Vi utförde platsobservationer på den medicinska enheten i 

akutverksamheten för att studera hur arbetet med patienterna utfördes och hur interaktionen 

mellan de professionella samt patienterna ter sig. Enligt Widerberg (2002) kan användningen 

av observationer som metodik visa på egenskaper och skeenden som andra forskningsmetoder 

har svårare för samt att observationer kan bättre åskådliggöra hur ett visst fenomen anmärker 

sig i dess naturliga miljö. 

En observations utförande är enligt Bell (2006) beroende av vilket angreppssätt som forskarna 

har valt att använda. De första observationerna vi genomförde hade en öppen karaktär där de 

sjuksköterskor vi hade fått att observera kände till syftet med observationerna och att de 

skulle bli observerade. Det här gjorde att de första observationerna kan ses som deltagande 

observation eftersom vi kom nära inpå sjuksköterskorna och att vi var delaktiga i processerna. 

Fangen (2005) påvisar att en deltagande observatör kommer nära inpå de människor som har 

valts att studeras och att observatören måste delta i samspelet mellan de inblandade parterna 

men också samtala med dem. Det gjorde att vi kunde skapa oss en förståelse om 
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sjuksköterskornas arbetssätt och rutiner samt hur de interagerar med medarbetare och 

patienter. Fangen (2005) lyfter även fram att deltagande observationer gör att observatören 

kan iaktta de situationer som människorna agerar utifrån och hur de uppför sig i dessa 

situationer. Däremot tog vi en mer dold roll i de andra observationerna som genomfördes av 

den anledningen att lättare få tillträde till att kunna observera patienter. Bryman (2011) menar 

på att en dold roll innebär att forskarna inte berättar om att man är forskare och att en sådan 

strategi kan göra att man inte behöver förklara varför man tränger sig på. 

Av ovan nämnda anledning gav deltagande observationer ett bättre resultat av det vi har valt 

att studera än andra kvalitativa metoder av den orsaken att vi kom närmre inpå 

sjuksköterskorna och vi kunde se hur de interagerade med patienter. Fangen (2005) styrker 

det här genom att påvisa att deltagande observationer är mer lämpligt jämfört med andra 

kvalitativa metoder av den anledningen att man kommer närmre inpå människor. Bryman 

(2011) lyfter fram att observationer är ett bra verktyg vid undersökning av människors 

beteenden. Dock är problematiken med observationer att det inte är möjligt att registrera allt 

som sker i den specifika miljön (Bell, 2006). Därmed valde vi att komplettera våra 

observationer med ett observationsschema för att utvinna så mycket information som möjligt 

med hög kvalitet. Både Bryman (2011) och Bell (2006) påvisar att ett observationsschema ska 

utformas och struktureras på ett sådant sätt att observatören kan med hjälp av specifika 

kategorier avgöra vad det är som ska undersökas och hur informationen ska antecknas. Vi 

utgick från följande frågor i vårt observationsschema: “Vad är det som händer?”, “Vilka 

deltar i processen/aktiviteten”, “Vad blev konsekvensen av denna process/aktivitet?” och 

“Vad säger detta oss?”. 

Då studien bygger på att undersöka vilka faktorer i tjänsteprocessen som kan påverka 

kundtillfredsställelsen i en akutverksamhet, krävde det att vi kunde komma åt och förstå 

vilken inverkan bland annat väntetider har och hur vårdpersonalen arbetar. Vi valde att 

komplettera observationerna med kvalitativa intervjuer för att få en förståelse om 

vårdpersonalens uppfattningar och tankar kring det vi inte har kunnat samla in under 

observationerna. Kvalitativa intervjuer ger enligt Anyan (2013) en fördjupad förståelse av ett 

fenomen. Med andra ord, försöker intervjuaren skapa sig en förståelse av respondenternas 

egna uppfattningar och synsätt vilket gör att intresset läggs hos respondentens 

ställningstagande (Bryman, 2011). Kvale och Brinkman (2009) menar att man försöker också 

i kvalitativa intervjuer skapa mening från respondenternas erfarenheter och att man försöker 

demaskera deras levda värld. Till följd av detta har vi använt oss av semi-strukturerade 



 Det ömsesidiga samspelets påverkan 

 Examensarbete för kandidatexamen  

10 
 

intervjuer för att komma närmre deras uppfattningar och tankar. Semi-strukturerade intervjuer 

är en mer flexibel intervjuprocess enligt Bryman (2011) som gör att intervjuaren har möjlighet 

till att kunna ställa andra uppföljningsfrågor av den anledningen att de kan avvika från den 

strukturerade ordningsföljden. Vidare påvisar Fylan (2005) att semi-strukturerade intervjuer 

är lämpade för att besvara en “varför” fråga, av den orsaken att intervjuaren kan ändra 

frågorna och de områden som diskuteras under intervjuns gång. 

2.3 Studiens urval, bearbetning av data, utförande och tillgång till fält 

2.3.1 Urval och bearbetning av data 

Den kvantitativa forskningen strävar efter att ha ett representativt urval, där urvalet antingen 

kan bygga på en slumpmässig grund eller ej (Bryman, 2011). Med andra ord, bygger en 

slumpmässig grund på att alla individer har lika stor sannolikhet att bli utvalda. Dock baseras 

studien på en fallstudie och vi har inte avsett att ha ett representativt urval. Det här visar på att 

studien utgår från ett kvalitativt urval där vi bland annat utfört kvalitativa intervjuer med olika 

personer som har haft en relevans för vår forskningsfråga. Urvalet av intervjupersonerna kan i 

och med detta betraktas som ett målinriktat urval och ligger därmed i linje med Bryman 

(2011) syn på ett kvalitativt urval. Dock behöver vi för att kunna analysera det empiriska 

materialet som har samlats in anta en förståelse- och förklaringsansats. Där vi valde att utgå 

från en abduktiv ansats och enligt Alvesson & Sköldberg (2008) är den abduktiva ansatsen ett 

alternativ till deduktiv och induktiv ansats. Där den abduktiva ansatsen innebär en växlande 

bedömning av empirisk data och teori (Alvesson och Sköldberg, 2008). Det gör att forskare 

kan skapa sig en förståelse av verkligheten, men även möjlighet till tolkning och omtolkning 

av det empiriska och teoretiska materialet. Efter de genomförda intervjuerna och 

platsobservationerna gjorde vi tolkning och omtolkning av det empiriska och teoretiska 

materialet för att kunna se kopplingar mellan dessa. 

Vi har i vår genomgång av det empiriska materialet lyssnat och transkriberat intervjuerna 

nästan ordagrant genom att ibland undvikit att transkribera ”eh” och andra upprepningsord 

eller ljud för att underlätta när vi väl har citerat till transkriberingarna. Vi har utgått från en 

tematisk analys av det empiriska materialet. Tematisk analys enligt Langemar (2008) är att 

den insamlade data sorteras och struktureras till olika teman. Langemar (2008) menar vidare 

på att ett tillvägagångssätt är att olika teman kan vara bestämda i förväg, vilket är jämförbart 

med en teoristyrd tematisering (deduktiv). Det andra tillvägagångssättet är att teman 

framträder ur empirin, med andra ord en empiristyrd tematisering (induktiv). I vår studie har 

vi använt en kombination av dessa två, av den orsaken att studien bland annat bygger på semi-
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strukturerade intervjuer och platsobservationer. Med utgångspunkt i vår intervjumall har 

frågor ställts till respondenterna utifrån teoretiska begrepp, som i detta fall skapar deduktiva 

teman för analysen. Däremot har de semi-strukturerade intervjuerna också ett inslag av 

empiristyd tematisering, då det har ställts följdfrågor som sedan har sorterats in under de olika 

teoristyrda temana. Olika teman framträdde även ur de empiriska data vi fick från 

platsobservationerna där vi analyserade dessa data utifrån de olika frågorna i vårt 

observationsschema (se bilaga) för att kunna sortera in de under temana. Grunden till att det 

är en blandning mellan dessa två tematiska analyser är att studien fokuserar på att undersöka 

hur vårdpersonalens interaktion och värdeskapande kan påverka kundtillfredsställelsen i en 

akutverksamhet. Därmed sorterades materialet in i de deduktiva temana där vi har reflekterat 

över med hjälp av det teoretiska materialet, för att lyfta fram hur detta kan påverka 

kundtillfredsställelsen. 

2.3.2 Utförande 

Det empiriska materialet i studien kan härledas till personer som har anknytning och 

erfarenhet av akutverksamhetens arbetssätt och den medicinska enheten. Detta eftersom att 

studien har för avsikt att undersöka vilka faktorer i tjänsteprocessen som kan påverka 

kundtillfredsställelsen i en akutverksamhet. Därmed har vi valt att blanda platsobservationer 

med intervjuer. Vi genomförde fyra stycken intervjuer med vårdpersonal som hade olika 

roller i akutverksamheten vilket gav oss möjligheten till att ställa olika frågor. Detta skapade 

oss en förståelse om bland annat de bakomliggande orsakerna till varför akutverksamheten 

inte når upp till fyratimmarsmålet och hur vårdpersonalen uppfattar deras arbetssätt. Alla 

genomförda intervjuer var av en semi-strukturerad karaktär och pågick mellan 40 till 60 

minuter. Alla respondenter som deltog i intervjuerna informerades om studiens syfte och 

möjlighet till anonymitet. Respondenterna blev även informerade om att intervjuerna skulle 

spelas in och vi fick därmed deras godkännande så länge de fick vara anonyma. 

Vid intervjuerna utgick vi från frågor kring vårdpersonalens arbetssätt, synen på 

kommunikation mellan vårdpersonal och vårdpersonal samt patient, väntetider, patienternas 

totala vistelsetid och förbättringsåtgärder. Den första intervjun genomfördes den 15 april på 

akutverksamheten i ett kontor med en av sjukhusets mer erfarna sjuksköterskor som har 

arbetat där i ungefär 15 år. Den andra intervjun hölls samma dag efter den första intervjun 

med en mindre erfaren sjuksköterska som har arbetat där i ungefär 6 år. Båda dessa intervjuer 

varade i ungefär 40-45 minuter. Vi blev slumpmässigt tilldelade dessa två av vår 

kontaktperson på sjukhuset då hen utifrån vår planering valde ut två tillgängliga 



 Det ömsesidiga samspelets påverkan 

 Examensarbete för kandidatexamen  

12 
 

sjuksköterskor efter den bäst anpassade tiden för deras arbetsschema. Vi uttryckte inte heller 

specifikt till vår kontaktperson att vi ville ha erfarna eller oerfarna sjuksköterskor vilket 

resulterade till att de blev sjuksköterska 1 och sjuksköterska 2 vid det två första 

intervjutillfällena. Vi kunde inte heller få några sjuksköterskor som enbart arbetade på den 

medicinska enheten av den anledningen att sjuksköterskorna flyttas runt i sjukhusets olika 

enheter. Därmed hade alla de sjuksköterskor vi intervjuade erfarenhet i alla sjukhusets olika 

enheter, vilket gjorde att dem hade en helhetssyn på hur processer och arbetssätt fungerade på 

sjukhuset. 

Den 18 april genomförde vi våra två första observationer på akutverksamheten. Under dessa 

två observationer var målet att studera varsin sjuksköterska för att få en förståelse om hur 

deras arbetssätt fungerar och hur de interagerar med patienterna. Att följa varsin sjuksköterska 

kan ha gett oss ett bredare perspektiv då vi uppfattar saker och ting olika samt att vårt sätt att 

observera kan skilja sig i stor utsträckning och på så vis komplettera varandra, men även att vi 

följde varsin sjuksköterska som arbetade i olika team. Team 3 tog hand om de patienter som 

kom in till akutmottagningen via det gående triaget (det vill säga, inflödet av patienter via 

entrén) och Team 4 tog hand om patienter som hade kommit in till akuten med ambulans. De 

två olika teamen fungerar även som ett stöd för varandra vid hög belastning. Med andra ord, 

hjälper teamen åt att triagera patienterna om det är en högre belastning för det ena teamet. Det 

gjorde att vi fick ett bredare perspektiv på hur den medicinska enheten arbetar, genom att följa 

varsin sjuksköterska som arbetade i olika team. Dock kan den data vi har samlat in utifrån 

våra observationer till viss del vara missvisande av den anledningen att sjuksköterskorna 

visste att de var observerade och kan därmed ha valt att utföra sitt arbete med perfektion. 

Under observationstillfället fördes dokumentation över det vi såg i form av fältanteckningar, 

hur sjuksköterskorna utförde sitt arbete och hur de interagerar med både medarbetare och 

patienter. Vi förde också fältanteckningar på hur länge patienterna fick vänta och hur ofta 

vårdpersonalen gick och interagerade med dem. Bryman (2011) påvisar att fältanteckningar är 

en viktig del vid observationsstudier på grund av att människans minne inte är helt pålitligt. 

Det gör i Brymans (2011) mening att forskarna kan fånga skeenden, intryck och beteenden 

lättare under observationerna. Vi begränsade inte observationerna till att bara försöka 

undersöka ett specifikt fenomen, utan vi utförde också dokumentation och fältanteckningar på 

allt som hände runt omkring i den medicinska enheten för att få en större mängd data. 

Vi började våra observationer klockan 13:45 och slutade vid klockan 16:45. Under denna tid 

på dygnet är det ett lägre tryck på akutmottagningen (medarbetare 1, transkribering 4, s. 14; 
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sjuksköterska 1, transkribering 1, s. 7), vilket gjorde att observationerna inte genomfördes vid 

en hög belastning. Det här resulterade till att vi inte fick möjligheten att se hur interaktionen 

mellan vårdpersonal och patient ter sig i en sådan miljö. Vi utgick från dessa tider på dygnet 

av den orsaken att vi ville vara delaktiga i början av sjuksköterskornas skift och därmed valde 

vi inte ett tidigare eller senare skift. Då skiften började ungefär vid klockan 06:00 - 07:00 på 

morgonen och runt klockan 21:00  på kvällen. Under observationstillfällena var vi klädda i 

sjukvårdskläder för att kunna “smälta” in i sjukvårdsmiljön. Det här kan ha gjort att 

patienterna men även vårdpersonalen inte kände sig lika obekväma med vår närvaro samt att 

vi tog en mer dold roll vid observation av patienterna. Patienterna hade antagligen känt sig 

mer obekväma om vi hade varit civilt klädda och att vissa observationer hade varit svårare att 

genomföra. 

Den 19 april genomförde vi vår tredje och fjärde observation på akutverksamheten. Målet 

med dessa två observationer var att vi skulle skapa oss en förståelse kring patienternas 

upplevelse. Därmed valde vi att följa olika patienter och där vi delade upp oss. Vi valde inte 

att utgå från den tidpunkt patienten anlände till receptionen av den orsaken att de blir direkt 

skickade till de olika enheterna utefter deras medicinska behov samt att patienternas totala 

väntetid innan de hade anlänt till en enhet kunde ses i akutverksamhetens system. Därmed var 

valet av patienter att de hade anlänt till det inre väntrummet på den medicinska enheten och 

att de inte hade blivit triagerade. Vid detta observationstillfälle valde vi att studera tiden det 

tog för patienten innan de blev triagerade, tiden det tog för läkaren att träffa patienten, antalet 

gånger vårdpersonalen interagerade och hur interaktionen mellan vårdpersonal samt patient 

ter sig. Vi valde även att undersöka tiden det tog för varje delprocess som till exempel 

triagering, svar på blodprov med mera. Vi var också delaktiga när patienternas triagerades 

vilket gjorde att vi fick möjlighet till att föra en konversation med olika triagerande 

sjuksköterskor. 

En av observationerna vid det andra observationstillfället skiljde sig i den bemärkelsen att en 

av oss följde en patient med utländsk bakgrund vilket möjliggjorde att vi kunde undersöka hur 

interaktionen ter sig med en patient med internationell bakgrund. Start- och sluttiden för den 

tredje och fjärde observationen utgick från samma tider som vid de två första observationerna. 

Det här på grund av att vår kontaktperson på akutverksamheten hade informerat 

sjuksköterskorna på den medicinska enheten att vi skulle göra ytterligare observationer och att 

hen tilldelade oss varsin sjuksköterska som vi eventuellt kunde följa. Däremot valde vi att inte 

följa någon, utan att vi skulle röra oss mer fritt på enheten för att kunna undersöka patienterna 
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istället. Därmed blev det att vi utgick från samma start- och sluttid som vid de två första 

observationerna. Genom att göra de olika platsobservationerna fick vi en inblick hur både 

sjuksköterskorna arbetar, interaktionen mellan vårdpersonal samt patient och hur patientflödet 

fungerar. Ändamålet med våra observationer har inte varit att påverka ett händelseförlopp 

inom den medicinska enheten. 

Efter observationerna den 18 och 19 april genomförde vi två ytterligare intervjuer den 20 april 

med en sjuksköterska, sjuksköterska 3, och en medarbetare, medarbetare 1, på 

akutmottagningen. Anledningen till att vi valde att intervjua sjuksköterska 3 var för att vi sa 

till vår kontaktperson att vi ville intervjua en erfaren sjuksköterska. Intervjun med 

sjuksköterska 3 varade ungefär i 45 minuter och hen har arbetat inom akutverksamheten i 

flera år och arbetar nu på deltid i receptionen. Med denna utgångspunkt tänkte vi att hen 

kanske hade en annan syn på de frågor vi hade ställt till sjuksköterska 1 och sjuksköterska 2 

och därmed valde vi att intervjua denna person. Vi fick även möjligheten till att kunna ställa 

frågor om hur processen ute i receptionen fungerar samt uppföljningsfrågor på det vi hade 

noterat efter våra observationer, till exempel patientflödet och arbetssättet. Intervjun tog plats 

i ett undersökningsrum ute vid receptionen på grund av att hen var tvungen att vara tillgänglig 

för att kunna hjälpa en sjuksköterska som skulle arbeta ute i receptionen under sommaren. 

Varför vi just valde att intervjua medarbetare 1 var för att kunna ställa andra 

uppföljningsfrågor på det som vi hade noterat efter våra observationer på den medicinska 

enheten och att vi fick möjligheten till att ställa mer övergripande frågor. Vi ville även ha ett 

annat perspektiv på hur väntetider, kommunikation och arbetssätt kan påverka att 

akutverksamheten. Intervjun med medarbetare 1 tog plats inne på hens kontor och varade 

ungefär i 55 minuter. Intervjun gav oss en inblick och en förståelse om hur verksamheten 

bland annat försöker arbeta med att reducera väntetiderna för patienterna. 

2.3.3 Tillgång till fält 

Två program på Lunds Universitet blev tillfrågade av akutverksamheten att genomföra en 

studie på deras medicinska enhet. Det gjorde att vi skribenter fick tillgång till fältet med hjälp 

av en kontaktperson från akutverksamheten och vår institution. Den första kontaktpersonen 

fungerade som en grindvakt för oss tillsammans med våra handledare, det vill säga att de i 

någon mån släppte in oss på fältet. Bryman (2011) menar på att få tillgång till slutna miljöer 

behövs det tillåtelse från någon högt uppsatt i organisationen och att denna person fungerar 

som en grindvakt som släpper in forskarna. Med hjälp av denna grindvakt behövde vi inte 

skriva på något sekretesspapper för att befinna oss i akutverksamhetens arbetsmiljö. Däremot 
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påvisade kontaktpersonen att vi inte kunde prata om patienterna högt i vissa miljöer och att 

namn samt andra personuppgifter måste hållas hemligt i dokumentationen. 

Dock stötte vi på en del problematik inne på fältet vilket skapade förvirring och funderingar 

hos både oss och vårdpersonalen på den medicinska enheten. Denna problematik var att en del 

av vårdpersonalen inte hade blivit informerade om att vi skulle genomföra några 

observationer i deras enhet. Det här kan ha berott på att vårdpersonalen blev informerade av 

vår närvaro och syfte med besökte en stund innan de skulle börja sitt skift. För att reducera 

den förvirring och funderingar som kan ha uppstått hos vårdpersonalen, introducerade vi oss 

själva och syftet med vår studie till de olika teamen vi befann oss i samt att vi gav en 

förklaring om att vi hade fått tillåtelse att befinna oss i den slutna miljön. 
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3 Teoretisk referensram 
I den här delen av studien kommer vi att presentera teori som kommer att användas för att 

visa vilka faktorer i tjänsteprocessen som kan påverka kundtillfredsställelsen i en 

akutverksamhet. Vi har valt att utgå från följande forskningsbegrepp; kundtillfredsställelse, 

servicemöte, kommunikation och värdeskapande. Teorin kommer att användas som en bas för 

att förstå och analysera det empiriska materialet. Inledningsvis redogör vi för definitionen av 

en tjänst och övergången mellan begreppen patient till kund, för att sedan komma in på teori 

om kundtillfredsställelse, servicemöte och värdeskapande. 

3.1 Vad är en tjänst? 
I tidigare forskning har en rad definitioner av begreppet tjänst varit enbart kopplade till 

tjänsteverksamheter (Grönroos, 2008). Battisi, Dwivedi, Kuah & Lages (2014) menar på att 

den breda skaran av definitioner kring vad en tjänst är kan vara alltför oklar och för begränsad 

i dagens sammanhang. Till följd av dessa oklara definitioner påvisar Grönroos (2008) att även 

andra författare som till exempel Gummesson (1987) har kritiserat definitionerna och istället 

menat på att en tjänst är någonting som kan köpas och säljas men som inte går att ta på. Dock 

är tjänster inte bara bundna till immateriella produkter utan tjänster kan även vara kopplade 

till en materiell produkt eller vara. Battisi et al. (2014) hävdar att tjänster kan existera i ren 

form alternativt att de kan integreras i materiella produkter eller erbjudas vid sidan av en 

produkt. Detta antagande ligger i linje med Grönroos (2008) definition om vad en tjänst är: 

En tjänst är en process bestående av en serie mer eller mindre icke-

påtagliga aktiviteter som vanligtvis, men inte nödvändigtvis alltid, 

äger rum i interaktionen mellan kunden och servicepersonal och/eller 

fysiska tillgångar eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och 

som tillhandahålls som en lösning på kundens problem (Grönroos, 

2008, s62). 

Däremot särskiljer sig tjänster gentemot produkter och varor i den bemärkelsen att kunden 

kan ses som en medproducent av tjänsten. Grönroos (2008) menar att kunden till en viss grad 

är närvarande i och deltar i de processer där tjänsten produceras och levereras. Det gör att 

kunden medverkar i tjänsteprocessen och därmed interagerar med tjänsteverksamhetens 

system och infrastruktur (Grönroos, 2008). Det här medför en interaktion där kunden kan 

komma att ha en inverkan på tjänsteprocessen och dess resultat, av den orsaken att de är 

medproducenter av tjänsten som utförs. Att kunden är en medproducent i tjänsteskapandet 

bidrar till ett annat särdrag hos tjänster, att kunden till viss del kan konsumera tjänsten 

samtidigt som den produceras. I linje med Grönroos (2008) tidigare nämnda definition av att 

en tjänst kan konsumeras samtidigt som den produceras, menar Normann (2000) att det finns 
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en skillnad på tjänster och tjänster. Det finns tjänster där kunden nödvändigtvis inte behöver 

delta i och tvärtom, exempelvis läkarundersökningar, utbildning etc. Det här visar på att vissa 

tjänster är beroende av kundens deltagande och att de bidrar med rätt information för att 

tjänsten ska kunna genomföras. 

3.1.1 Från patient till kund 

I den tidigare tjänsteforskningen sågs kunden enbart som en mottagare av en tjänst från en 

producent (Nordgren, 2004). Dock ändrades synen på kunden i senare tjänsteforskning enligt 

Nordgren (2004) och ses nu som en av flera olika aktörer som har en samverkan för att 

frambringa värde i värdeskapande processen. Denna synförändring av kund kan ha gjort att 

patienternas roll inom hälso- och sjukvården har börjat gå över till att ses som kunder. 

Nordgren (2004) menar på att begreppet kund har börjat diskuterats allt mer inom sjukvården 

och han menar även på att patientbegreppet inte längre räcker till. Av den orsaken att 

patientbegreppet upplyser en snävare och ett mer diagnosberoende perspektiv på människan 

än kundbegreppet, men även att rollen som patient är maktlös. Det här på grund av att 

patienterna oftast har svårt att kunna ställa krav på det vårdproducerande systemet (Nordgren, 

2004). Men Nordgren (2004) menar att patienter har möjligheter som kunder att göra ett antal 

val av typen läkare, sjukhus och försäkra sig om att få snabb och kvalificerad vård och borde 

därför istället ses som kunder. Nordgren (2004) lyfter fram att kundbegreppet i hälso- och 

sjukvården innebär att se på den relation som uppstår över tiden istället för en enskild 

vårdepisod. Av den anledningen att kundpositionen existerar både före och efter den enskilda 

vårdepisoden och att kunderna är kunder hela tiden (Nordgren, 2004). Nordgren (2004) 

hävdar att om kundbegreppet inte används inom hälso- och sjukvården kan det göra att dessa 

tjänsteverksamheter skulle eliminera de perspektiv som skulle behövas för att kunna 

effektivisera och utveckla verksamheten. Däremot menar Nordgren & Åhgren (2013) på att 

patienter ses som kunder i servicemanagement diskursen av den orsaken att kunderna aktivt 

kan göra val och söka efter information samt att de kan skapa värde. 

3.2 Kundtillfredsställelse 
I tidigare forskning har det diskuterats att kundtillfredsställelse beror på, både när det gäller 

produkter och tjänster, skillnaden mellan köparens förväntade värde på produkten/tjänsten och 

det värde köparen verkligen tycker sig få (Storbacka, Strandvik och Grönroos, 1994). I linje 

med denna diskussion definierade Klaus (1985) kundtillfredsställelse: 
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“(…) as the customer’s subjective evaluation of a consumption experience, based on some 

relationship between the customer’s perceptions and objective attributes of the product” 

(Klaus, 1985, s21). 

Det här visar på en gemensam definition av begreppet, vilket även visat sig ha följt med i 

senare forskning inom området, då definitionen av kundtillfredsställelse har gått mot samma 

riktning. Begreppet kundtillfredsställelse redogörs oftast som kundens upplevda kvalitet av en 

tjänst i förhållandet till förväntningar. Med andra ord innebär det här i Grigoroudis och Siskos 

(2010) tolkning att tillfredställelsen baseras på i vilken grad den totala upplevelsen och 

kvaliteten av en produkt eller tjänst uppnår kundernas förväntningar. Vid en närmre och 

tydligare beskrivning av begreppet påvisade Vavra (1997) att själva tillfredsställelsen kan ses 

som ett välbefinnande av ett resultat eller en process där tillfredsställelsen karaktäriseras av 

sluttillståndet av kundens uppleva konsumtion. Han menade även på att det slutliga tillståndet 

kan vara ett kognitivt tillstånd av en belöning och en känslomässig reaktion på en upplevelse. 

I linje med Vavras (1997) definition av begreppet menar Pizam et al. (2016) att 

kundtillfredsställelsen omfattar känslan av välbehag från vad en person förväntar sig av en 

tjänst/produkt. Pizam et al. (2016) menar vidare på att när produkten eller tjänsten utnyttjats, 

jämförs resultatet med förväntningarna. Med andra ord, har kunderna egna förväntningar av 

en tjänst eller produkt innan den brukats. 

Utifrån Pizams et al. (2016) tidigare förklaring med att kunderna har egna förväntningar av en 

tjänst menar de på att kvaliteten på en tjänst i tjänsteverksamheter utvärderas under den 

faktiska leveransen av tjänsten. Till följd av utvärderingen från kundernas sida identifierade 

Parasuraman, Zeithaml och Berry (1991) följande fem generella dimensioner av 

tjänstekvalitet som i deras mening måste förekomma i tjänsteleveransen för att kunna påverka 

kundernas tillfredsställelse. Dessa fem dimensioner belyser följande: 

1) Tillförlitlighet: Förmågan att utföra den utlovade tjänsten pålitligt och exakt 

2) Lyhördhet: Viljan att hjälpa kunder och ge en snabb service 

3) Försäkran: Kunskapen och förmågan att förmedla tillit och förtroende 

4) Empati: Tillhandahållandet av omsorg och individuell uppmärksamhet till kunder 

5) Påtaglighet: Utrustning och personal 

Många forskare har diskuterat sambandet kring tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse och 

har undersökt relationen mellan dessa två begrepp. Cronin & Taylor (1992) testade relationen 

och enligt Osarenkhoe, Birungi Komunda och Mbiito Byarugaba (2015) drog de slutsatsen att 
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den upplevda tjänstekvaliteten leder till kundtillfredsställelse. Andra forskare är i samma linje 

som Cronin & Taylor (1992) och har konstaterat att tjänstekvalitet är en föregångare till 

kundtillfredsställelse samt att det är den viktigaste faktorn som påverkar kundens 

välbefinnande (Osarenkhoe et al, 2015). Därmed kan dimensionerna i modellen skapa en 

föreställning av tjänstekvaliteten som ett gap mellan kundernas förväntningar och uppfattning 

om tjänsteverksamhetens prestationer. Däremot påvisade Parasuraman et al. (1991) i sin 

studie att de gap som kan existera mellan kundernas förväntningar och den upplevda tjänsten 

inte bara är ett mått på en organisations eller företags tjänstekvalitet, utan att det även är en 

avgörande faktor för att uppnå en god tillfredsställelse eller missnöje hos kunderna. 

Som modellen har visat, finns det flera faktorer i tjänstekvaliteten som har en inverkan på 

kundtillfredsställelsen. Utifrån Wang (2015) artikel kan man tolka att hon har lyft det andra 

gapet vidare från Parasuraman et al. (1991) modell med att en snabb service kan påverka 

kundtillfredsställelsen. Wang (2015) definierar väntetid som förväntningar på hur länge 

kunden väntar och menar vidare på att om den upplevda väntetiden är längre än den faktiska 

väntetiden, kommer det att bli ett negativt gap som kan leda till en försämrad 

kundtillfredsställelse. Wang (2015) påvisar om att det är ett litet gap mellan den faktiska tiden 

och den upplevda tiden kommer det att ge en positiv effekt på kundernas tillfredsställelse. 

“The gap between Actual Waiting Time and Perceived Waiting Time is positively related to 

customer satisfaction” (Wang, 2015, s64). Med andra ord illustrerar figuren hur den faktiska 

och uppfattade väntetiden är relaterad till kundtillfredsställelse. 

 

Figur 1. Modifierad modell av Gap 3 från Wang (2015, s64). 

Som figuren illustrerar, menar Wang (2015) att väntetiden kan påverka kundens 

tillfredsställelse av tjänsten. Det här ligger till grund för att kunderna kan få negativa känslor, 

som till exempel irritation och frustration, som bland annat kan orsakas av långa väntetider. 

Då kunderna har en förväntad och upplevd väntetid som sätts i relation till den faktiska 

väntetiden och kan därmed påverka kundtillfredsställelsen. Wang (2015) lyfter vidare fram att 

kunder inte brukar ha en känsla för hur många minuter som har gått, utan att de har en 

uppfattning om hur kort eller lång tid de har väntat. Tidigare studier visar på att kunder som 

blir informerade om bland annat väntetider är överlag mer nöjda med sin upplevelse av 

tjänsten (Thompson, Yarnold, Williams & Adams, 1996). I linje med Wangs (2015) syn på 
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väntetider menar Osarenkhoe et al. (2015) att det krävs en hög tjänstekvalitet för att uppfylla 

eller överträffa kundens förväntningar. 

3.3 Servicemötet 

Att en tjänst innefattar en sorts samverkan och interaktion mellan tjänsteleverantör och kund 

kan inom service managementlitteraturen enligt Svingstedt (2012) ses som ett servicemöte. 

Där mötet har ett tydligt målorienterat syfte med interaktionen och att de inblandade parterna 

har väldefinierade roller samt att det finns organisatoriska ramar som har en inverkan på och 

begränsar parternas agerande. Svingstedt (2012) menar även att servicemötet är av en 

processuell karaktär av den orsaken att det sker handlingar och aktiviteter mellan 

tjänsteleverantör och kund. Dessa aktiviteter och handlingar bidrar därmed till att deltagarna 

gemensamt medverkar till att producera tjänsten samt att kunden kan konsumera tjänsten 

samtidigt. Till följd av servicemötets särart påvisar Svingstedt (2012) att det är flera 

organisationer som har ett intresse med att kunna påverka mötet av den orsaken att ett väl 

hanterat servicemöte kan frambringa en tillfredsställelse hos kunderna. 

Interaktionen och samverkan som sker mellan tjänsteleverantör och kund har en stor betydelse 

för organisationer och verksamheter på grund av att det finns möjlighet till att värdeskapande 

uppstår (Gummesson, 2002). Därmed ligger det vikt på att verksamheter enligt Gummesson 

(2002) får kunden involverad i servicemötet och tjänsteprocessen för att de ska kunna uppnå 

en god kvalité som möjligt men även produktivitet. Genom att förmå kunden med rätt 

information och kunskap kring den tjänst verksamheten erbjuder skapar det möjlighet för 

kunden att involveras i servicemötet och därmed kan kunden bli en del av tjänsteskapandet. 

Grönroos (2008) påvisar att interaktionen mellan kunden och tjänsteleverantören är en viktig 

faktor då det kan vara avgörande för hur kunden uppfattar både tjänsten och verksamheten. 

Av den anledningen att kunden kan utvärdera tjänstens värde utifrån den kontakt och 

interaktion som har ägt rum i servicemötet. 

3.3.1 Kommunikation 

Kommunikationens betydelse har blivit viktig för verksamheter eftersom att det kan bidra till 

en ökad tillfredsställelse hos kunderna och gynna effektiviteten. Johnson och Capasso (2012) 

menar på att en effektiv och synkroniserad kommunikation mellan alla inblandade parter kan 

förbättra servicemötet och värdeskapande processen som kunden befinner sig i. Även 

Grönroos (2002) lyfter fram vikten av kommunikation och menar på att en god och utvecklad 

kommunikation bland medarbetarna ökar möjligheten att kunna utföra servicemötet på ett 

kvalitativt sätt. Det här gör enligt Lovelock, Vandermerwe & Lewis (1999) att 
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tjänsteverksamheter lättare kan förse sina kunder med en effektivare men också en mer 

tillfredsställande service. Däremot kan brister i kommunikationen leda till ett försämrat 

tjänsteskapande och servicemöte med kunden (Meijboom, Schmidt-Bakx och Westert, 2011). 

Meijboom et al. (2011) konstaterar att en ofullständig kommunikation kan medföra risker, 

ökade väntetider och förseningar för kunden. Det här kan därmed medföra en ineffektivitet i 

tjänsteleveransprocessen av den orsaken att kunden kan skickas runt till olika avdelningar där 

kunden träffar flera olika professionella (som kanske inte för en kommunikation eller 

samordnar sitt arbete) i tjänsteskapandet. Det här kan i Meijboom et al. (2011) mening leda 

till förlorad tid för de professionella i väntan på ett resultat eller att kunden behöver upprepa 

samma berättelse flera gånger. Därmed ligger det vikt på att den kommunikation som 

existerar både internt men också i tjänsteprocessen med kunden behöver utvecklas och 

förbättras för de kunder som kommer i kontakt med flera professionella i tjänsteskapandet 

(Meijboom et al, 2011). Nyström (2003) påvisar att kundens uppfattning av 

tjänsteupplevelsen påverkas av tjänsteleverantörernas förmedling av information. Bristande 

information från tjänstepersonalen är ett problem som kan påverka kunden. 

3.4 Värdeskapande 
I tidigare forskning har det varit fokus på produkter/tjänster men har vid senare tid flyttats till 

de roller och relationer som skapas mellan aktörer och där kunden spelar en viktig roll 

(Wikström & Normann, 1994). Med andra ord, har utvecklingen bidragit med att en större 

uppmärksamhet lagts på de processer som verkar i anknytning till kunden. Nordgren (2004) 

påvisar att värdeskapandet inte handlar om att beställa, köpa och sälja och att 

tillfredsställelsen inte kan uppnås om det inte existerar en god dialog som formar relationen 

mellan kund och tjänstepersonal. Av denna anledning kan värdeskapandet ses som en central 

del i servicemötet och Prahalad & Ramaswamy (2004) lyfter fram att företag och 

verksamheter inte kan skapa värde utan kundens aktiva deltagande. Med andra ord, finns det 

olika drivkrafter bakom ett ökat värdeskapande enligt Wikström & Normann (1994), där ett 

unikt sådant anrikar kundernas roll som medproducenter. Vilket menas med att verksamheter 

inte ska se kunderna som passiva konsumenter utan att de ska skapa möjlighet för kunderna 

att aktivt delta i värdeskapande processerna (Se även Vega-Vazquez, Revilla-Camacho och 

Cossio-Silvas, 2013). Nordgren & Åhgren (2013) påvisar att värdet frambringas genom 

interaktionen mellan tjänsteleverantören och kunden, istället för att kunden konsumerar 

tjänsten (Se även Nordgren, 2004). Utav denna anledning lyfter Nordgren (2004) fram att 

kundens medverkan krävs i utbytet på grund av att kunden hjälper till att skapa ett ökat värde. 
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Vega-Vazques et al. (2013) menar på att ett ökat deltagande från kunderna i tjänsteskapandet 

resulterar till en högre motivation och engagemang för kunderna i medskapandeprocessen. 

Vega-Vazquez et al. (2013) menar vidare på att det här medför att kunderna kan låta sig 

uppfatta en högre kvalitet på den tjänst som verksamheten eller företaget erbjuder och kan 

därmed leda till en högre tillfredsställelse för kunderna. Däremot lyfter Nordgren (2009) fram 

att värdet i vissa tjänsteverksamheter skapas i återskapandet av värdeskapande processen och 

interaktionen mellan tjänsteleverantör och kund. Nordgren (2009) menar vidare på att istället 

för att diskutera hur olika aktiviteter påverkar värdet, påvisar han att själva konceptet kring 

tjänsteproduktivitet i vissa tjänsteverksamheter borde omfatta andra värden som till exempel 

reducerad väntetid och tillgänglighet, förtroende, information, onödigt lidande och onödiga 

dödsfall (Se även Nordgren & Åhgren, 2013). Därmed anser Nordgren (2009) att 

verksamheter borde ha som mål att skapa värde i sina tjänster genom att komplettera, stödja 

och matcha värdeskapande processen för kunden. Därav kan en fysisk komfort och ett vänligt 

bemötande minimera kundernas missnöje medan tillfredsställelsen frambringas via en 

kommunikation med den professionella som stödjer kunden att kunna utveckla sitt 

värdeskapande (Nordgren, 2004). 

3.4.1 Icke värdeskapande processer 

Icke värdeskapande processer och aktiviteter tillför en ineffektivitet i verksamheten och 

skapar inte något värde för kunden eller tjänsteprocessen. Josephson och Saukkoriipi (2005) 

menar att icke värdeskapande processer består av aktiviteter som utförs utan att det tillför 

något värde. Detta kan förekomma i form av till exempel felaktiga eller onödiga processer. 

Bicheno (2006) lyfter fram flera olika former av icke värdeskapande processer och menar på 

att olika förseningar som kan drabba kunden, till exempel, om kunden måste vänta på service, 

stå i kö, vänta på svar och andra onödiga fördröjningar kan ses som icke värdeskapande 

processer. Vidare menar Bicheno (2006) att en form av detta kan också innefatta 

upprepningar. Med andra ord, kan personalen tvingas att skriva in samma uppgifter flera 

gånger eller exempelvis svara på samma förfrågningar från flera enheter inom verksamheten. 

Detta kan sättas i relation till Meijboom et al. (2011) förklaring att det kan skapas en 

ineffektivitet i tjänsteleveransprocessen. Dessutom konstaterar Bicheno (2006) att en 

ytterligare form av en icke värdeskapande process är att kunderna tvingas vänta flera gånger i 

upprepade köer. Det här kan ligga till grund för en oklar kommunikation och de konsekvenser 

som detta för med sig. Detta kan därmed leda till en förvirring hos kunden genom att lägga tid 

på att söka efter förklaringar. Vilken även det, kan ses som en onödig aktivitet som inte tillför 
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något värde och som skapar en ineffektivitet i verksamheten och som påverkar kundens 

upplevda kvalitet av tjänsten (Bicheno, 2006). 

3.5 En vägvisare för den teoretiska ansatsen 
Den teoretiska ansats som har presenterats ovan utgör delar av studien för att kunna 

undersöka hur kundtillfredsställelsen kan påverkas av olika faktorer i tjänsteskapandet. De 

teoretiska begreppen, servicemöte, kommunikation och värdeskapande, tar utgångspunkt i hur 

de ömsesidigt kan påverka kundtillfredsställelsen. Figur 2 nedan visar på hur de olika 

teoretiska begreppen hör samman med varandra och ger läsaren en bättre överblick på hur det 

teoretiska kapitlet är uppbyggt. 

Interaktionen och värdeskapandet är två centrala faktorer som samspelar och tillsammans har 

en inverkan på kundtillfredsställelsen. Figuren visar att det finns ett ömsesidigt samspel 

mellan servicemötet och kommunikationen. Det här samspelet krävs för att kunna skapa en 

god interaktion mellan en tjänsteleverantör och kund. Som tidigare nämnts i den teoretiska 

ansatsen kan en dålig kommunikation leda till ett försämrat servicemöte, vilket gör att 

interaktionen mellan medarbetarna eller personal och kund kan ge en inverkan på kundernas 

tillfredsställelse. Vidare försöker figuren illustrera att värdeskapandet är beroende av en god 

interaktion. Detta på grund av att värdet i en tjänsteprocess kan frambringas genom 

interaktionen som sker mellan tjänsteleverantör och kund. Värdet i en tjänsteprocess kan i det 

här fallet identifieras som reducerad väntetid, onödigt lidande och undvikandet av icke 

värdeskapande processer. En interaktion som inte fungerar mellan en tjänsteleverantör och 

kund kan i annat fall skapa ett otydligt informationsbyte där onödiga processer i form av 

upprepningar kan förekomma och där en ökad väntetid kan uppstå. 

 

Figur 2. Hur begreppen hör samman med varandra. 
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4 Analys 
I det här avsnittet kommer vi att analysera det empiriska materialet som samlats in genom 

våra intervjuer och observationer, som första gången introduceras i detta kapitel. Vidare 

kommer arbetets frågeställningar att bearbetas i turordning för att klargöra arbetets syfte. 

Kapitlet inleds därför med vad som definieras som kundtillfredsställelse i sjukvården, med 

andra ord, arbetets analysmodell av kundtillfredsställelse. Sedan följer en diskussion kring 

hur analysmodellens faktorer kan påverka akutmottagningens kundtillfredsställelse. Slutligen 

förs en diskussion kring hur man kan bidra till en ökad kundtillfredsställelse. 

4.1 Vad är kundtillfredsställelse i en akutmottagning? 
Innan analysen kan påbörjas måste först ett ställningstagande göras angående begreppen 

patient och kund för att inte missvisa läsaren. Nordgren & Åhgren (2013) påvisar att patienter 

ses som kunder i servicemanagement diskursen av den anledningen att de kan göra aktiva val, 

söka efter information och skapa värde. Då studien tar utgångspunkt i servicemanagement 

diskursen kommer studien att utgå från att patienter är kunder. Av den orsaken att patienter 

har möjlighet till att välja typen av läkare, sjukhus och försäkra sig om att få snabb och 

kvalificerad vård (Nordgren, 2004). Men även att kundbegreppet i hälso- och sjukvården 

innebär att se på relationen som uppstår över tid istället för den enskilda vårdepisoden. Det 

bör även uppmärksammas att vårdpersonalen som intervjuades använder begreppet patient 

men utifrån studiens ställningstagande ses de som kunder. 

Det har tidigare i arbetet diskuterats att det, enligt Battisi et al. (2014), existerar oklarheter och 

begränsningar av begreppet tjänst i dagens sammanhang. Problematiken med detta är att det 

ofta, likt Battisi (2014), handlar om breda definitioner som är svåra att tillämpa. Sjukvården är 

en typisk tjänsteverksamhet där man erbjuder sina kunder en tjänst och inte direkt några 

materiella varor. Det sistnämnda kan sättas i relation till Grönroos (2008) definition om att en 

tjänst är någonting som kan köpas men som inte går att ta på. I sjukvårdens fall består deras 

tjänst av en serie processer som äger rum i interaktionen mellan kunden och vårdpersonalen. 

Enligt Grönroos (2008) kan kunden på så vis ses som en medproducent av tjänsten. Det 

betyder att kunden i sjukvården är närvarande och deltar i de processer där tjänsten 

produceras och levereras. Vidare ställer detta helt andra krav på sjukvården att kunna påverka 

kundens tillfredsställelse då det är många faktorer som har en central roll till skillnad från 

exempelvis produktionsverksamheter. Kundtillfredsställelsen i tjänsten redogörs enligt 

Grigoroudis (2010) som kundens upplevda kvalitet av en tjänst i förhållandet till 

förväntningar. För att kunna bedöma kundtillfredsställelse i tjänsteverksamhet krävs det en 
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modell. En modell bestående av faktorer som i forskningssammanhang, men även av 

näringslivet, identifierar mönster och utmärker kundtillfredsställelse i akutverksamheter. 

Detta har gjort att tre faktorer har valts ut för att inkluderas i modellen. Den kommer sedan att 

användas och vara ett stöd för att analysera den insamlade empirin och klargöra hur dessa 

faktorer kan påverka kundtillfredsställelsen i akutmottagningen, SUS Malmö. 

4.1.1 Interaktion 

Det som karakteriserar tjänsteverksamheter till skillnad från andra verksamheter är att tjänsten 

man erbjuder, innefattar en sorts samverkan och interaktion mellan verksamheten och kunden 

(Svingstedt, 2012). Med andra ord kan det ses som ett, servicemöte. Det här visar på att det 

sker handlingar och aktiviteter mellan verksamhetens personal och kund under 

tjänsteleveransen. Med det här sagt, lyfter Gummesson fram (2002) att interaktionen och 

samverkan som sker mellan dessa två parter, har en stor betydelse för organisationer och 

verksamheter som erbjuder tjänster. Detta på grund av att det finns en möjlighet till att 

värdeskapande uppstår. För att betydliga detta ännu mer, påvisar Svingstedt (2012) att 

tjänsteverksamheter har ett intresse med att kunna påverka mötet, av den anledningen att ett 

väl hanterat servicemöte kan leda till en ökad kundtillfredsställelse hos kunderna. För att 

påbörja diskussionen kring interaktionen, visar det sig, med det som precis nämndes, att 

samspelet och servicemötet mellan verksamhetens personal och kund är en viktig del i 

kundens tillfredsställelse. Nedan fortsätter en diskussion kring faktorer som kan påverka och 

betraktas som en del av interaktionen som uppstår mellan verksamheten och kunden. 

När det väl sker en interaktion mellan verksamheten och kunden, alltså servicemötet, uppstår 

det ett informationsbyte mellan parterna, och därav blir kommunikationen en central och 

betydelsefull del i samspelet. Grönroos (2002) lyfter fram vikten av kommunikation och 

konstaterar att en god och utvecklad kommunikation bland medarbetare och kund ökar 

möjligheter till att kunna utföra servicemötet på ett kvalitativt sätt. Det finns alltså en tydlig 

och ganska naturlig koppling mellan interaktionen och en god kommunikation. Detta styrker 

även Johnson et al. (2012) som framför att en effektiv och synkroniserad kommunikation 

mellan alla inblandade parter kan förbättra servicemötet och värdeskapande processen som 

kunden befinner sig i. Värdeskapandet ses som en central del i servicemötet (Prahalad et al, 

2004) och det visar att även den är starkt kopplad till kommunikationen. Utan en god 

kommunikation är det svårt att få ett samspel att fungera mellan två parter, och enligt 

Lovelock et al. (1999) menar dem att en fungerande kommunikation lättare kan förse sina 

kunder med en effektivare men också en mer tillfredsställande service. I ett sjukhus, innebär 
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vårdpersonalens arbete interaktion med olika sjuka människor. Kommunikationen är på så vis 

det största arbetsredskapet och beroende på vårdpersonalens förmåga att bemöta människor, 

kan de antingen hjälpa eller stjälpa kunden. Det här åskådliggör att kommunikationen är en 

del av interaktionen samt att det är en faktor som kan påverka kundens tillfredsställelse. 

Vidare är värdeskapandet en annan central del av interaktionen (Prahalad et al, 2004). Med 

värdeskapande menas de relationer som skapas mellan verksamhet och kund, och där just 

kunden spelar en viktig roll. En central del i interaktionen fokuserar därför på att lägga större 

uppmärksamhet på processer som verkar i anknytning till kunden. Vega-Vaszquez (2013) 

menar att detta kan medföra att kunderna kan låta sig uppfatta en högre kvalitet på den tjänst 

som verksamheten erbjuder och kan därmed leda till en högre tillfredsställelse för kunderna. 

Det här lades märke till i en av observationerna, där sjuksköterskorna med jämna mellanrum 

och tidslag kontinuerligt gick in i varje undersökningsrum i den medicinska enheten och 

småpratade med kunderna som låg i rummen. Dels för att de inte skulle känna sig övergivna 

och dels för att se om de behövde någonting. Vid observationen av denna process, 

uppmärksammades att kunden som låg där uttryckte sin uppskattning för den här typen av 

omtänksamhet. Det här går i linje med Parasuraman et al. (1991) och lyfter fram den fjärde 

punkten i dem fem generella dimensioner som måste förekomma i tjänsteleveransen för att 

kunna påverka tillfredsställelsen för kunden. Den fjärde punkten i modellen, empati, beskrivs 

som tillhandahållandet av omsorg och individuell uppmärksamhet till kunder, kan vara ett 

praktiskt exempel av sjuksköterskornas kontinuerliga besök i undersökningsrummen. Det här 

legitimerar interaktionens plats i arbetets modell och kan betraktas som en av faktorerna som 

kan påverka kundtillfredsställelsen i en akutverksamhet. Det här exemplet kan sättas i relation 

till det Grönroos (2008) påvisar om att interaktionen mellan kunden och tjänsteverksamheten 

är en viktig faktor då det kan vara avgörande för hur kunden uppfattar både tjänsten och 

verksamheten. Av den anledningen att kunden kan utvärdera tjänstens värde utifrån den 

kontakt och interaktion som har ägt rum i servicemötet. 

4.1.2 Måste jag verkligen upprepa det igen? 

Den andra faktorn som valts ut är icke värdeskapande processer, givet att detta är en bred 

faktor som innefattar ett antal aspekter, däribland upprepningar, fördröjningar och 

ineffektivitet. Icke värdeskapande processer är enligt Josephson et al. (2005) ett viktigt 

begrepp som berör verksamhetens värdeskapande och som vidare kan ha en inverkan på 

kundernas tillfredsställelse. I detta fall består icke värdeskapande processer av aktiviteter som 

utförs utan att det tillför något värde. Icke värdeskapande processer kan här förekomma i form 
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av exempelvis upprepningar, svara på samma förfrågningar från flera enheter inom 

verksamheten och att man tvingas vänta flera gånger i upprepade köer. Att kunder till 

exempel ständigt tvingas upprepa sin berättelse om sitt symptom till olika sjuksköterskor och 

läkare kan bland annat leda till fördröjningar och onödig tidsbedrift. Nordgren (2004) menar 

att tillfredsställelsen inte kan uppnås om det inte existerar en god dialog som formar 

relationen mellan kund och tjänstepersonal. Att kunder ständigt måste upprepa sig, kan 

uppfattas och tolkas som att det inte existerar en god dialog mellan dem och vårdpersonalen, 

vilket i sin tur kan ge en inverkan på deras tillfredsställelse av tjänsten. 

Nordgren (2009) påvisar att man måste omfatta andra värden som till exempel förtroende, 

information och reducerad väntetid för att kunna påverka kundtillfredsställelsen. Det här kan 

tolkas som att personalen i en tjänsteverksamhet måste ta vara på informationen från kunden, 

för att på så vis undvika upprepningar. Detta kan annars ha en inverkan på verksamhetens 

förtroende, då man som kund kan ifrågasätta lyhördheten och personalen. I detta fall, som 

tidigare nämndes, kan lyhördheten, alltså viljan att hjälpa kunden och ge en snabb service, 

uppfattas negativt då kunden ständigt måste upprepa vissa processer. Som vidare kan ses som 

en icke värdeskapande process. Det här kan även sättas i relation till den tidigare nämnda 

faktorn, interaktionen, då en sådan här icke värdeskapande process kan ligga till grund för en 

oklar kommunikation och de konsekvenser som detta för med sig. Det här kan vidare leda till 

en förvirring hos kunden som måste lägga tid på att söka efter förklaringar. Vilket även det, 

kan ses som en aktivitet som inte tillför något värde och som inte bara skapar en ineffektivitet 

i verksamheten, utan något som även påverkar kundernas tillfredsställelse (Bicheno, 2006). 

Med det här till grund, ökar relevansen av detta arbete då det ämnar att inkludera interaktion 

såväl som icke värdeskapande processer och hur dessa är i anknytning till varandra. 

4.1.3 Hur lång tid ska jag vänta egentligen? 

Den sista faktorn som valts ut för modellen är väntetid. Wang (2015) menar att väntetiden är 

en faktor som kan påverka kundtillfredsställelsen på många olika sätt. Om den upplevda 

väntetiden är längre än den faktiska väntetiden, kommer det att bli ett negativt gap som kan 

leda till en försämrad tillfredsställelse för kunderna. Visar det sig att det däremot är ett litet 

gap mellan den faktiska väntetiden och den upplevda väntetiden, kommer det att ge en positiv 

effekt på kundtillfredsställelsen. Men i sjukvården kan väntetiden tolkas som en problematisk 

faktor då det sker höga inflöden; “Här är ett hårt tryck. Vi har nästan 350 till 300 patienter per 

dygn” (sjuksköterska 3, transkribering 3, s. 2). Även om det är en problematik med höga 
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inflöden, är kundernas tillfredsställelse påverkad av väntetiden (Wang, 2015). Detta ligger till 

grund för att kunderna får negativa känslor som bland annat kan orsakas av långa köer. 

Thompson et al. (1996) påvisar att kunder som blir informerade om bland annat väntetider är 

överlag mer nöjda med sitt besök, till exempel på en akutmottagning. Vilket även bekräftas av 

sjuksköterska 2 som menar att för lite information om väntetider kan leda till frustration hos 

kunder; “Folk blir jätte arga på oss och otrevliga och det händer vad som helst bara för att vi 

inte kan förklara (...) men jag tycker faktiskt att vi har lite information och jag tycker inte att 

det är så bra” (transkribering 2, s. 10). Detta visar på att kundernas tillfredsställelse inte bara 

påverkas av väntetiden utan även av informationen på om hur lång tid dem kommer att få 

vänta. Det här kan ligga till grund för Wangs (2015) påstående att kunder inte brukar ha en 

känsla för hur många minuter som gått, utan istället en uppfattning om hur kort eller lång tid 

de har väntat på en tjänst. 

Väntetiden påverkas dock inte bara av som tidigare nämnts, det totala inflödet, utan även från 

de tidigare nämnda faktorerna, interaktion och icke värdeskapande processer. En oklar 

kommunikation mellan två parter kan skapa en ineffektivitet då det leder till att man måste 

upprepa vissa processer som inte klargjordes från början. Det här kan i sin tur leda till längre 

väntetider för andra kunder som väntar på samma tjänst. Lovelock et al. (1999) menar att en 

fungerande kommunikation kan förse kunder med en effektivare men också en snabbare 

tjänsteleverans. Vidare är väntetiden en konsekvens av icke värdeskapande processer. Att 

kunder till exempel ständigt tvingas upprepa samma berättelser till olika sjuksköterskor och 

läkare kan bland annat leda till fördröjningar och onödig tidsbedrift, som i sin tur kan leda till 

längre väntetider för andra kunder. Detta här visar att det finns ett samband mellan 

interaktion, värdeskapande samt väntetiden och därmed inkluderas alla tre faktorerna i 

modellen som senare kommer att användas längre fram i analysen. De valda faktorerna 

sammanställs nedan (se tabell 1). 

Tabell 1. Analysmodell för kundtillfredsställelse i sjukvården. 

Interaktion 

Värdeskapande 

Väntetid 

 

Det har tidigare gjorts en längre förklaring till dessa val men för att ytterligare förtydliga har 

interaktionen valts som en faktor utifrån det faktum att interaktionen mellan 
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tjänsteverksamheten och kunden har en stor betydelse för kundens tillfredsställelse. Detta på 

grund av att det finns en möjlighet till att värdeskapande uppstår. Med andra ord, samspelet 

och servicemötet mellan verksamhetens personal och kund är en viktig del i kundens 

tillfredsställelse. Vidare har icke värdeskapande processer valts som en faktor då detta kan ge 

en konsekvens av upprepningar, fördröjningar och ineffektivitet, som i sin tur är processer 

som vidare kan ha en inverkan på kundernas tillfredsställelse. De här processerna kan även 

kopplas till interaktionen, då en sådan här icke värdeskapande process kan ligga till grund för, 

till exempel en oklar kommunikation och de konsekvenser som detta för med sig. Väntetiden 

har även valts som en faktor då Wang (2015) menar att kundtillfredsställelsen är påverkad av 

väntetiden på många olika sätt. Detta ligger till grund av den orsaken att kunderna kan få 

negativa känslor som bland annat kan orsakas av långa köer och väntetider. Vidare har 

väntetiden en koppling till interaktionen och de icke värdeskapande processer som finns i en 

akutverksamhet och därav har dessa tre faktorer blivit utvalda, då de skapar en koppling och 

relevans för arbetet. 

4.2 Hur kan dessa faktorer påverka akutmottagningens kundtillfredsställelse? 
Denna del av studien kommer att undersöka vårdpersonalens arbetssätt i relation till 

faktorerna som tabell 1 består av. Det här kommer först göras genom utgångspunkt med den 

framarbetade analysmodellen från den tidigare delen av studien. Därav kommer det att 

undersökas hur dessa faktorer kan påverka kundtillfredsställelsen i akutmottagningen. 

Nedanstående tabell är en vidareutveckling av tabell 1, med andra ord förtydligande av de 

påverkande aspekterna till de tre faktorerna som tidigare tagits upp. De olika faktorerna utreds 

närmare i följande stycke. 

Tabell 2. Utveckling av tabell 1. 

Interaktion Icke värdeskapande 

processer 

Väntetid 

Servicemöte Upprepningar Total vistelsetid 

Kommunikation   

 

4.2.1 Interaktionen i akutmottagningen 

Informationsutbytet i servicemötet är en vital del för de kunder som bestämmer sig för att 

söka hjälp på akutmottagningen. Svingstedt (2012) menar med att servicemötet är av en 

processuell karaktär av den anledningen att det sker handlingar och aktiviteter mellan 
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tjänsteverksamhet och kund. Aktiviteterna och handlingarna gör att deltagarna i mötet 

gemensamt medverkar till att producera tjänsten. Därmed kan en oklar kommunikation mellan 

vårdpersonal och kund göra det svårare för kunden att vara medproducent i tjänsteskapandet. 

En oklar kommunikation kan leda till missförstånd och en försämrad tjänsteupplevelse. Det 

här uppmärksammades i en av observationerna när en kund skulle bli triagerad av en 

sjuksköterska. När kunden blev uppropad in till ett undersökningsrum visade det sig att 

sjuksköterskan fått fel information om kundens symptom och anledning till hens besök på 

akutmottagningen. Den information som sjuksköterskan besatt stämde inte överens med 

kundens verkliga problem. Sjuksköterskan hade information om att kunden hade problem 

med bröstet, när kunden egentligen förklarade ett ryggbesvär. Medarbetare 1 uttryckte att; 

“(...) Det kan bero på att sjuksköterskan fått fel information eller missuppfattat patienten. Men 

det låter som att kommunikationen mellan sjuksköterska och sjuksköterska har brustit där. Att 

man blandat ihop patienten helt enkelt” (transkribering 4, s. 12). Vidare menar samma 

respondent att det; “(...) låter som kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten i 

första omgången har brustit. Det vill säga att man har missuppfattat patienten eller att 

patienten har svårt att förmedla vad bekymret egentligen är” (transkribering 4, s. 13). 

Det här kan vara ett exempel på en oklar kommunikation, där det förekommer 

informationsbrist i dialogen eller att den ena parten inte lyckats förmedla sitt syfte. Nyström 

(2003) påvisar att kundens uppfattning av tjänsteupplevelsen påverkas av 

tjänsteleverantörernas förmedling av information. Bristande information från 

tjänstepersonalen är ett problem som kan påverka kunden. Ur kundens syn kan en oklar 

kommunikation av ett sådant här slag påverka deras syn på akutverksamhetens tillförlitlighet, 

förmågan att utföra den utlovade tjänsten pålitligt och exakt. Till följd av att tillförlitligheten 

inte kan nås upp menar Parasuraman et al. (1991) att det kan påverka kundens 

tillfredsställelse. Det som alltså sägs i det här stycket är att akutverksamheten är beroende av 

en god interaktion, som vidare ställer krav på en fungerande kommunikation mellan 

vårdpersonalen internt och med kunden. I vidare fall kan en oklar kommunikation göra det 

svårare för kunden att vara medproducent i tjänsteskapandet och kan påverka faktorer som har 

en inverkan på kundtillfredsställelsen, i detta fall tillförlitligheten. 

I linje med Pizams et al. (2016) mening med att kunder har egna förväntningar av en tjänst, 

tolkar vi att när man söker vårdhjälp i ett sjukhus finns det en upplevd förväntning. Till 

exempel att sjuksköterskor och läkare ska inneha rätt information om vad det är för hjälp 

kunden söker sig för. Lever inte vårdpersonalen upp till en sådan förväntning kan det drabba 
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kunden negativt då kundtillfredsställelsen enligt Grigoroudis och Sisko (2010) bland annat 

bygger på den kvalitet kunden förväntar sig av tjänsten. Exemplet i det tidigare stycket, att 

sjuksköterskan fått missvisande information om kunden, kan ha medfört en känsla att 

sjukvårdspersonalen inte skapade någon tillit eller förtroende för hens besök på sjukhuset. 

Enligt Parasuraman et al. (1991) måste verksamheten skapa tillit och förtroende för att kunna 

möjliggöra en god tillfredsställelse för kunden. Därmed kan kunden ha uppfattat att 

vårdpersonalen inte hade kunskap och förmåga att kunna förmedla tillit eller förtroende för 

kunden vilket i sin tur kan ha gett en försämrad kundtillfredsställelse. Det här kan även leda 

till ett mindre värdeskapande för hen utifrån Nordgrens (2009) tolkning, av den orsaken att 

han bland annat anser att förtroendet är en bidragande faktor till ett värde som skapas för 

kunden. Det här visar vidare på att kommunikationen samt värdeskapandet är starkt relaterade 

till kundtillfredsställelsen, och kan vara en avgörande faktor för hur kunden upplever 

verksamhetens tjänsteutförande. För att avrunda såhär långt och vägleda läsaren inför nästa 

stycke har det alltså tagits ställning att kunder har en del förväntningar på vårdpersonalen. De 

förväntningar som kunder har i en akutverksamhet har en tydlig koppling med hur 

vårdpersonalen agerar i interaktionen med varandra och med kunden. Den missvisande 

informationen som skapades, i det tidigare exemplet, tar utgångspunkt från interaktionen. Det 

här visar på att det finns ett väl synligt samband med interaktionen och kundtillfredsställelsen. 

Servicemötet, mer känt som sanningens ögonblick, är som tidigare nämnt en av faktorerna 

som har en central del i påverkandet av kundens tillfredsställelse. Men att utföra servicemötet 

på ett kvalitativt sätt kan ibland vara problematiskt för akutverksamheten av den orsaken att, 

kunder enligt Grönroos (2008) är medproducenter i tjänsteprocessen och har en inverkan på 

tjänstens utförande och resultat. Ett tydligt exempel på kundens inverkan på tjänstens 

utförande uppmärksammades i en annan observation. I den här situationen blev en kund med 

internationell bakgrund triagerad av en sjuksköterska. När kunden klev in i 

undersökningsrummet ställde sjuksköterskan några grundläggande frågor om hens symptom. 

Kunden hade dock svårt att uttrycka sig i det svenska språket vilket skapade missförstånd och 

förvirring mellan vårdpersonalen och kunden. Sjuksköterskan fick inte den information hen 

var ute efter i sina första försök. I detta fall påverkades det kvalitativa servicemötet mellan 

kunden och vårdpersonalen, vilket kan ha varit avgörande för hur kunden uppfattar både 

tjänsten och verksamheten. Det här exemplet kan sättas i relation till det Grönroos (2008) 

påvisar om att servicemötet, som är en del av interaktionen, är en avgörande faktor då kunden 

kan utvärdera värdet i tjänsten utifrån den kontakt och interaktion som har ägt rum. Det man 
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kan man fråga sig här är om det ligger i akutverksamhetens ansvar att kunden hade svårt att 

uttrycka sig i det svenska språket. Eftersom att kunden är medproducent i tjänsteskapandet 

och att verksamheter inte kan skapa värde utan kundens deltagande (Prahalad et al, 2004), kan 

det tolkas som att akutverksamheten i detta fall borde tagit utgångspunkt från Vega-Vazquez 

et al. (2013) mening med att skapa möjlighet för kunderna att aktivt delta i värdeskapande 

processerna. 

Med vetskap om att kunder med internationella bakgrunder söker efter medicinsk hjälp gör att 

akutverksamheten i det här exemplet, utifrån Nordgrens (2009) tolkning, inte skapar något 

värde i sina tjänster genom att komplettera, stödja och matcha värdeskapande processen för 

kunden. De har på så vis inte gett möjlighet för kunden att aktivt delta i värdeskapande 

processen. Från kundens perspektiv hade en professionell tolk på plats med sjuksköterskan 

kunnat förbättra kommunikationen och interaktionen mellan de inblandade parterna och 

servicemötet hade på så vis kunnat bli mer kvalitativt. Detta i sin tur hade kunnat bidra till en 

ökad kundtillfredsställelse då akutverksamheten visar, genom att ha en tolk på plats, 

påtaglighet och lyhördhet. Att det inte finns någon professionell tolk tillgänglig vid 

triageringen kan skapa en problematik enligt sjuksköterskan som en av oss följde vid 

observationen; “Det är problematiskt att föra en konversation med patienter som inte kan 

svenska. Det gör att triageringen tar längre tid än beräknat”. Därmed kan det frambringas 

missförstånd och fördröjningar vilket skapar en konsekvens för andra kunder av den orsaken 

att de få vänta längre på att bli triagerade vid ett högre tyck på den medicinska enheten. 

Uttalandet från sjuksköterskan kan sättas i relation med det som Johnson & Capasso (2012) 

samt Grönroos (2008) menar, att en effektiv och god kommunikation kan forma ett bättre 

servicemöte och värdeskapande process för kunden och enligt Lovelock et al. (1999) kan det 

leda till att kunderna får en effektivare men också en mer tillfredsställande service. Därmed är 

det viktigt att akutverksamheten försöker involvera kunden bättre i servicemötet för att de ska 

kunna uppnå en god kvalité på tjänsten. Detta utifrån Gummessons (2002) tolkning att kunden 

måste vara involverad för att de ska uppnå en god kvalité. Det som även vill sägas här är att 

servicemötet med kunden som inte kunde uttrycka sig på svenska, även påverkar andra 

faktorer än värdeskapandet. Det här exemplet visar på att det kan skapas fördröjningar och 

icke värdeskapande processer i from av upprepningar. Detta indikerar på att alla tre 

faktorerna, interaktion, värdeskapande och väntetid står i relation till varandra och deras 

samspel har därmed en inverkan på kundernas tillfredsställelse. 
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4.2.1.1 Kommunikationen mellan medarbetare 

Det som tidigare sagts är att kommunikationen mellan kund och akutverksamheten har en 

inverkan på det kvalitativa servicemötet. Däremot behöver det även förekomma en god 

kommunikation mellan vårdpersonalen. Enligt Grönroos (2002) gäller det att 

kommunikationen mellan medarbetarna är både god och utvecklad för att öka möjligheten till 

en kvalitativ interaktion. En god och utvecklad kommunikation menas i det här fallet att det 

inte förekommer missuppfattningar, missvisningar eller någon sorts informationsbrist i 

dialogen mellan vårdpersonalen. Om inte en sådan kommunikation förekommer i 

verksamheten kan det medföra risker (Meijboom et al, 2011). Risker som ökade väntetider 

och andra fördröjningar för kunden som kan leda till ett försämrat tjänsteskapande. I en av 

observationerna uppmärksammades det hur en kund blev inskriven klockan 08:51 och som 

inte blev utskriven innan observationens slut. Det visade sig att en av orsaken till den långa 

väntetiden låg till grund för att den ansvariga läkaren var på utbildning och hade informerat i 

patientssystemet att hen tänkte ta ett beslut när hen kom tillbaka. Detta kan vara ett tydligt 

exempel på hur en oklar kommunikation mellan vårdpersonal kan medföra en ökad  

väntetid för kunden. Den här onödiga tidsbedriften hade kunnat undvikas genom en 

kommunikation mellan medarbetare. Där den ansvariga läkaren hade kunnat överlämna 

kunden till en annan läkare. 

Det här bekräftades även av en medarbetare 1 som menade att kommunikationen måste bli 

bättre; “Sen så till exempel just samarbetet på teamen också, mellan sjuksköterska och läkare, 

just kommunikationen mellan dem vill vi ska bli bättre till exempel. Är det så till exempel att 

en läkare behöver gå på någon utbildning till exempel är det så att man måste meddela 

personalen det så man vet var alla befinner sig någonstans” (transkribering 4, s. 10). Vidare 

ger samma respondent ett exempel på hur en god kommunikation hade kunnat skapas av den 

ansvariga läkaren; “ (...) jag måste gå på en utbildning klockan 14 är det någon som kan täcka 

för mig då till exempel. Och här så skulle man till exempel, om det är en läkare som ska gå 

klockan 14 på en utbildning, ja men då är det ju läge att prata om det, men vem tar hand om 

dina patienter då till exempel” (transkribering 4, s10). En kommunikation av det här slaget, 

tycktes saknades vid många tillfällen under observationerna. 

Som det tidigare har nämnts baseras kundtillfredsställelsen på i vilken grad den totala 

upplevelsen och kvaliteten av en tjänst uppnår kundens förväntning. Utifrån det här kan 

kundens totala upplevelse, bland annat väntat i över 8 timmar, påverkat hens förväntning av 

tjänsten. Vidare kan den här situationen ha påverkat kundens uppfattning om 
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akutmottagningens vilja att ge en snabb service. Därmed kan denna kund ha skapat sig en 

negativ uppfattning om akutmottagningens prestationer och tjänsteproduktivitet. Det finns 

alltså en tydlig koppling mellan den kommunikation som sker mellan vårdpersonal och 

kundens tillfredsställelse. Det här bekräftades även av sjuksköterska 2 när hen blev tillfrågad 

om den interna kommunikationen kan påverka kundernas väntetider; “(...) Säg till exempel 

om en läkare kommer och säger till mig att, ja, men den här patienten ska göra en röntgen 

undersökning. Sen händer det något annat och jag går iväg. Kollegan som kommer vet inte 

om, om jag inte skrivit det, så vet dem inte, så bokar dem ingen tid. Då kan det dröja 

ytterligare en timma innan man har ringt röntgen och bokat en tid och så. Det händer säkert, 

absolut” (transkribering 2, s7). Det här visar på att en liten miss i samspelet mellan två 

sjuksköterskor, kan leda till att kunden får ta konsekvensen av att, i det här fallet, få vänta 

ytterligare. Medarbetare 1 lyfter även fram vikten av kommunikationen; “(...) Det är otroligt 

viktigt att kommunikationen funkar hela tiden” (transkribering 4, s 13). Därmed måste 

vårdpersonal ständigt ha i åtanke att kommunicera med sina medarbetare och inte glömma 

bort vikten av kommunikationens existens. 

4.2.2 Processer som inte skapar värde 

De icke värdeskapande processer som äger rum i akutverksamheten är en faktor som 

förekommer frekvent. De tar form både för kunden och för vårdpersonalen. Ett tydligt 

problem som existerar är de upprepningar som sker inom akutverksamheten. En kund som 

besöker akutverksamheten får upprepa sin vitalhistoria många gånger till vårdpersonalen. 

Medarbetare 1 illustrerar här hur en kund ständigt måste upprepa sig till deras personal; ” (…) 

Idag är det ju så här att, är en ambulanspatient så får dem berätta för ambulansen sen så får 

dem berätta för ambulanstriaget sen kanske får berätta för sjuksköterskan på kirurgakuten då 

när dem är där, sen får dem berätta för en läkare. Det är otroligt många gånger som patienten 

får upprepa det dem säger och det är klart att vissa saker försvinner” (transkribering 4, s.4). 

Den här formen av upprepningar kan i Bichenos (2006) mening kategoriseras som en icke 

värdeskapande process. Det här kan även skapa en irritation för kunden och försämra deras 

upplevelse av tjänsten, vilket kan resultera till en låg kundtillfredsställelse. 

Varför den här typen av upprepningar sker kan ligga till grund för att det inte finns någon 

sorts avrapportering mellan vårdpersonalen. Det här bekräftades av sjuksköterska 1; ”Jag 

rapporterar som triagerande sjuksköterska inte till läkare om det inte är något speciellt. 

Läkaren får ingen rapport innan dem går in till patienten heller, såvida man inte något 

exceptionellt man vill framföra” (transkribering 1, s. 2). Tiden som går åt när kunden 
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upprepade sin berättelse till läkaren under observationerna, kunde ibland ta mellan 10-15 

minuter. Om det hade existerat en bättre dialog mellan vårdpersonalen eller om det befintliga 

arbetssättet hade byggt på ett djupare samarbete mellan personalen, hade man kunnat undvika 

icke värdeskapande processer av det här slaget. Nordgren (2004) menar att 

kundtillfredsställelsen inte kan uppnås om det inte existerar en god dialog som formar 

relationen mellan kund och tjänstepersonal. Att få upprepa sig många gånger kan uppfattas 

och tolkas som att det inte existerar en god dialog mellan vårdpersonalen i akutverksamheten. 

En eliminering av den här typen av icke värdeskapande process hade även kunnat vara en 

faktor till hur man kan reducera väntetiden på akutmottagningen. Däremot behöver inte dessa 

upprepningar alltid bidra till en försämrad tillfredsställelse, då kunden utvärderar bland annat 

kvalitén av tjänsten vilket gör att de upprepningar som sker inte behöver ses som icke-

värdeskapande. Nordgren (2009) menar på att värdeskapandet handlar bland annat om att 

kunna förse förtroende och undvika onödigt lidande inom sjukvården. Det kan därmed leda 

till att vissa kunder kan skapa sig en högre tillfredsställelse då de får en uppfattning om att 

läkarna förser en tillförlitlighet, lyhördhet och försäkran. 

Dock är det inte bara upprepningar som förekommer i akutmottagningen. Vissa arbetssätt kan 

i akutverksamheten skapa konsekvenser i form av icke värdeskapande processer. Ibland kan 

en sjuksköterska som behandlar en kund vara tvungen att springa iväg på larm. Det här leder 

till att kunden blir kvar ensam i undersökningsrummet. Det kan därmed skapa en förvirring 

hos kunden som måste lägga tid på att söka efter förklaringar. En tydligare beskrivning 

illustreras av sjuksköterska 2; “(...) det har hänt att jag har suttit själv och skulle triagera en 

patient precis. Så går man till larm, så nu bara, ja, nu måste jag gå. Så jag bara lämnar 

patienten och springer därifrån. För det är ett larm som jag måste vara nu, nu. Och då har jag 

bara sagt att jag går nu och så springer jag, så vet jag inte om det är någon annan som tar hand 

om den patienten under den tiden ibland. Ibland kommer jag tillbaka, Och ja, dem har tagit 

honom och patient och allt är färdigt. Ibland så kan patienten bara ha suttit och väntat” 

(transkribering 2, s.7-8). Att lägga tid på att söka efter förklaringar kan enligt Bicheno (2006) 

ses som en icke värdeskapande process av den anledningen att det inte tillför något värde för 

kunden. Att kunden blir lämnad ensam och inte får någon information om när sjuksköterskan 

kommer tillbaka kan ge en inverkan på empatin, tillhandahållandet av omsorg och individuell 

uppmärksamhet till kunder, och som enligt Parasuraman et al. (1991) måste förekomma för att 

man ska kunna skapa en god kundtillfredsställelse. Det som lyfts fram i den här delen är att 

det förekommer olika typer av icke värdeskapande processer i akutmottagningen som kan 
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påverkar kundens tillfredsställelse och som hade kunnat undvikas genom till exempel en 

bättre interaktion. 

4.2.3 Väntetiden 

Den stora frågan som de flesta frågar sig är varför det är långa väntetider på 

akutmottagningen. Till ingen större förvåning kan den långa väntetiden påverka kundens 

tillfredsställelse. Till exempel kan den kund som tidigare nämndes, som fick vänta i minst åtta 

timmar, fått en negativ upplevelse av akutmottagningens tjänst enbart av den långa 

väntetiden. När kunden klev in i akutmottagningen har hen haft en förväntning på väntetiden, 

och som kund till en akutmottagning har man en förväntan på att få vänta cirka fyra-fem 

timmar. Det här kan baseras på sjukvårdens fyratimmarsmål, att den totala vistelsetiden för 80 

procent av alla patienter ska vara mindre än fyra timmar (Vårdgivare Skåne, 2015). Wang 

(2015) menar på att om den upplevda väntetiden är längre än den faktiska väntetiden, kommer 

det att bli ett negativ gap som kan leda till en försämrad tillfredsställelse hos kunderna. 

Fyratimmarsmålet skapar således en förväntad väntetid för kunderna och idag när 

akutmottagningen inte når upp till målet, kan det skapa en försämrad tillfredsställelse för 

kunderna. 

Det finns flera faktorer som påverkar den långa väntetiden i akutmottagningen och varför 

deras befintliga fyratimmarsmål inte nås upp. När man ställer frågan till vårdpersonalen om 

vad som ligger bakom de långa väntetiderna får man svar om att det är för högt tryck och att 

många kunder som inte är akutsjuka ändå besöker akutmottagningen. Väntetiden påverkas 

dock inte bara av det totala inflödet av kunder, utan även från de tidigare nämnda faktorerna, 

interaktionen och icke värdeskapande processer som förekommer. Ett tydligt exempel där en 

oklar kommunikation mellan två parter kan leda till långa väntetider illustreras av 

sjuksköterska 2; ” Säg till exempel om en läkare kommer och säger till mig att, ja, men den 

här patienten ska göra en röntgen undersökning. Sen händer det något annat och jag går iväg. 

Kollegan som kommer vet inte om, om jag inte skrivit det, så vet dem inte, så bokar dem 

ingen tid. Då kan det dröja ytterligare en timma innan man har ringt röntgen och bokat en tid 

och så” (transkribering 2, s.7). Detta ger en klar bild av att vårdpersonalens sätt att arbeta och 

samspel med varandra har en inverkan på kundernas väntetider och tillfredsställelse. 

En hög belastning på den medicinska enheten kan resultera till högre väntetider och längre 

köer av den anledningen att sjuksköterskorna måste prioritera larm, med andra ord, när någon 

allvarligt skadad kommer in med ambulans. Det kan då resultera till att stationen samt teamen 

får en lägre bemanning med att kunna hantera ett högt tryck av kunder. Det här betyder att de 
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mindre akutsjuka kan få vänta en längre tid av den orsaken att andra kunder har högre 

prioritering, att triageringen kan ta längre tid eller att vissa kunder behöver mer 

uppmärksamhet. Detta på grund av en lägre bemanning vid stationen vilket kan resultera till 

att de inte kan hantera ett tryck som är högre än vad de hade vid full bemanning. Det här kan 

då medföra att kunderna får en längre väntetid och som tidigare nämnts, brist på information 

om när sjuksköterskan kommer tillbaka. 

Den ovan nämnda illustrationen kan utifrån Wangs (2015) resonemang kring väntetider leda 

till en försämrad kundtillfredsställelse. Den försämrade kundtillfredsställelsen kan 

frambringas på grund av att bemanningen på den medicinska enheten inte är optimal, med 

andra ord att det kan finnas en brist på vårdpersonal vid vissa scenarion. Sjuksköterska 1 

menar på att de proaktivt försöker arbeta med att reducera både köer och väntetider 

(transkribering 1, s. 8). Dock behöver inte problematiken ligga i deras bemanning utan att de 

behöver kunna hänvisa majoriteten av kunderna som söker akutvård vidare till vårdcentraler 

eller andra vårdinstitutioner för att minska belastningen. Enligt två av de intervjuade 

sjuksköterskorna är majoriteten av de kunder som besöker mottagningen till stor del kunder 

som inte behöver akutvård (sjuksköterska 2, transkribering 2, s. 8; sjuksköterska 3, 

transkribering 3, s. 1). Därmed finns det en föreliggande problematik om vem som söker sig 

till akutmottagningen och är en faktor till varför verksamheten inte når upp till 

fyratimmarsmålet. 

4.3 Hur kan akutmottagningen bidra till en ökad kundtillfredsställelse? 
Utgångspunkten i att kunna undersöka hur akutmottagningen kan bidra till en ökad 

kundtillfredsställelse, utgår från Grigoroduis & Siskos (2010) tolkning, att 

kundtillfredsställelsen baseras på i vilken grad den totala upplevelse och kvalitet av tjänsten 

uppnår kundens förväntningar. I fallet med akutverksamheten blir det således om själva 

interaktionen och värdeskapandet mellan vårdpersonal samt kund och väntetiden. Då 

kunderna i Pizam et al. (2016) mening utvärderar kvaliteten av tjänsten under den faktiska 

leveransen och till följd av detta påvisar Parasuraman et al. (1991) att tjänsteleveransen måste 

berikas med bland annat tillförlitlighet, lyhördhet, försäkran, empati och påtaglighet för att 

kunna frambringa en positiv kundtillfredsställelse. 

I akutmottagningens arbetssätt brukar det inte ske en avstämning mellan sjuksköterska och 

läkare om det kunden har berättat till sjuksköterskan. Detta exemplifierades tidigare av 

sjuksköterska 1 (transkribering 1, s. 2) som visade på att en sådan interaktion av det slaget 

sällan sker. Det här kan bero på enligt medarbetare 1 att “(...) läkaren kanske ställer andra 
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frågor” (transkribering 4, s. 5). En sådan här interaktion mellan vårdpersonalen behöver 

nödvändigtvis inte leda till en positiv kundtillfredsställelse, även om det kan öka 

kundsäkerheten, då det är kundens förväntning som sätts i relation till upplevelsen och 

kvaliteten som avgör deras välbehag. Ett bättre samspel mellan vårdpersonalen, det vill säga 

att sjuksköterskan och läkaren gör en kort avstämning om kundens berättelse innan mötet med 

läkaren ser, kan eventuellt reducera upprepningarna som föreligger. Det kan då göra att 

servicemötet blir mer kvalitativt, utifrån Grönroos (2002) resonemang, av den anledningen att 

det finns en god och utvecklad kommunikation bland vårdpersonalen. En avstämning mellan 

sjuksköterska och läkare innan sanningens ögonblick äger rum kan också resultera till att 

läkaren får en annan förkunskap om kunden, vilket kan göra att läkaren kan ställa mer 

specifika frågor om kundens medicinska behov istället för att börja om. Detta samspel mellan 

vårdpersonalen kan sättas i relation både till de värdeskapande faktorer som Nordgren (2009) 

menar på, förtroende och information. Men även till lyhördhet och empati från Parasuraman 

et al. (1991) fem dimensioner. Då vårdpersonalen kan visa en vilja att ge en snabb service 

samt att de tillhandahåller en mer individuell uppmärksamhet till kunden. Det kan också göra 

att vårdpersonalen inte behöver avlägsna lika mycket tid hos en kund vilket kan resultera till 

en kortare väntetid för andra kunder. 

Dock föreligger inte bara problematiken med att bidra till en ökad kundtillfredsställelse i 

kommunikationen med kunderna i de olika stationerna (medicin, kirurgi, ortoped etc). Utan 

sjuksköterska 3 vid receptionen påpekade att det kan vara kundens fel att det sker missvisande 

information; ”(…) Men du vet att det är så att patienterna säger en sak här ute hos mig och 

säger en helt annan sak där inne. Säger man att man har ont i bröstet då är det ju kanske ofta 

en prio för oss va. När den kommer in så har den inte alls ont i bröstet. Bara för att få komma 

in. (…) Patienterna är lite fula också”. (transkribering 3, s. 8-9). Med andra ord, kan vissa 

kunder använda olika knep för att undvika långa väntetider. Detta kan bero på att de har en 

förväntning om att få vänta länge innan de får professionell hjälp. Dock kan dessa olika knep 

medföra att andra kunder som faktiskt behöver medicinsk hjälp och som har en förväntning 

om att bli behandlade inom rimlig tid, kan få vänta en längre tid. Det här kan utifrån Wangs 

(2015) resonemang leda till en försämrad kundtillfredsställelse. Av den orsaken att Wang 

(2015) hävdar att kunder inte har en känsla för hur många minuter som har gått, utan istället 

en uppfattning om hur kort eller lång tid det har tagit och att detta avspeglar sig i förväntad, 

upplevd och faktiskt väntetid. På grund av att vissa kunder kan använda sig av olika knep för 

att undvika långa väntetider menar medarbetare 1 på att det gör en satsning på en fördjupad 
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utbildning för sjuksköterskorna som ska sitta i receptionen för att de ska kunna hänvisa 

kunderna rätt eller bedöma rätt vårdnivå (transkribering 4, s. 10). Att arbeta mot missvisande 

information från vissa kunder kan göra att tillfredsställelsen för andra kunder kan bli högre, då 

den totala upplevelsen och kvaliteten av tjänsten uppnår deras förväntningar. 

Ett annat sätt för akutmottagningen att kunna bidra till en ökad kundtillfredsställelse är att 

implementera ett system som visar en ungefärlig väntetid och som uppdateras efter det som 

händer på akutmottagningen. Detta kan utifrån Wangs (2015) resonemang, som nämndes i 

stycket ovan, leda till en högre kundtillfredsställelse av den orsaken att kunderna inte har en 

känsla för hur många minuter som har gått. Dock menar sjuksköterska 1 på att dem inte ger 

någon ungefärlig väntetid; ” (…) vi brukar inte vilja ge någon ungefärlig väntetid för 

patienterna. Då brukar patienterna uppfatta det som en sanning om jag säger att det här 

kommer nog ta ungefär en timma. Men sen när man har väntat en timma så undrar man, jag 

skulle vänta en timma, varför väntar jag fortfarande?” (transkribering 1, s. 9). Däremot brukar 

sjuksköterskorna ge annan information som till exempel;”(…) nu väntar du på läkaren och det 

är fyra patienter före dig” (sjuksköterska1, transkribering 1, s. 9). Med att inte ge en faktisk 

väntetid utan att bara ge något som de kan förhålla sig till, kan göra att kundtillfredsställelse 

försämras, då kunderna inte vet hur lång tid det kommer att ta att behandla de kunder som är 

före. Under dessa förhållanden kan det skapas en frustration och irritation hos kunden 

eftersom de inte har planerat att befinna sig på akuten i flera timmar. Hade däremot 

akutmottagningen haft ett system som visar en ungefärlig väntetid hade det kunnat öka 

kundtillfredsställelsen av den anledningen att kundernas förväntade och upplevda väntetid 

sätts i relation till den faktiska väntetiden. 

Inflödet till akutmottagningen har beskrivits som en “ketchup-effekt” (sjuksköterska 1, 

transkribering 1, s. 8). “Ketchup-effekten” menas med att trycket på mottagningen varierar 

beroende på vilken dag och tid på dygnet det är. Därmed är en annan problematik hos 

akutmottagningen, som tidigare nämnt, att majoriteten av de kunder som besöker 

mottagningen är till stor del kunder som inte behöver akutvård, samt att de inte får neka några 

kunder till vård (Sjuksköterska 2, transkribering 2, s. 12). Det här har gett en inverkan på 

vårdpersonalens förmåga att hjälpa kunder effektivt. Utifrån denna problematik har 

akutverksamheten valt att testa ett nytt arbetssätt. Det nya arbetssättet påbörjades i Maj 2016 

där de flyttade triageringen av kunder från varje station till ambulanstriaget. Från den nya 

triage stationen blir kunderna hänvisade till respektive enhet. Detta sköts av ett antal 

sjuksköterskor och en eller flera läkare (medarbetare 1, transkribering 4). För att 
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akutmottagningen ska ha möjlighet till att bidra till en ökad kundtillfredsställelse i det nya 

arbetssättet skulle de kunna använda sig av teamtriagering (att triagering görs med 

sjuksköterska och läkare) vid ett högre tryck för de kunder som inte är akutsjuka vilket kan 

resulterat till att de inte behöver bli hänvisade in till enheterna. Det här gör då att 

akutmottagningen kan få en reducering av väntetider i de inre väntrummen i enheterna av den 

anledningen att teamtriaget (läkaren och sjuksköterskan) har ”sållat” bort de kunder som inte 

behöver akutvård. Medan de andra sjuksköterskorna triagerar de kunder som är i större behov 

av akutvård. Det här kan då göra att kunderna får en ökad tillfredsställelse av den orsaken att 

vårdpersonalen, utifrån Nordgrens (2009) resonemang, kompletterar, stödjer och matchar 

värdeskapande processen för kunden genom att reducera väntetid och onödigt lidande. Vilket 

gör att kundernas totala upplevelse och kvalitet av tjänsten kan uppnå deras förväntningar, då 

bland annat väntetider och köer är mindre. 

Dock är det är det inte alltid samma vårdpersonal som arbetar i akuten (medarbetare 1, 

transkribering 4, s. 12) vilket gör att det ligger vikt på att det finns en god kommunikation och 

ett standardiserat arbetssätt. Meijboom et al. (2011) menar på att den interna 

kommunikationen men även den som sker i tjänsteprocessen med kunden behöver utvecklas 

och förbättras för de kunder som kommer i kontakt med flera professionella i 

tjänsteskapandet. På grund av att det inte är samma vårdpersonal lyfte medarbetare 1 fram att 

de ska börja använda sig av ett verktyg som de kallar för Sign-In, där vårdpersonalen börjar 

sitt skift med att presentera sig för teamet och där de kan diskutera om hur man ska arbeta så 

kundsäkert och effektivt som möjligt (transkribering 4, s. 10-11). Med att använda sig av 

Sign-In skapar det möjlighet för vårdpersonalen att utveckla och förbättra interaktionen. Där 

de kan diskutera i början av varje skift om hur de ska använda sig av till exempel, 

teamtriagering, för att reducera väntetider i andra stationer eller om en medarbetare som 

pratar flera språk försöker ta hand om de kunder med internationella bakgrunder som ligger i 

linje med medarbetarens språkegenskaper. Det här kan göra att de underlättar för kunden att 

integreras i servicemötet så att de bättre kan agera som en medproducent i tjänsteskapandet. 

Med detta verktyg kan vårdpersonalen, utifrån Grönroos (2002) resonemang, utföra 

servicemötet på ett mer kvalitativt sätt och kan enligt Lovelock et al. (1991) göra att de kan 

förse kunderna med en effektivare men också en mer tillfredsställande service. 
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5 Slutsats 
I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser som grundat sig i analysen. För att 

underlätta för läsaren återger vi syftet ytterligare en gång i denna del. 

Studien har haft som syfte att undersöka vilka faktorer i tjänsteprocessen som kan påverka 

kundtillfredsställelsen i en akutverksamhet. Det här gjordes genom observationer och 

intervjuer med personer som är aktiva inom vården och som har god insikt i branschen. För att 

kunna besvara syftet har studien bidragit med en analysmodell som kartlagt ett antal faktorer. 

Den har, genom forskningssammanhang, identifierat tre olika faktorer (interaktion, 

värdeskapande och väntetid) som utmärker kundens tillfredsställelse i en akutmottagning. 

Studien tog därmed utgångspunkt från dessa faktorer för att kunna bedöma hur 

kundtillfredsställelsen kan påverkas. 

Vår studie visar på att det finns ett samspel mellan tjänsteverksamhetens personal och dess 

kunder. I relationen mellan tjänsteverksamheten och dess kunder bör de gemensamt ta ansvar 

för tjänsteprocessen för att skapa en god kundtillfredsställelse samt att det bör finnas en 

strävan efter att skapa värde i de processer som kunden medverkar i. I den tjänst som 

akutverksamheten erbjuder är det viktigt att det utspelar sig en god interaktion mellan kund 

och vårdpersonal för att reducera missförstånd och informationsbrist. En brist i interaktionen 

kan påverka akutverksamhetens tillförlitlighet och skapa en förvirring i samspelet mellan 

vårdpersonal och kund. Vidare visar studien på att om det inte förekommer en god interaktion 

kan icke värdeskapande processer i form av upprepningar och längre väntetider uppstå. 

Vår slutsats i förhållande till studiens syfte är att interaktion och värdeskapande har en central 

roll i hälso- och sjukvårdens tjänsteleverans samt tjänsteproduktivitet. Detta eftersom att de 

tidigare nämnda faktorerna kan påverka varandra och bidra till en förbättrad eller försämrad 

kundtillfredsställelse. Kundernas tillfredsställelse tar form i deras förväntningar, upplevelser 

och kvalitet av tjänsten som utspelar sig med vårdpersonalens agerande. För att kunna bidra 

till en ökad kundtillfredsställelse är det således viktigt att akutverksamheten fokuserar på 

värden som kompletterar, stödjer och matchar värdeskapande processen för kunden. Då det är 

kundens totala upplevelse och kvalitet av tjänsten som sätts i relation till deras förväntningar 

som avgör deras tillfredsställelse. 
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6 Diskussion 
I denna del kommer vi att föra en diskussion kring slutsatserna i det föregående kapitlet, för 

att sedan diskutera de i större perspektiv och sammanhang. 

Vi har under studien fastställt att det existerar ett samspel mellan tjänsteverksamhetens 

personal och dess kunder för att kunna skapa en god kundtillfredsställelse. Samspelet mellan 

dessa två parter påverkas av både samverkan och interaktionen mellan deltagarna som 

återfinns i tjänsteprocessen. Akutverksamhetens tjänsteerbjudande är mer än bara en tjänst 

som kunden utnyttjar då kunden är en medproducent i tjänsteskapandet, vilket visar på att 

interaktionen mellan deltagarna har en inverkan på kundens förväntningar, upplevelse och 

kvalitet av tjänsten. Därmed blir kunden som medproducent i tjänsteskapandet något större än 

att bara vara en patient. Då de kan påverka, sin egen upplevelse och kvalitet av tjänsten i 

förhållandet till deras förväntningar. Nordgren (2004) menar att patientbegreppet inte längre 

räcker till då kundpositionen existerar både före och efter den enskilda vårdepisoden och att 

de har möjlighet till ett antal olika val, till exempel, läkare, sjukhus och försäkra sig om att få 

snabb och kvalificerad vård. 

Det har lyfts fram i studien att det inte enbart är kunderna som har ansvaret och inverkan på 

tjänsteprocessen utan det är i detta fall tjänsteverksamheten som har det största ansvaret och 

inverkan. Därmed får tjänstepersonalen en central roll för att påverka kundtillfredsställelsens 

utfall på grund av kundernas förväntningar och upplevelser. Grönroos (2008) menar på att 

interaktionen mellan kund och tjänsteleverantör är avgörande för hur kunden uppfattar både 

tjänsten och verksamheten. Därmed blir det ytterst viktigt att frambringa en god interaktion 

samt att försöka hitta en balans mellan kundernas generella förväntningar som kompletterar, 

stödjer och matchar deras värdeskapande process. På grund av att kunden kan utvärdera 

tjänstens värde utifrån den kontakt och interaktion som har ägt rum vilket gör att de skapar sig 

en uppfattning om tjänsten under hela tjänsteprocessen. Den tjänst som erbjuds är därmed 

beroende på rätt informationsbyte vilket gör att det ligger ett ansvar och en inverkan från 

kundens sida på hur tjänsteprocessen utvecklar sig. På grund av det här så kan missvisande 

eller felaktig information från kunden påverka kundtillfredsställelse positivt eller negativt. 

Således läggs det även vikt på att tjänstepersonalen ser till att rätt information förs vidare 

internt för att kunna utföra tjänsten pålitligt och exakt. 

Det enda sättet för akutverksamheten att kunna bidra till en förbättrad kundtillfredsställelse 

för sina kunder är att fokusera på andra värdedimensioner. Till exempel, reducera icke 
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värdeskapande processer och väntetider vilket kan medföra att kunderna slipper onödigt 

lidande samt att verksamheten i sig kan undvika onödiga dödsfall. Vad de olika 

värdedimensionerna har gemensamt är att de uppstår genom samverkan bland deltagarna i 

tjänsteprocessen. När värdedimensionerna samspelar och när de olika dimensionerna av värde 

synliggörs, finns det goda förutsättningar för tjänsteverksamheter att inte enbart fokusera på 

en lösning på kundens problem utan kan därmed bidra till en ökad kundtillfredsställelse. Med 

andra ord skapar ett bra samspel mellan verksamhet och kund förutsättningar för en bättre 

kundtillfredsställelse. 

För övrigt, anser vi att det finns utrymme till att förbättra ansvaret i tjänsteprocessen för 

tjänsteverksamheten för att kunna tillgodose en positiv kundtillfredsställelse. I en bransch där 

det sker handlingar och aktiviteter mellan tjänsteverksamhet och kund är det av ytterst stor 

vikt att en god kommunikation förekommer i alla scenario och att ett samspel mellan 

deltagarna ständigt fungerar. I annat fall kan detta vara en bakomliggande faktor till att icke 

värdeskapande processer och långa väntetider uppstår. Utifrån den insamlade empirin är den 

generella uppfattningen att det inte bara är akutverksamheten som måste ta sitt ansvar mot en 

mer tillfredsställande vård, utan kunder och andra vårdinstutioner behöver även ta sitt ansvar. 

Då majoriteten av de kunder som besöker akutmottagningen inte är akutsjuka. 

Denna studie har mer teoretiskt sätt undersökt vilka faktorer i tjänsteprocessen som kan 

påverka kundtillfredsställelsen i en akutverksamhet. Med hänsyn till fortsatt forskning 

behöver denna studie ta en annan infallsvinkel och replikeras i högre skala. Med andra ord, en 

annan metodik för att kunna säkerställa hur de identifierade faktorerna påverkar 

kundtillfredsställelsen i en utmärkande miljö. Därmed behövs det mer empiriska bevis för att 

få en insyn om de utvalda faktorerna verkligen har en central roll i kundernas tillfredsställelse 

av tjänsten och om faktorerna i näringslivet har en lika stor inverkan på varandra, som det 

lyfts fram i denna studie. Ytterligare forskning behöver även göras, med andra ord, gå in mer 

på djupet men även bredda sig, i det att inbegripa kunder och mer personal. 
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Revere AB. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: Liber. 

Burström, L., Nordberg, M., Örnung, G., Castrén, M., Wiklund, T., Engström, M-L & 

Enlund, M. (2012). Physician-led team triage based on lean principles may be superior for 

efficiency and quality? A comparison of three emergency departments with different triage 

models. Scandinivian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 20. (1), 57-

66. 

Choi, B.J. & Kim, H.S. (2013). The impact of outcome quality, interaction quality, and peer-

to-peer quality on customer satisfaction with a hospital service. Managing Service Quality, 

23. (3), 188-204. 

Cronin, JJ. & Taylor, SA. (1992). Measuring Service Quality: A Reexamination and 

Extension. Journal of Marketing, 56. (3), 55-68. 

Denscombe, M. (2014). The good research guide: for small-scale social research projects. 5. 

uppl. Maidenhead: Open University Press. 



 Det ömsesidiga samspelets påverkan 

 Examensarbete för kandidatexamen  

45 
 

Dinh, M. M., Enright, N., Walker, A., Parameswaran, A & Chu, M. (2013). Determinants of 

patient satisfaction in an Australian emergency department fast-track setting. Emergency 

Medicine Journal, 30. (10), 824-827. 

Fangen, K. (2005). Deltagande observation. Malmö: Liber. 

Fylan, F. (2005). Semi-structured interviewing. I Jeremy Miles och Paul Gilbert (red.), A 

Handbook of Research Methods For Clinical And Health Psychology. (ss. 65-76). Oxford 

University Press. 

Grigoroudis, E & Siskos, Y. (2010). Customer Satisfaction Evaluation – Methods for 

Measuring and Implementing Service Quality. London: Springer. E-bok. 

Grönroos, C. (2002). Service Management och marknadsföring – en CRM ansats. Malmö: 

Liber. 

Grönroos, C. (2008). Service management och markandsföring. Kundorienterat ledarskap i 

servicekonkurresen. Malmö: Liber. 

Gummesson, E. (1987). Lip services - a neglexted area in services marketing. Journal of 

Services Marketing. 2. (1), 19-24. 

Gummesson, E. (2002). Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R. Kristianstad: Liber. 

Johnson, M & Capasso, V. (2012). Improving Patient Flow Through a Better Discharge 

Process. Journal of Healthcare Management, 57. (2), 89-93. 

Josephson P. E. & Saukkoriipi L. (2005). Slöseri I byggprojekt – behov av förändrat synsätt. 

Göteborg: SG Zetterqvist AB. 

Klaus, P. (1985). Quality epiphenomenon: the conceptual understanding of quality in face-to 

face service encounters. I Czepiel, J.A., Solomon, M.R., Suprenant, C.F. & Gutman, E.G. 

(red.), The Service Encounter: Managing Employee Customer Interaction in Service Business. 

(ss. 17-33) Lexington Books, Lexington. 

Kvale, S & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig. 

Stockholm: Liber. 

Lovelock, C., Vandermerwe, S & Lewis, B (1999) Services Marketing. 4. uppl. Essex: 

Prentice Hall Europé. 



 Det ömsesidiga samspelets påverkan 

 Examensarbete för kandidatexamen  

46 
 

Lowthian, J., Curtis, A., Jolley, D., Stoelwinder, J., McNeill, J. & Cameron, P. (2012). 

Demand at the emergency department front door: 10-year trends in presentations. The 

Medical Journal of Australia, 196. (2), 128-132. 

McCusker, K & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed 

methods and choice based on the research. Perfusion, 30. (7), 537-542. 

Meijboom, B., Schimdt-Bakx, S & Westert, G. (2011). Supply chain management practices 

for improving patient-oriented care. Supply Chain Management, 16. (3), 166-175. 

Nordgren, L. (2004). Från patient till kund - Intåget av marknadstänkande i sjukvården och 

förskjutningen av patientens position. Diss., Lunds universitet. 

Nordgren, L. (2009). Value creation in health care services – developing service productivity 

Experiences from Sweden. International Journal of Public Sector Management, 22. (2), 114-

127. 

Nordgren, L. & Åhgren, B. (2013). The value creation-concept in hospitals - Health values 

from the patients’ perspective. Nordisk sygeplejeforskning, 3. (2), 105-116. 

Normann, R. (2000). Service Management. 4. uppl. Kristianstad: Liber Ekonomi. 

Nyström, M. (2003). Möten på en akutmottagning. Lund: Studentlitteratur. 

Osarenkhoe, A., Birungi Komunda, M. & Mbiito Byarugaba, J. (2015). Service Quality: A 

Mediator of Customer Complaint Behaviour and Customer Loyalty. I Khalid S. Soliman 

(red.), The 26th International Business Information Management Association Conference: 

Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional 

Development to Global Growth. International Business Information Management Association 

(IBIMA). 

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1991). Refinement and Reassessment of the 

SERVQUAL scale. Journal of Retailing, 67. (4), 420-450. 

Pizam, A., Shapoval, V & Ellis, T. (2016). Customer satisfaction and its measurement in 

hospitality enterprises: a revisit and update. International Journal of Contemporary 

Hospitality Management, 28. (1), 2-25. 

Prahalad, C. K. & V. Ramaswamy. (2004). Co-Creation Experiences: The Next Practice in 

Value Creation. Journal of Interactive Marketing, 18. (3), 5-14. 



 Det ömsesidiga samspelets påverkan 

 Examensarbete för kandidatexamen  

47 
 

Storbacka, K., Strandvik T. & Grönroos, C. (1994) Managing Customer Relationships for 

profit: The dynamics of Relationship Quality. International Journal of Service Industry 

Management, 5. (5), 21-38. 

Storm-Versloot, M. N., Vermeulen, H., van Lammeren, N., Luitse, J. S. K. & Goslings J. C. 

(2014). Influence of the Manchester triage system on waiting time, treatment time, lenght of 

stay and patients satisfaction; a before and after study. Emergency Medicine Journal, 31. (1), 

13-18. 

Svingstedt, A. (2012). Servicemötets praktik – på en tingsrätt, ett äldreboende och ett hotell. 

Diss., Lunds universitet. 

Thompson, D. A., Yarnold, P. R., Williams, D. R. & Adams, S. L. (1996). Effects of actual 

waiting times, perceived waiting times, information delivery, and expressive quality on 

patient satisfaction in the emergency department. Annals of emergency medicins. 28. (7), 657-

665. 

Vavra, T.G. (1997). Improving Your Measurement of Customer Satisfaction: A Guide to 

Creating, Conducting, Analyzing, and Reporting Customer Satisfaction Measurement 

Programs. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press. 

Vega-Vazquez, M., Revilla-Camacho, M.Á. & Cossio-Silvas, F.J. (2013). The value co-

creation process as a determinant of customer satisafaction. Management Decision, 51. (10), 

1945-1953. 

Vogus, T.J & McClelland, L.E. (2016). When the customer is the patient: Lesson from 

healthcare research on patient satisfaction and service quaity ratings. Human Resource 

Management Review, 26. (1), 37-49. 

Wang, D. (2015). Customer Satisfaction in Queue. Business Studies Journal, 7. (1). 61-65. 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Wikström S & Normann R. (1994). Knowledge & value: a new perspective on corporate 

transformation. London: Routledge. 

Williams, M. (2000). Interpretivism and generalisation. Sociology, 34. (2), 209-224. 

Yin, RK. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber. 

 



 Det ömsesidiga samspelets påverkan 

 Examensarbete för kandidatexamen  

48 
 

Elektroniska källor: 

Forsberg, M. (2016). Väntade 16 timmar på akuten - kvinna dog. Kvällsposten. 19 Februari. 

http://www.expressen.se/kvallsposten/vantade-16-timmar-pa-akuten--kvinna-dog/. (Hämtad 

2016-04-11). 

Granum, I. (2016). Spring inte till akuten i onödan - du riskerar andras liv. Metro Debatt. 2 

Maj. Http://www.metro.se/metro-debatt/spring-inte-till-akuten-i-onodan-du-riskerar-andras-

liv/EVHpeb!YuaHu6YHVjSV/. (Hämtad 2016-05-09).  

Kuprijanko, A. (2016). Sexåring dog - sjukhuset får skarp kritik. Sydsvenskan. 8 April. 

http://www.sydsvenskan.se/lund/sexaring-dog--skarp-ivo-kritik/. (Hämtad 2016-04-11). 

Laupacis, A. & Born, K. (2011). The Risks of Emergency Department Overcrowding. 

healthydebate. 13 Juli. http://healthydebate.ca/2011/07/topic/politics-of-health-care/ed-wait-

times (Hämtad 2016-05-17).  

Vårdgivare Skåne. (2015). Akutmottagning - 4 timmars målet. 

http://vardgivare.skane.se/uppfoljning/vantetider/akutmottagning/ (Hämtad 2016-04-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expressen.se/kvallsposten/vantade-16-timmar-pa-akuten--kvinna-dog/
http://www.expressen.se/kvallsposten/vantade-16-timmar-pa-akuten--kvinna-dog/
http://www.metro.se/metro-debatt/spring-inte-till-akuten-i-onodan-du-riskerar-andras-liv/EVHpeb!YuaHu6YHVjSV/
http://www.metro.se/metro-debatt/spring-inte-till-akuten-i-onodan-du-riskerar-andras-liv/EVHpeb!YuaHu6YHVjSV/
http://www.sydsvenskan.se/lund/sexaring-dog--skarp-ivo-kritik/
http://www.sydsvenskan.se/lund/sexaring-dog--skarp-ivo-kritik/
http://healthydebate.ca/2011/07/topic/politics-of-health-care/ed-wait-times
http://healthydebate.ca/2011/07/topic/politics-of-health-care/ed-wait-times
http://vardgivare.skane.se/uppfoljning/vantetider/akutmottagning/
http://vardgivare.skane.se/uppfoljning/vantetider/akutmottagning/


 Det ömsesidiga samspelets påverkan 

 Examensarbete för kandidatexamen  

49 
 

Intervjuer 
2016-04-15 – Sjuksköterska 1 

2016-04-15 – Sjuksköterska 2 

2016-04-20 – Medarbetare 1 

2016-04-20 – Sjuksköterska 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Det ömsesidiga samspelets påverkan 

 Examensarbete för kandidatexamen  

50 
 

Bilaga 
Observationsschema – Akutverksamheten SUS, Malmö 

Vad är det som 
händer? 

Vilka deltar i 
processen/aktiviteten? 
 
 
 
 
 

Vad blev 
konsekvensen av 
denna 
process/aktivitet? 

Vad säger detta oss? 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 


