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Sammanfattning 
En rad förändringar i de kommunala verksamheterna kan hänföras till tankarna kring behovet av ett nytt 
tänkande och åtgärder för modernisering av offentlig verksamhet, en förändringsvåg som ofta beskrivs med 
samlingsbegreppet New Public Management (NPM). Offentlig styrning har blivit allt mer lik den privata 
och med NPM har offentliga verksamheter tagit mer sikte på marknadskrafterna. En konsekvens av detta 
tänkande är att medborgarnas synpunkter på verksamheten tilldelas en allt större vikt. 
 
Klagomålshantering har för många privata företag under en längre tid varit ett naturligt sätt att hantera 
kundernas synpunkter på verksamheten. I företag som är inne i en satsning på total kvalitet (TQM) betraktas 
klagomålshantering ofta som ett del- eller följdmoment till dessa ansträngningar. TQM, ett koncept med 
grunderna i den japanska tillverkningsindustrin, har som centrala ledord att kunden ska stå i centrum, arbeta 
med processer och basera beslut på fakta.Idag används TQM som ett uttryck för organisationens syn på 
kvalitet även av många offentliga organisationer 
 
Hur klagomålshantering ska betraktas i den kommunala verksamheten är dock inte självklart. 
Kundbegreppets innebörd i de kommunala verksamheterna, den stora variationen i tjänsteutbudet samt de 
nationella styrdokumenten, som i hög utsträckning påverkar utformningen påverkar möjligheterna till att 
utforma verksamheten, gör att både avsikten med att införa klagomålshanteringen och hur den används inte 
är lika uppenbart i den kommunala verksamheten som i privata företag.  
 
I Norrköpings kommun togs i början av 2004 ett beslut att införa klagomålshantering i hela organisationen. 
Beslutet i kommunfullmäktige var ett led i utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbete som har sina 
tankemässiga grunder i TQM konceptet. Det systematiska kvalitetsarbetet ges, som ett av fyra ledord, en 
framträdande plats i kommunens nya styrmodell som fastställdes i början av 2003. 
 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett styrningsperspektiv, beskriva och analysera hur klagomålshantering 
används i kommunala verksamheter. 
 
Genomförande 
Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie omfattandes nio personliga intervjuer med representanter från 
två olika nämnder samt kommunstyrelsens kontor i Norrköpings kommun. Respondenterna består av 
oppositionsråd, kommunalråd samt sju kommunala tjänstemän. 



 

Nyckelord 
Klagomålshantering, Norrköpings kommun, ekonomisk styrning, offentlig sektor, kommunala verksamheter. 

Resultat 
En organisation som strävar efter att arbeta med klagomålshantering enligt Complaint Management behöver en 
”Ledningsgrupp”, då det är denna grupps arbete som tillför klagomålshanteringen den dimension som tar 
användandet av metoden från Complaint Handling till Complaint Management.  
 
Det sätt som klagomålshantering kan påverka de anställdas beteende menar vi kan delas upp i tre delar; 

• Klagomålshanteringens symboliska betydelse 
• Klagomålshantering för att skapa en dialog med de anställda 
• Klagomålshantering som en metod för de anställda i frontlinjen 

 
En förutsättning för att ha en väl fungerande klagomålshantering är att de externa utförarna vid upphandlingen 
av uppdraget åläggs att använda sig av metoden. 



 

Date 

2005-06-08 

Division, Department 

 

Ekonomiska Institutionen 

581 83  Linköping 

Background: The NPM approach to public management is in general founded on a critique of bureaucracy 
as the organizing principle within public administration. Bureaucracy is claimed to be plagued by 
progressive inflexibility based on hierarchical rule based systems and top-down decision making processes 
which cause it to become increasingly distant from citizens´ expectations. The focus of the NPM movement 
is to mirror what are seen as critical aspects of private sectors modes of organizing and managing, assuming 
the management techniques is relevant to those of the public sector and public administration.  
 
Complaint management have been an important part of private organisations’ work for a long time and for 
companies aiming for Total Quality Management (TQM) complaint handling is considered as one important 
part. TQM is a concept that had its start in the Japanese industry and the key words for this concept are 
customer focus, working with processes and decisions based on facts. 
 
In the district of Norrköping’s government a decision was made in the beginning of year 2004 to introduce 
complaint management in the organisation. That decision was one step towards systematic quality 
management, which has its roots in the concept of TQM. The systematic quality management is one of four 
keystones in the district of Norrköping’s new management control system that was initiated in 2003.  
 
Purpose: purpose with the essay is, with a perspective on management control, describe and analyze how 
complaint management is used in local authorities. 
 
Method: This essay is built on a case study with interviews with nine persons with different positions in the 
district of Norrköping’s government. The respondents include both politicians and employees from different 
sections of the organisation 
 
Results: The Complaint Manager is a fundamental part in the complaint management process and enables 
the organization to develop the method from Complaint Handling to Complaint Management.  
 
Complaint Management can, in our opinion, affect the employees behaviour in three different ways; 

• The symbolic importance of Complaint Management and its initiation. 
• Complaint Management to create a dialogue between employees and managers. 
• Complaint Management as a method for the employees in the front line. 

 
One requirement for Complaint Management to succeed is for the government to impose their external 
partners to work with method. 

Key words 
Complaint Management, Complaint Handling, Total Quality Management, public organisations, 
management control, NPM, the district of Norrköping.
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Förord 

Vi vill inleda denna magisteruppsats med att ta tillfället i akt och tacka de personer som 

bidragit till uppsatsens resultat. Först vill vi rikta ett tack till vår seminariegrupp som 

genom givande diskussioner och en positiv inställning skapade goda förutsättningar för 

ett lyckat arbete.  

 

Vi vill vidare tacka Lisbet Paulsson, Norrköpings kommun, för sin alltomspännande 

insats som vägledande hand vid våra kontakter med anställda inom kommunen. Din 

klarsynthet då du lyfte fram klagomålshantering som ett intressant uppsatsämne är vi mer 

än tacksamma för.  

 

Vi vill även lyfta fram vår handledare Elisabeth Sundin som genom finurliga och 

välformulerade frågor bidrog till uppsatsen på bästa sätt. Ditt främsta bidrag är dock det 

engagemang och det stora intresse du visade för vår uppsats. Ett varmt tack för den goda 

handledningen.  

 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till de tjänstemän och politiker i Norrköpings 

kommun som vi kommit i kontakt med. Utan er tid och kunskap hade denna uppsats varit 

omöjlig att skriva.   
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1  Inledning 

I detta första kapitel kommer bakgrunden till ämnesvalet att presenteras. Denna 

bakgrund leder fram till en problemdiskussion som i sin tur följs av uppsatsens syfte. 

Kapitlet avslutas med en redovisning av relevanta avgränsningar och en illustration av 

uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
”Önskar gå på i framdörren, men nekas av föraren som anser att hon ska gå 

på i mittendörren. Resenären uppger att det är lättare att gå på i framdörren, 

bussen niger mer där, lättare att sätta sig och ha rollatorn nära. Dessutom 

finns det en skylt vid framdörren med en person med en käpp. Det måste ju 

betyda att man ska gå på där fram. Vid mittendörren finns en skylt med en 

barnvagn.”  

(Norrköpings kommun, Kollektivtrafikenheten, 2004-12-12) 

 

Med Margaret Thatchers och Ronald Reagans tillträde, i England respektive USA, 

startade i början av 1980-talet en första våg av New Public Management i västvärlden. 

Den offentliga sektorn ansågs vara ineffektiv, överbyråkratisk och underpresterande och 

en debatt startade med grund i detta. Många menade bland annat att den offentliga 

sektorn skulle kunna granskas och revideras precis som den privata och styras mer likt 

företag. (Hansson, 2002) New Public Management (NPM) är ingen enhetlig teori, utan ett 

samlingsbegrepp som innefattar ett nytt tänkande och åtgärder för modernisering av 

offentlig verksamhet. Offentlig styrning har blivit allt mer lik den privata och med NPM 

har offentliga verksamheter tagit mer sikte på marknadskrafterna. (Montin, 2002) En 

grundtanke i NPM är marknadsstyrning där man menar att de som arbetar i en offentlig 

organisation blir mer effektiva om de utsätts för krav och drivkrafter som liknar de på en 

privat marknad. En förändring som gjordes, enligt NPM ideologin, var att åtskilja 

beställning från utförande. Verksamheterna var fortfarande offentligt finansierade men 
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efter förändringen kunde utförandet, det vill säga produktionen, utföras av både privata 

och offentliga producenter. En annan betydande förändring som genomfördes var att 

regelstyrningen tonandes ned kraftigt, för att ersättas av en bedömning av verksamhetens 

måluppfyllelse. En tredje viktig förändring var den förskjutning från politik till ledarskap 

som innebar att den traditionella chefsrollen försvann och istället ersattes av en coach 

eller ledare. I linje med dessa tankar infördes även prestationsbaserade löner vilket ansågs 

öka både personalens och ledarens effektivitet. (Montin, 2002) 

 

Förnyelsen med NPM kom igång aningen senare i kommunerna än i staten. 

Managementideologier som hämtades från det privata näringslivet innebar bland annat att 

ledarrollen utvecklades i de kommunala verksamheterna, vilket förde med sig ett ansvar 

för ekonomi och personal. Målstyrning av de kommunala verksamheterna växte under 

denna tid fram som det naturliga sättet att styra, vilket skulle stärka tjänstemännens 

självständighet och inrikta politikerna på att formulera mål snarare än att hantera 

detaljerna.  I slutet av 1980-talet intensifierades arbetet då bolagisering av statliga och 

kommunala enheter inte var ovanligt. Samtidigt fick beställar-utförarmodellen fäste i 

många kommuner. De privata alternativen ökade och i början av 90-talet hade tolv av 

Sveriges 289 kommuner valmöjligheter i områdena skola, barnomsorg och i viss mån 

även äldreomsorg. Denna privatisering var privat i den meningen att utförandet gjordes 

av privata aktörer, medan finansiering kom från offentliga medel. (Montin, 2002) 

 

I takt med att antalet privata entreprenörer växte, riktades uppmärksamheten under 1990-

talet mot behovet av kvalitetssäkring. Kvalitetscirklar och brukarundersökningar blev 

vanliga metoder för att mäta graden av tillfredsställelse och brukaren kom att få en allt 

mer tydlig roll i den kommunala verksamheten. (Montin, 2002)  

 

Den ökade konkurrensen, vilken har medfört att medborgarens fått större valmöjlighet att 

välja leverantörer av vissa tjänster, har i förlängningen lett till att medborgarna börjat 

betraktas som kunder.  (Blomqvist & Rothstein, 2000) Kommunförbundets Lars Strid 

(2001) menar att ett ökat kundfokus idag är en stark trend bland kommuner.  
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Betraktelsen av medborgarna som kunder har lett till nya metoder och det har gjort att 

kommuner har fått ändra på sin verksamhet i olika avseenden (Montin, 2002). En metod 

som har fått en allt större tyngd i det kommunala arbetet är klagomålshantering, vilket har 

sin grund i den ökade kundfokuseringen. Detta är ett begrepp som många kommuner har 

börjat använda och som har hämtats från den privata sektorn. Klagomål i sig är ingen ny 

förekomst då kommuner alltid har hanterat situationer där allmänheten har haft åsikter 

om dess tjänster. Klagomålshantering som begrepp och metod har nu givits en bredare 

betydelse än vad som vanligen menas. (Strid, 2001) Klagomål definieras i 

Nationalencyklopedin som att yttra ett missnöje (www.ne.se, 2005-03-17), men i dessa 

sammanhang menar Strid (2001) att det inte bara handlar om att framföra ett missnöje, 

utan även synpunkter, beröm, förslag etc. 

 

I en politisk organisation såsom en kommun, är det viktigt att ta del av allmänhetens 

åsikter och fördela dessa till de styrande politikerna. Genom en bred ansats av klagomål 

kan klagomålshantering i kommunala sammanhang ses som en demokratisk fråga. 

Genom en medveten klagomålshantering öppnas ytterligare kanaler för medborgarna att 

öka sitt inflytande över kommunala tjänster. Klagomålshantering kan således vara ett 

komplement till tidigare kanaler, snarare än en ersättare. (Strid, 2001) 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
Klagomålshantering som metod ska inte betraktas som ett fristående projekt i 

organisationen, utan bör placeras in i ett sammanhang och tydligt kopplas till den övriga 

verksamheten. Klagomålshantering har för många privata företag under en längre tid varit 

en naturlig del i kvalitetsarbetet, vilket skapat en plats för hanteringen av klagomål i 

organisationen. (Svensson, 2004) Barlow & Møller (1997:210) uttrycker detta på följande 

sätt:  

 

”I företag som är inne i en satsning på total kvalitet (TQM) kan hanteringen 

av klagomål betraktas som ett del- eller följdmoment till dessa 

ansträngningar.” 
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TQM, ett koncept med grunderna i den japanska tillverkningsindustrin, har som centrala 

ledord att kunden ska stå i centrum, arbeta med processer och basera beslut på fakta. 

(Svensson, 2004) Idag används TQM som ett uttryck för organisationens syn på kvalitet 

även av många offentliga organisationer. Klagomålshanteringen framstår därmed kunna 

placeras in i ett kvalitetssammanhang även i offentliga organisationer.  

 

Ett centralt begrepp i både TQM och klagomålshantering är kund. På den privata 

tjänstemarknaden där kunden står i direkt kontakt med producenten, är det kunden som 

direkt bedömer verksamhetens kvalitet. I en kommun är det dock inte bara invånarna som 

bedömer verksamhetens kvalitet, utan de politiska representanterna fungerar som en 

mellanhand vid utvärderingen av kvaliteten. (Staffansson, 1995) Montin (2002) menar att 

framhålla kundens suveränitet endast är rimligt så länge kundens val inte påverkar andra 

kunders valmöjligheter. Om individens handlingsalternativ i hög utsträckning påverkar 

andra medmänniskors valmöjligheter har en politisk fråga uppstått. I en politikers uppgift 

ligger inte bara kravet på att främja effektiviteten utan även att skapa rättvisa. Kvalitet 

och kundinflytande får därmed en annan innebörd i den kommunala verksamheten än i 

den privata sektorn.  

 

De kommunala verksamheterna uppvisar betydande olikheter vid en jämförelse av de 

tjänster som produceras (Staffansson, 1995). Det borde rimligen medföra vissa 

svårigheter för arbetet med klagomålshantering, eftersom kravet på samstämmighet kan 

vara svårt att uppfylla med en samtidig anpassning till respektive verksamhets betydande 

olikheter. Vidare finns för vissa verksamheter omfattande nationella styrdokument som i 

hög utsträckning påverkar möjligheterna till att utforma verksamheten (Staffansson, 

1995). Även om det finns ett tydligt samband mellan kvalitetsarbete och 

klagomålshantering, menar Montin (2002) att klagomålshantering och liknande försök 

kan ses som en utveckling av det sociala medborgarskapet. Satt i det sammanhanget får 

klagomålshantering syftet att öka kommuninvånarnas delaktighet, deltagande och 

inflytande. Hur klagomålshantering ska betraktas i den kommunala verksamheten 

behöver därför inte vara självklart. Kundbegreppets innebörd i de kommunala 
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verksamheterna, samt den stora variationen i tjänsteutbudet, gör att både avsikten med att 

införa klagomålshanteringen och hur den används inte är lika uppenbart i den kommunala 

verksamheten som i privata företag.  

 

I Norrköpings kommun togs i början av 2004 ett beslut att införa klagomålshantering i 

hela organisationen. Tidigare hade enbart ett mindre antal nämnder utvecklat och 

systematiserat sin hantering av klagomål. Beslutet i kommunfullmäktige var ett led i 

utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbete som har sina tankemässiga grunder i 

TQM konceptet. Det systematiska kvalitetsarbetet ges, som ett av fyra ledord, en 

framträdande plats i kommunens nya styrmodell som fastställdes i början av 2003. 

Klagomålshanteringen framstår därmed ha fått en koppling till kvalitetsarbetet och även 

förankrats i styrmodellen. Genom att tydligt lyfta fram kvalitetsarbetets roll i 

styrmodellen visar Norrköpings kommun att styrningen av kvalitetsarbetet är avgörande 

för en framgångsrik verksamhet. Införandet och användandet av klagomålshantering för 

dock, enligt tidigare diskussioner i kapitlet, med sig en rad frågor. Kan 

klagomålshanteringen betraktas som en naturlig fortsättning på det systematiska 

kvalitetsarbetet? Används klagomålshanteringen för att stärka kvaliteten i verksamheten? 

Att klagomål framförs på den kommunala verksamheten måste vara vanligt 

förekommande och knappast ett nytt fenomen, men hur hanteras dessa klagomål för att 

leda till en utveckling av verksamhetens kvalitet? 

 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett styrningsperspektiv, beskriva och analysera hur 

klagomålshantering används i kommunala verksamheter. 
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1.4 Frågeställningar 

• Hur utformas klagomålshantering i kommunala verksamheter? 

• Vad påverkar utformningen av klagomålshanteringen i kommunala verksamheter? 

• Finns det en koppling mellan kvalitetsarbete och klagomålshantering, och hur ser 

den i så fall ut? 

• Används klagomålshanteringen som ett styrverktyg, och i så fall på vilket sätt? 

 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi avser att enbart undersöka hur enskilda medborgares klagomål hanteras i kommuner, 

vilket betyder att vi avgränsar oss från de klagomål som framförs av företag, föreningar 

och andra organisationer. Vidare avgränsar vi oss till att undersöka hur tjänstemän på 

ledningsnivå och politiker uppfattar hur klagomålshanteringen används i organisationen, 

vilket betyder att vi avgränsar oss från att metoden, av de anställda i frontlinjen, kan 

användas och uppfattas på ett annat sätt.  
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1.6 Disposition 
1 Inledning: Här ges en bakgrund till 

ämnesvalet, som sedan problematiseras 

och mynnar ut i uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

 

2 Vetenskapsfilosofi: Detta kapitel 

innefattar en redogörelse för vår 

relation till vetenskapsfilosofin. 

 

3 Metod: Här redovisas och diskuteras 

den metodik vi använt för insamling av 

teori och empiri. 

 

4 Referensram: Här presenteras de 

teoretiska utgångs-punkter som vi 

senare använder för att bearbeta det 

empiriska materialet. 

 

5 Norrköpings kommun Fig. 1; Uppsatsens disposition 

En övergripande presentation av den undersökta kommunen, för att öka läsarens 

förståelse. 

 

6 Empiri: Presentation av det empiriska resultatet 

 

7 Analys: Teori och empiri förs samman och analyseras 

 

8 Slutsatser och rekommendationer: Här lyfter vi fram uppsatsens viktigaste och mest 

generella delar.  

 

9 Avslutande reflektioner: Förslag på framtida forskning kring uppsatsens ämne. 
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2 Vetenskapsfilosofi 

Vi avser att i detta kapitel redogöra för vår relation till vetenskapsfilosofin. Begrepp som 

vetenskapsparadigm, positivism och hermeneutik och teoretisk generaliserbarhet kommer 

att behandlas och diskuteras.  

 

2.1 Inledning 
Bakom alla studier ligger filosofiska antagande, ibland medvetna andra gånger 

omedvetna, och när det gäller filosofi är antaganden alltid diskutabla. (Lindholm, 2001) 

Vi avser att i detta kapitel diskutera centrala vetenskapsfilosofiska begrepp och samtidigt 

visa hur vi förehåller oss till dessa.  

 

 

2.2 Vetenskapsparadigm 
Innan vi går vidare bör dock vetenskapsparadigm och dess betydelse för val av begrepp 

och termer inom vetenskapsfilosofin tydliggöras. Lindholm (2001) beskriver, med en 

målande metafor, hur ett paradigm skapas och vad det är på följande sätt:  

 

”Människan är en symbolskapande varelse som spinner vävar av betydelser 

och innebörder. I de vävarna klättrar hon sedan omkring och söker fånga 

verkligheten. Där i sina paradigm.”  

(Lindholm, 2001:14) 

 

Med det menar Lindholm (2001) att människor tillsammans konstruerar vilken definition 

av verkligheten som ska gälla. Vidare kommer denna väv, utan vetskapen om att den 

konstruerade verkligheten bygger på antaganden om verklighetens och kunskapens natur, 

skapa en falsk föreställning om hur verkligen ser ut.  De antaganden, på vilka 

verkligheten bygger, behöver inte vara falska eller felaktiga, men om vi inser ser dom kan 

vi varken ta ställning till om det behövs fler eller andra antaganden. Översatt till 
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Lindholms (2001) metafor kring spindeln och nätet kan dessa antaganden symboliseras 

av de grenar i vilka nätet förankras. I vilka grenar spindeln fäster sitt nät bör påverka både 

dess utformning och vad som kommer att fastna, varför spindeln rimligen borde överväga 

vilka grenar han använder.  

 

Det som fastnar i nätet blir det som kommer att betraktas som verkligt och det som inte 

fångas upp är det som inte är riktigt verkligt.  Givetvis lever även vi ett paradigm som 

påverkar vad vi gör och vilka beslut vi tar. Det är uppenbart att detta paradigm har styrt 

såväl vårt val av uppsatsområde och frågeställningar som tillvägagångssätt, vilket 

Lindholm (2001) framhäver i nedanstående definition av paradigm;  

 

”Ett forskningsparadigm är en samling föreställningar och normer, som finns 

inom ett forskarsamfund och som påverkar vad man ska forska på och hur det 

ska ske.”  

(Lindholm, 2001:20)  

 

Det som vi fångar in nätet blir därmed resultatet av vår syn på verkligheten, snarare än 

verkligheten i sig.  

 

Värt att lyfta fram vid diskussionen kring paradigm är att det enligt Lindholm (2001) 

finns en viss möjlighet att genom ett medvetet val bryta sig loss från ett paradigm, i vårt 

fall det rådande forskningsparadigmet. Vi anser att en universitetsutbildning bygger på att 

studenten inrättar sig till rådande paradigm och därmed använder sig av gemensamma 

regler och normer för hur forskning ska bedrivas, bland annat för att ta del av varandras 

forskning. Den tydligaste nackdelen med att inrätta sig under paradigmet är att 

forskningsparadigmet är starkt kopplat till rådande verklighetsbild. Vi menar dock att det 

kan vara värdefullt att stanna upp och betrakta vad man egentligen gör, genom att syna 

forskningsparadigmet. Men samtidigt är detta väldigt svårt eftersom det, som Wallén 

(1996) menar, är nästan som att lyfta sig själv i håret eller se de glasögon man använder 

för att se med.  
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2.3 Ontologi och epistemologi 
Vi diskuterade i ovanstående avsnitt kring paradigm och om vikten av att tydliggöra de 

antagande som verklighetsbilden bygger på. Eller annorlunda uttryckt de grenar som 

nätet fäster vid. I detta avsnitt ska vi dels resonera kring antaganden om verklighetens och 

kunskapens natur. En sådan diskussion hänger samman med kunskapsfilosofin, varför vi 

även avser att behandla det området.  

 

Ontologi är en benämning för den mest övergripande nivån för bestämning av hur vi 

uppfattar tillvaron. Vad som framstår som meningsfull kunskap utifrån en viss ontologisk 

utgångspunkt, kan vara meningslös utifrån andra. De ontologiska utgångspunkterna 

behöver därför problematiseras, för att skapa en medvetenhet om att det finns fler än just 

den för oss självklara ontologiska uppfattningen. (Åsberg, 2002) 

 

Åsberg (2002) menar att alla ontologiska antaganden kan hänföras till den avgörande 

skillnaden mellan idealism och materialism, där den ena föreställningen måste vara 

överordnad den andra.  Idealismens utgångspunkt är att det inte finns någon verklighet 

som är oberoende av mänskligt tänkande. Medan materialismen hävdar att allt som 

existerar är av fysisk, materiell och objektiv natur och att verkligheten existerar 

oberoende av det mänskliga medvetandet. Vår utgångspunkt är att idealismen är 

överordnad materialismen i den meningen att utsagor om varandets natur är uttryck för 

historiskt och kulturellt betingade tolkningar av världen. Vi menar dock, liksom Åsberg 

(2002), att genom tradition överförda världs och livsuppfattningar ofta antas för att skapa 

ordning i tillvaron. Således ställer även vi oss bakom vissa materialistiska antaganden, 

vilka fungerar som Lindholms (2001) grenarna där vi sedan bygger vårt spindelnät.  
 

Johansson Lindfors (1993) menar att ett ställningstagande som bör belysas är synen på 

människan som aktiv eller passiv. Vi menar att människan både handlar självständigt och 

underordnar sig uppsatta villkor, varför vårt ställningstagande inte kan placeras in någon 

av ändligheterna. Vi anser att individen påverkas av organisationen den befinner sig i, 

vilket är en syn som återspeglas i vad vi senare i uppsatsen lyfter fram som syftet för 

verksamhetsstyrningen:  
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Att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland 

organisationens medlemmar Lindvalls (2001:74) 

 

Vi menar även att människan har en aktiv sida och uppträder olika trots att de agerar 

under samma villkor.  

 

Vilka utsagor som anammas eller förkastas avgörs även av våra epistemologiska synsätt. 

Epistemologi är detsamma som kunskapsteori och behandlar ofta vad som betraktas som 

kunskap, samt hur vägen till kunskap ser ut (Allwood, 1999).  Vik (2001) beskriver, 

utifrån Eriksson (1986), kunskapsområdet i två delar; abstrakt kunskap respektive 

empirisk kunskap. Utifrån dessa delar kan sedan en uppdelning göras i fyra nivåer av 

kunskap; högabstrakt kunskap, lågabstrakt kunskap, empirisk kunskap samt 

verklighetsområde. Den abstrakta kunskapen förutsätter den empiriska kunskapen främst 

genom att den förra beskriver frågor som handlar om varför och den senare behandlar 

faktafrågor och vad-frågor. Nivåerna av kunskap förutsätter även varandra då det 

abstrakta testas mot det empiriska. Vi menar att denna uppdelning av kunskapsområdet 

visar att empirin, som är en bearbetning av verkligheten, ligger till grund för att stödja 

kunskapsutvecklingen i det abstrakta området. Vík (2001) menar att det inte går att göra 

någon distinkt åtskillnad mellan hög och lågabstrakt kunskap. Den högabstrakta 

kunskapen innebär en hög grad av generalitet, då kunskapen kan beskrivas som 

genomsnittlig och har en hög grad av enkelhet. Den lågabstrakta kunskapen beskriver Vik 

(2001) som mångdimensionell och formaliserad. Målet för kunskapsutvecklingen blir 

därmed att lyfta resonemangen för att uppnå en högabsrakt kunskap. Hur väl vi lyckas 

med detta, kommer därmed att avgöra våra möjligheter att generalisera uppsatsens 

resultat.  

 

För att ytterligare tydliggöra vårt förhållningssätt till vetenskapen kommer vi i 

nästkommande avsnitt att diskutera kring positivism och hermeneutik.  
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2.4 Positivism och hermeneutik 
Hur positivism framställs är bland annat starkt beroende av vilken tidsepok man vänder 

sig till. Auguste Comtes (1798-1857), som ofta framställs som positivismens grundare, 

ger dock en god bild av grunderna till den klassiska positivismen. Han menade att vägen 

till kunskap skulle bygga på iakttagelser som var logiskt prövbara och som kunde 

formuleras i lagbundenheter.  (Åsberg, 2002) 

 

Positivismen har därefter, delvis utifrån Comte, utvecklats till ett samlingsbegrepp som 

för ett brett spektrum av vetenskapsteoretiska positioner som alla syftar till att producera 

positiv, det vill säga säker, kunskap. De två främsta källorna till den positiva kunskapen 

är iakttagelse och logik som genom att forskaren står i en yttre relation till 

forskningsobjektet ska resultera i positiv kunskap. En central tes inom positivismen blir 

därmed att den finns en objektiv värld utanför oss själva. Forskaren och samhället ses 

som två separata element, och samhället kan kartläggas objektivt. Vidare kan denna 

objektiva verklighet studeras på ett objektivt sätt. De lagbundenheter som Comtes (1798-

1857) menade att kunskap skulle formuleras i anses inom positivismen uppnås genom att 

forskning kring den objektiva verkligheten kopplas samman, vilket kan ge en allt bättre 

överblick av de lagbundenheter som styr samhället (Jacobsen, 2002) 

 

Ett centralt tema inom hermeneutiken, och som står i stark kontrast till positivismen, är 

dock att förståelsen inte enbart härrör från det man vill tolka, utan också från tolkaren. En 

forskare som skrider till verket går in med en förförståelse, grundad på tidigare 

erfarenheter, vilket medför en förhandsuppfattning om helheten. (Lindholm, 2001) 

Vidare menar Jacobsen (2002) att en vanlig utgångspunkt inom hermeneutiken vid 

kritiken mot positivismen är att man bortser från den kunskap som förstålelsen om 

människan kan ge oss.  

 

Lindholm (2001) översätter hermeneutik till tolkningslära, och väljer att beskriva den 

som en spiral. Meningen hos en del kan förstås endast om den sätts i samband med 

helheten, samtidigt som helheten består av delar. Denna utgångspunkt skapar en cirkel, ur 

vilka man förstår helheten och beskriver därmed att ett fenomen måste studeras i sitt 
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sammanhang. Vid det fortsatta arbetet förändras sedan helhetsuppfattningen genom 

tillförsel av nya delar, vilket påverkar förståelsen för de befintliga delarna. Det är denna 

process som Lindholm (2001) beskriver som en spiral, snarare än cirkel, eftersom den på 

ett bättre sätt beskriver att helheten förändras, och inte är en sluten process.  

 

Vår tolkning av den hermeneutiska spiralen är att vi går in i vårt uppsatsskrivande med en 

förförståelse i form av integrerad erfarenhet av både teoretisk och praktiskt karaktär. Vår 

förförståelse, som givetvis styrs av det paradigm vi lever i, påverkar de första valen, 

såsom val av uppsatsämne. Dessa val utformas således utifrån vilka vi är och hur vi 

uppfattat sammanhanget samt problemet. När arbetet sedan går vidare och vi tillför nya 

delar till uppsatsen, i form av såväl teorier som erfarenheter av mer praktisk karaktär, 

medför det en ombearbetning av de tidigare delarna, vilket i sin tur kan ge upphov till nya 

delar. När man kommer så här långt har man gått ett varv, i vad Lindholm (2001) kallar 

den hermeneutiska spiralen. Vid detta läge har en förståelsen av helheten förändrats och 

utvidgas. Den beskrivna spiralen slutar i vårt fall att utvidgas då vi kommit fram till 

uppsatsens deadline. De inlämningsdatum som finns under uppsatsen gång kan givetvis 

begränsa tillförseln av delar av ett vist slag, men vi ser det som att ett tillägg av en del 

medför ett behov att gå igenom alla de befintliga delarna. 

 

 

2.5 Teoretisk generaliserbarhet 
Wallén (1993) menar att kraven för generaliserbarhet sällan uppfylls i den 

samhällsvetenskapliga forskningen och att det därför är viktigt att diskutera 

förutsättningarna för generaliserbarhet. Dessa förutsättningar bestäms dels av 

avgränsningar och förenklingar, men även av till exempel ontologiska antaganden. 

Vidare hänger generaliserbarheten även ihop med om teorin lyckas ge en riktig bild av de 

fundamentala sambanden i det som studeras. Detta betyder att en företeelse ska fungera i 

princip likadant i en annan miljö.  

 

Kommuner består nästan uteslutande av tjänsteproducerande verksamheter där, liksom 

för privata tjänsteföretag, den grundläggande ambitionen med verksamhetsstyrningen är 



Vad tillför ett klagomål? – en studie ur ett styrningsperspektiv 

Petter Blid -24- Fredrik Peterson 

att påverka de anställdas beteende. Klagomålshantering, betraktat som ett styrverktyg, 

kan därför vara ett medel för att styra de anställda i såväl kommuner som privata 

tjänsteföretag. Med ovanstående resonemang som grund kan användandet av 

klagomålshantering ha stora likheter i de båda sektorerna. Utöver vårt syfte att uttala oss 

om kommunala verksamheter har vi därför ytterligare ambitioner att generalisera kring 

klagomålshantering som ett styrverktyg i tjänsteverksamheter i allmänhet. Vi har även en 

ambition att, i vissa avseenden, generalisera utformningen och användandet av 

klagomålshantering i allmänhet till privata tjänsteföretag.   

 

Det finns dock vissa fundamentala samband i den kommunala sektorn som skiljer sig från 

den privata, vilket i vissa avseenden begränsar oss till att generalisera kring den 

kommunala verksamheten.  

 

Vår möjlighet till att generalisera utifrån det i uppsatsens presenterade materialet är, som 

vi diskuterat tidigare, beroende på hur väl lyftet av det empiriska materialet lyckas. Vi är, 

liksom Vik (2001) av uppfattningen att möjligheten till att generalisera uppsatsens 

resultat inte bara är beroende av hur vi genomfört arbetet och de slutsatser som dragits. I 

slutändan är möjligheten att generalisera beroende av omvärldens bedömning av arbetet.  
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3 Metod 

Detta kapitel är till för att läsaren ska förstå och bedöma rimligheten i, och 

generaliserbarheten av, de resultat vi kommer fram till senare i uppsatsen. Vi redovisar 

de metoder vi använt för insamling av teori och empiri, samt för en diskussion kring 

dessa metoder. 

 

3.1 Metodik 
Metodiken anger på vilka sätt man som forskare kan gå tillväga för att kartlägga 

verkligheten. Det första problemet med metodiken är, enligt Jacobsen (2002), vilken 

strategi som är bäst lämpad för verkligheten. Denna uppsats syftar till att studera hur 

klagomålshantering används i kommunala verksamheter. För att uppfylla syftet valde vi 

att empiriskt undersöka hur metoden används och använde därefter empirin och tolkade 

den med hjälp av rådande teorier inom området. Detta tillvägagångssätt kallar Jacobsen 

(2002) induktion. Vi anser dock att vår ansats inte till fullo kan sägas vara induktiv. Vi 

har till viss del en utgångspunkt i teorin, då vi skapade oss en förförståelse för vårt 

undersökningsobjekt genom att läsa tidigare dokumentation, samt deltog i ett seminarium 

med klagomålshantering som ett av ämnena. Detta tillvägagångssätt benämns av 

Jacobsen (2002) som deduktion. De kunskaper vi förvärvade oss har dock inte använts 

som en utgångspunkt för att skapa hypoteser, utan för inspiration och förförståelse. Vi 

anser med tanke på ovanstående diskussion att vår ansats kan ses som en blandning av 

induktiv och deduktiv, något Alvesson & Sköldberg (1994) kallar abduktion.  

 

 

3.2 Datainsamling 
Det finns många olika vägar att gå när information ska samlas in och dessa olika vägar 

leder inte alltid till samma mål, tar inte samma tid i anspråk etc., vilket gör att man som 

forskare står inför viktiga val bland olika sökstrategier. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2001)  
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Det finns två övergripande metoder vid insamling av empiriskt material; kvantitativ och 

kvalitativ. Det som avgör vad forskaren väljer att bedriva är forskningsproblemet, så som 

det har valts och preciserats. Kvalitativ forskning syftar, enligt Widerberg (2002) till att 

klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper, medan kvantitativ forskning innebär att 

studera mängder. Kvalitativ forskning innebär således att primärt studera fenomenets 

innebörd eller mening, medan kvantitativ främst söker dess frekvens eller förekomst. Vårt 

syfte med denna uppsats är, som läsaren tidigare tagit del av i avsnitt 1.3 att: 

 

”utifrån ett styrningsperspektiv, beskriva och analysera hur 

klagomålshantering används i kommunala verksamheter” 

 

Vi har således studerat hur klagomålshantering utformas och används i kommunala 

verksamheter. Vi har därför, utifrån vårt val och vår precisering av forskningsproblemet, 

bedrivit en kvalitativ forskning, för att besvara vårt syfte och vår problemställning på 

bästa sätt. 

 

Vidare finns det två ansatser att välja mellan vid insamling av empirin; fallstudie- och 

tvärsnittsansats. En fallstudie innebär att en eller ett fåtal objekt studeras, i ett flertal olika 

avseenden. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) En tvärsnittsansats innebär tvärtom att 

studera många olika objekt i ett, eller ett fåtal, olika aspekter (Jacobsen, 2002). Vi har valt 

att göra en fallstudie avseende klagomålshantering. Studien har utförts i Norrköpings 

kommun för att kunna besvara syftet att uttala oss om kommunala verksamheter. Vidare 

betraktar vi klagomålshanteringen i ett tjänsteverksamhetsperspektiv, vilket medför 

generaliseringsmöjligheter utöver den kommunala sektorn.  

 

”En fallstudie karakteriseras alltså av att man studerar få fall ur många 

aspekter. Man väljer t ex en bransch, ett företag, ett län, ett beslut och gör en 

undersökning på djupet. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001:106) 
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Vi valde enligt ovanstående diskussion klagomålshantering som fallstudie och har 

undersökt hur Norrköpings kommun går tillväga i sin klagomålshanteringsprocess. 

Klagomålshantering innehåller många olika delar, vilket gör att vi måste studera denna 

metod i flera olika avseenden. Som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) skriver så 

måste forskaren göra en avvägning om hur många objekt som ska studeras i en fallstudie. 

Ju fler objekt man väljer, desto större är jämförelsemöjligheterna och generaliserbarheten. 

Däremot minskas möjligheterna att göra en djup studie, då mindre tid kan läggas på 

respektive fall. Vi har valt att studera ett objekt, det vill säga klagomålshantering i en 

organisation.  

 

 

3.2.1 Muntliga källor 

Widerberg (2002) skriver att ett noga övervägande vid val av metod till insamling av 

empiri är viktigt. Hon påpekar att valet ofta görs av tradition snarare än reflektion. När vi 

påbörjade denna studie ansåg vi att intervjuer var det primära i vår studie, då skriven 

dokumentation kring klagomålshantering inte är tillräcklig. Vi ville veta vilka åsikter 

olika personer i Norrköpings Kommuns organisation har och det studeras i vår mening 

bäst genom intervjuer med personerna i fråga. 

 

En viktig aspekt, som vi ser det, är att intervjua rätt personer. Vi skulle ha kunnat göra ett 

slumpmässigt urval i Norrköpings kommun och utefter det intervjua de slumpmässigt 

valda personerna. Vi anser dock, precis som Holme och Solvang (1997), att valet av 

respondenter bör utvärderas noga utifrån medvetet formulerade kriterier. De kriterier vi 

använde oss av vid val av respondenter, var att de ska ha en stark koppling till arbetet 

med klagomålshantering i kommunen. Vidare ville vi få information från olika delar av 

organisationen, varför vi valde att intervjua personer med olika roller i 

klagomålshanteringsprocessen och med skilda befattningar i organisationen. Vi har 

tidigare under ”1.5 Avgränsningar” lyft fram att studien inte inkluderar personal i 

frontlinjen, det vill säga de anställda längst ned i organisationen. Detta eftersom det valda 

styrningsperspektivet medför att klagomålshantering betraktas utifrån hur den utformas 

och används av ledningen. Med ledning menar vi de personer som aktivt deltagit, och har 
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en central roll, i arbetet med klagomålshantering. Vissa respondenter har en central roll 

genom en chefsposition i organisationen, medan andra intervjuas utifrån sitt aktiva 

deltagande i arbetet med klagomålshantering och inte sin befattning i verksamheten.  

 

Vi valde att studera verksamheter från två olika nämnder och en förutsättning var att de 

verksamheterna skulle ha arbetat med klagomålshantering några år. Ett annat krav var att 

verksamheterna skulle skilja sig åt, för att belysa den mångfacetterade kommunala 

sektorn och även med tanke på att klagomålshantering eventuellt kan skilja sig åt mellan 

två verksamheter i olika nämnder. Vi valde därför att, efter samråd med Norrköpings 

kommuns kvalitetsansvarige, tillika chef på Planeringskontoret, studera Kollektivtrafik-

enheten samt Vård- och omsorgskontoret. Detta är två verksamheter som uppvisar 

betydande olikheter, och de har arbetat med klagomålshantering under några år. 

Kollektivtrafikenheten verkar under Stadsbyggnadskontoret och är inte ett eget kontor 

såsom Vård- och omsorg. Vi valde att studera dem med avseende på att de bedriver en 

verksamhet som är fristående Stadsbyggnadskontoret och är på så sätt inte en enhet vars 

verksamhet direkt styrs av ett kontor över dem. Vi har även intervjuat personer utanför de 

två nämnda verksamheterna för att få ett kommunövergripande perspektiv. De personer 

vi intervjuat där är en person som är ledande för klagomålshanteringen i hela 

organisationen, samt två politiker, en från vardera block. De personer vi har valt, med 

ovanstående resonemang som grund, är följande: 

 

• Politiker, Socialdemokraterna, Kommunalråd 

Ordförande i Kommunstyrelsens kvalitetsgrupp. Ordförande i Barn- och 

ungdomsnämnden. 

 

• Politiker, Kristdemokraterna, Oppositionsråd.  

Var en av fyra politiker som lade fram motionen om att klagomålshantering 

skulle införas i Norrköpings kommun. Sitter även med det politiska 

kvalitetsnätverket och i Vård- och omsorgsnämnden. 
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• Projektledare, Klagomålshantering 

Projektledare för framtagandet av riktlinjer för klagomålshantering i 

kommunen 

 

• Förvaltningschef, Vård- och omsorgskontoret 

Ledare för verksamhetens centrala referensgrupp i kvalitetsfrågor 

 

• Programansvarig, Vård- och omsorgskontoret 

Sitter med i den centrala referensgruppen för kvalitetsfrågor 

 

• Områdeschef, Vård- och omsorgskontoret  

Sitter med i den centrala referensgruppen för kvalitetsfrågor 

 

• Enhetschef, Kollektivtrafikenheten  

Har som chef för enheten högsta ansvar för kvalitetsfrågor 

 

• Representant i kvalitetsnätverket, Kollektivtrafikenheten 

Sitter med i kommunens lokala nätverk för utvecklings- och kvalitetsfrågor. 

 

• Klagomålsansvarig, Kollektivtrafikenheten 

Ansvarig för klagomål på enheten och satt med i projektgrupp för framtagning 

av riktlinjer för klagomålshantering i kommunen. 

 

Som framgick i resonemanget ovan valde vi att göra personliga intervjuer, vilket betyder 

att vi satt tillsammans med respondenten vid intervjun. Alternativet hade varit att 

genomföra intervjuerna via telefon, men då det inte medförde några problem för någon av 

parterna att utföra personliga intervjuerna var telefonintervjuer inget alternativ för oss. 

Telefonintervjuer innebär enligt Trost (2005) att det ofta blir standardiserade intervjuer 

och det ville vi undvika, vilket motiveras i stycket nedan. 
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Vid kvalitativa intervjuer har man inga på förhand konstruerade frågeformulär med 

specifika frågor. Det är respondenten som bör sköta ordningen i samtalet. Istället bör en 

intervjumanual sammanställas, på vilken intervjuarna antecknar viktiga områden som de 

vill ta upp under intervjun. (Trost, 2005) Holme och Solvang (1997) är inne på en 

liknande linje, men är inte lika strikta vad gäller manualen. Denna ska inte vara 

standardiserad, då det är vikigt att intervjuaren inte styr samtalet. Dock är det viktigt att 

intervjun täcker alla de frågor och områden som manualen innehåller, vilket betyder att 

det kan vara nödvändigt att frågor i förväg formuleras. Vi konstruerade en manual till 

respektive respondent, innehållande viktiga områden och frågor. I och med att 

respondenterna var personer med olika befattningar i organisationen, med olika roller i 

klagomålshanteringsprocessen, gjorde vi manualerna individuella i de fall vi ansåg det 

vara nödvändigt. I manualerna formulerade vi frågor, men höll oss inte strikt till dessa i 

intervjun, förutom i de fall det var nödvändigt. I enlighet med Holme och Solvangs 

(1997) resonemang ovan gick vi tillväga på detta sätt för att inte styra respondenten, men 

vi ville inte riskera att missa viktig information, varför vi formulerade frågor i förväg. 

Intervjumanualerna finner läsaren i bilagorna. 
 

För att minska risken att viktig information ska gå oss om intet, använde vi bandspelare 

och sammanställde sedan intervjun efteråt i skriftlig form. Genom detta förfarande kunde 

vi lägga all energi på intervjun och behövde då inte anteckna under tiden. Att 

kontinuerligt anteckna under intervjun kan även medföra att man i efterhand inte minns 

vad man menade med det man skrev etc.  

 

Etiska dilemman uppstår, enligt Jacobsen (2002), i regel vid undersökningar. Ett sätt att 

förhålla sig till etik är, enligt författaren, informerat samtycke. Med detta menar han att 

respondenten deltar i undersökningen på frivillig basis, utan några påtryckningar från 

någon. Dessutom ska respondenten informeras om undersökningens syfte samt vilka 

risker och vinster som kan tänkas finnas med hennes deltagande. (Jacobsen, 2002) Vi 

kontaktade våra respondenter och ställde frågan om de kunde tänka sig att bli intervjuade, 

efter att kort ha informerat om vad undersökningen gällde. Vi informerade dem aldrig om 

vilka specifika frågeställningar vi har uppsatsen, utan berättade att undersökningen 
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handlade om klagomålshantering i kommunala verksamheter. Jacobsen (2002) menar att 

detta är ett bra sätt att nå så gott informerat samtycke som möjligt och bibehålla en god 

tillförlitlighet i undersökningen. Han menar att en undersökning kan förlora tillförlitlighet 

om respondenten får full information om undersökningens syfte, eftersom hon då kan bli 

styrd och anpassa sina svar därefter. Vi gick tillväga så som Jacobsen (2002) kallar en 

”gyllene medelväg”, vilket betyder att respondenterna fick information om huvudsakligt 

syfte och hur resultaten från undersökningen ska användas. 

 

Jacobsen (2002) skriver att respondenterna ska ha rätt till anonymitet om så önskas. Ingen 

av våra respondenter har haft något emot att det går att identifiera dem i uppsatsen, trots 

att vi inte namnger dem. Dessutom gav vi respondenterna en chans att se på den 

sammanställning vi gjorde av intervjuerna och kommentera det. Detta gjorde vi för att de 

skulle få en chans att ta bort delar de inte ville inkludera i uppsatsen, om de ville förklara 

något utförligare, lägga till delar etc. 

 

Förutom intervjuerna har vi även muntliga källor från ett seminarium som anordnades av 

Norrköpings kommun. Seminariet innebar föreläsningar av konsulterna David Forsberg 

och Barbro Mellgren, som även inspirerade alla deltagare till diskussioner kring de 

ämnen som föreläsningarna tog upp; klagomålshantering och servicegarantier.  

 

 

3.2.2 Sekundärdata 

Förutom intervjuer samlade vi in sekundärdata i form av protokoll och andra skrifter om 

klagomålshantering i Norrköpings kommun, samt annan beskrivande information om 

kommunens verksamheter och organisation. Holme och Solvang (1997) påpekar vikten 

av att bestämma sekundära källors ursprung, för att få klarhet i varför den tillkom och vad 

den används till.  De menar även att det är viktigt att veta vem som står bakom källan, för 

att bestämma dess relevans. De sekundära data vi använt är sådan som Norrköpings 

kommun själva tagit fram. En del av dessa är av beskrivande art för att ge oss själva och 

läsaren en god inblick i organisationen, för att kunna ta del av uppsatsen på bästa sätt. 

Utöver detta har vi samlat in dokument, protokoll, skrifter etc. om klagomålshantering 
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som kommunen använder internt för att styra de anställda i processen med 

klagomålshantering. Detta för att kunna uppfylla syftet att beskriva och förklara hur 

Norrköpings kommun använder sig av klagomålshantering.  

 

 

3.2.3 Studiens kvalitet 

Johansson Lindfors (1993) menar att begrepp som validitet och reliabilitet inte går att 

använda i kvalitativa studier. Hon menar att validitet som sanningskriterium bygger på att 

forskaren i förväg i någon mening redan vet vad hon ska upptäcka. Reliabilitetsbegreppet 

blir även det missvisande då den kvalitativa metodens tillämpning vid teorigenerering 

bland annat gör att samma studie inte går att upprepas. Johansson Lindfors ger en bild av 

denna svårighet, genom att lyfta fram Lincoln och Gubas metafor; ”Det går inte att korsa 

samma ström två gånger” (Johansson Lindfors, 1993:164). Vi instämmer i detta och 

menar att begrepp som validitet och reliabilitet passar bättre i naturvetenskapliga studier.  

 

Vi väljer att istället diskutera kvaliteten i denna kvalitativa studie utifrån Ryans (2004) 

alternativa begrepp; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Vi anser 

att vår studies trovärdighet är hög, då vi skapat oss en god kunskap och förståelse för 

ämnet klagomålshantering, samt kommunala verksamheter. Vad gäller överförbarheten 

har vi försökt underlätta för läsaren att förhålla sig till uppsatsens resultat genom att på ett 

övergripande sätt förklara den kontext som Norrköpings kommun verkar i, samt strävat 

efter att ge det empiriska materialet det lyft som krävs för att generalisera 

slutledningarna. Genom att redovisa sina val, tillvägagångssätt och resultat kan 

författaren enligt Ryen (2004) öka pålitligheten i sin studie och redogörelsen av detta 

ligger sedan till grund för konfirmerbarheten. Genom uppsatsen andra och tredje kapitel 

avser vi öka studiens pålitlighet och konfirmerbarhet, då vi tydliggör vår människo- och 

verklighetssyn, samt beskriver våra val och tillvägagångssätt. 
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3.3 Metodkritik 
Vid samtliga intervjuer i denna studie har båda författarna medverkat. Tanken med detta 

var att båda skulle få ta del av intervjun samt för att kunna komplettera varandra för att få 

bästa möjliga resultat. Trost (2005) skriver att det kan finnas problem med detta 

förfarande. Han anser att om det finns två intervjuare så kan respondenten känna sig i 

maktunderläge, vilket hämmar denne att öppna sig och vilja prata utförligt om vissa 

frågor. Vi har haft detta i beaktning, men tror inte att det har varit något problem. I vår 

mening är klagomålshantering inget känsligt ämne, då det inte handlar om personliga 

värderingar i känsliga områden, såsom politik, andra människor i organisationen etc. 

Klagomålshantering är en metod för att få in allmänhetens åsikter om kommunala tjänster 

och det studien omfattar är hur denna metod används och hur den utformas. I och med 

detta resonemang anser vi att det inte har påverkat respondenten negativt att vi båda 

närvarat, men vi har varit medvetna om risken. Vi anser snarare att det har varit till vår 

fördel då vi komplettera varandra och därmed minskat risken att utelämna viktiga frågor.  

 

De citat vi använder i kapitel sex har vi i vissa fall omformulerat från dess ursprung. När 

man som respondent får en fråga och sedan för ett resonerande samtal blir ordföljden i 

många fall osammanhängande och oförståelig. För att öka läsvänligheten och förståelsen 

för läsaren valde vi att gå tillväga på det sättet och de citat vi omformulerat har 

respondenten fått godkänna så att innebörden inte har ändrats. 

 

 

3.3.1 Källkritik 

En kommun är en politisk organisation och därför är det rimligt att anta att det finns 

många olika politiska värderingar i organisationen, även bland tjänstemännen. Detta är 

något som skulle ha kunnat påverka vår studie. Vi har haft detta i beaktning under de 

samtal vi fört med våra respondenter. 

 

Ovanstående resonemang gäller även den litteratur vi använt och även där har vi haft i 

beaktning att problemet kan förekomma. Vi sökandet av litteratur har vi försökt hitta 

litteratur från författare som är allmänt kända och erkänt kompetenta, det vill säga flitigt 
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refererade författare. I och med att studien genomförts i en politiskt styrd organisation har 

vi i största möjliga mån använt litteratur från svenska författare. Det finns emellertid inte 

så mycket skrivet om klagomålshantering i Sverige, vilket medfört att vi använt oss 

utländska författare. När vi tagit del av utländsk litteratur och använt den i uppsatsen har 

vi haft i åtanke och kritiskt granskat att det kan vara påverkat av en annan politisk 

styrning än vad vi har i Sverige. Därför anser vi att det inte ska vara något problem för 

uppsatsens relevans. 
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4 Referensram 

I detta kapitel kommer vi att presentera våra teoretiska utgångspunkter som senare ska 

användas för att bearbeta det empiriska materialet.  Kapitlet börjar med en diskussion 

kring centrala utgångspunkter för ekonomistyrningen. Efter att ha klargjort vår syn på 

ekonomistyrningen ger vi en beskrivning av hur kvalitet, i form av TQM, kan betraktas 

som ett uttryck för hur en verksamhet kan styras. Därefter kommer vi, genom en 

diskussion kring kvalitetsarbete och den kommunala marknaden, in på de delar som 

behandlar den kommunala sektorn. Avslutningsvis behandlas centrala teorier inom 

området för klagomålshantering. 

 

 

 
Fig 2; Referensramens struktur 

 

 

4.1 Verksamhetsstyrning  
Att hävda att kvalitetstänkande, i form av TQM, integreras i ekonomistyrningen bör 

enligt Johnson (1992) bemötas med ett starkt ifrågasättande. Johnson menar att en 

organisation måste vara beredd att förkasta sina tidigare beslutsprinciper och system om 

TQM ska kunna införas.  

 

Verksamhetsstyrning 

TQM 
Den marknadslika kommunen TQM i offentlig sektor 

Klagomåls-
hantering 
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För att avgöra om en organisations ekonomistyrning, ur ett teoretiskt perspektiv, är 

förenligt med TQM bör man först skapa en förståelse kring vilket syfte 

ekonomistyrningen kan ha. En vanligt förekommande definition är Lindvalls (2001:74):  

 

Att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland 

organisationens medlemmar.  

 

Merchant (2004) beskriver ekonomistyrning som alla de åtgärder som ledningen vidtar 

för att påverka de anställdas beteende så att organisationens mål förverkligas. 

 

Båda författarna tar avstånd från tidigare definitioner av mer ensidig och teknisk karaktär, 

samtidigt som de inte betonar ekonomstyrningsteknikernas obegränsade möjligheter. 

Både Merchant (2004) och Lindvall (2001) tar istället sikte på att styrning ytterst handlar 

om att påverka och påverkas av människor.  

 

Den mer tekniska styrfilosofin kännetecknas främst av en strävan efter att mäta 

organisationens ekonomiska resultat i relevanta mått.  Detta betyder att den styrande inte 

behöver veta särskilt mycket kring hur resursomvandlingen från input till output ser ut, 

utan fokus ligger på uppföljning och utvärdering av output. (Westrup, 2002)  

 

Om de två förutsättningar, resultatets mätbarhet samt kunskap kring omvandlingen av hur 

input transformeras till output, placeras in i en matris skapas ytterligare två dimensioner i 

en styrsitution.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3; Westrup (2002:56) 
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Styrsituationen Rituell uppstår då den styrande varken har kunskap om sambandet mellan 

output och input, eller resultatets mätbarhet. När resultatet dock går bra att mäta, 

samtidigt som orsakssambandet mellan input och output kan urskiljas kan både beteende 

och resultatstyrning användas. (Westrup, 2002) 

 

Johnson (1992) menar att det mer traditionella synsättet inte är förenligt med TQM, utan 

ekonomistyrningen måste byggas på den utgångspunkt som Merchant och Lindvall 

presenterar. En organisation som arbetar med TQM har gjort ett ställningstagande där de 

sätter kunderna i fokus, vilket betyder att ekonomistyrningen ska bidra med information 

som styr ett agerande i en mer kundorienterad riktning.  

 

I praktiken visar det sig dock att det inte krävs den idémässiga renlärighet som Johnson 

(1992) förespråkar, utan även en mer traditionell ekonomistyrning går i praktiken att 

kombinera med TQM. En organisation som har anammat ett TQM synsätt bör dock gå i 

en riktning mot den definition som Merchant och Lindvall ger uttryck för. (Lindvall, 

2001) Den utgångspunkt som Merchant och Lindvall förespråkar, som vi tog upp i början 

av detta kapitel, väljer vi att i fortsättningen benämna verksamhetsstyrning. 

 

Westrup (2002) menar att verksamhetsstyrningen i kommuner har till uppgift att stödja 

organisationen arbete med att förverkliga politiska mål och strategier inom befintliga 

ekonomiska ramar. Förväntningarna på verksamheten är i kommunen främst uttryckta i 

övergripande mål och strategier formulerade i lagstiftning och i lokala politiska 

styrdokument. Informationen behöver därför föras upp från den lägsta nivån i 

organisationen till den politiska ledningen, för att kunna bedöma verksamhetens 

framgång i förhållande till övergripande mål och strategier. (Westrup, 2002) 

 

För att den politiska ledningen, utifrån ett helhetsperspektiv, ska kunna göra avvägningar 

mellan olika verksamheter behöver politikerna även information kring var resurserna gör 

mest nytta. Informationen från verksamhetsstyrningen behöver därför generera 

information om hur resultatet skapas. Denna information behöver nödvändigtvis inte 
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överensstämma med de professionella aktörernas intressen. (Westrup, 2002) Utifrån 

Westrups resonemang kring verksamhetsstyrning i kommuner kan därmed två 

övergripande uppgifter för styrningen identifieras:  

1) bedöma verksamhetens framgång i förhållande till övergripande mål och 

strategier 

2) generera information om hur resultat skapas som underlag för resursfördelning 

 

 

4.2. Kvalitet och Total Quality Management 
Kvalitet ett begrepp som är svårt, kanske omöjligt, att definiera. Svensson (2004) menar 

att ett företag eller en organisation som bara ser till ett av de perspektiv som finns vad det 

gäller kvalitet, har kvalitetsproblem. Istället bör kvalitet inringas utifrån ett flertal 

perspektiv för att bättre fånga upp verksamhetens kvalitet. Det resonemanget borde vara 

giltigt även för de kommunala verksamheterna, inte minst hänfört till Staffanson (1995) 

resonemang kring de betydande olikheter som den kommunala verksamheten uppvisar. 

En av de tydligaste gemensamma nämnarna är, enligt Staffanson (1995), att 

verksamheten kan hänföras till produktionen av tjänster och inte varor.  

 

Grönroos & Montelle (1997) beskriver kvalitet som en upplevelse baserad på vad kunden 

får och på hur processen upplevs. Den totala upplevelsen av kvaliteten kan därmed delas 

upp i teknisk kvalitet, vad kunden får, och i funktionell kvalitet, hur kunden upplever 

processen som leder till den tekniska kvaliteten. Den tekniska kvaliteten är således 

resultatet av processen, vilket till exempel kan vara att komma fram till rätt plats med 

kollektivtransporten. Den funktionella kvaliteten fångar upp de abstrakta delarna i 

tjänstekvaliteten och kan till exempel handla om attityder, serviceinriktning, bemötande 

etc.  

 

En ytterligare dimension i upplevelsen av kvalitet är de kundupplevda faktorer på 

tjänstekvalitet som Wiklund (2004) lyfter fram utifrån Edwardssons (1996) 

kategorisering.  Uppdelningen är en syntes av olika forskares sätt att beskriva kvalitet och 
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grundar sig på att kundens upplevda kvalitet är en följd av överensstämmelse mellan 

förväntad tjänst och upplevd tjänst.  

 

• Förtroende och pålitlighet 

• Enkelhet och flexibilitet  

• Återställningsförmåga 

• Personalens kompetens, attityder och beteende i tjänsteprocessen  

 

En ytterligare uppdelning kan göras i säkerhet för kunder och anställda, vilket är något i 

vissa branscher även ses som viktiga aspekter på kvalitet. (Wiklund, 2004) 

 

Utvecklingen av kvalitetsbegreppet beskrivs av Svensson (2004) ha lett fram till 

konceptet Total Quality Management (TQM). TQM är, liksom kvalitet, svårdefinierat och 

det går att finna många försök till att beskriva konceptet. Vi avser inte att ge någon 

utförlig redogörelse kring diskussionen av TQM och dess utveckling, innebörd och 

utformning, utan istället, på en mer övergripande nivå, beskriva dess grunder. Dahlgaard 

et al, (2002) åskådliggör utifrån Kanji och Ashers pyramidmodell nedan på ett 

pedagogiskt sätt grunderna i TQM, där kunden placeras i toppen och ledarskapet som 

grund.  

 
Figur 4; Dahlgaard et al, författarnas översättning, (2002: 21) 
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Den första, av fem, karaktäristiska principer, i TQM är ledningens engagemang. En vital 

del i ledningens arbete är att utforma policys och kvalitetsplaner som svarar mot de fyra 

sidorna i kvalitetspyramiden. Att ledningen visar sitt engagemang genom att aktivt delta i 

kvalitetsarbetet är en annan viktig aspekt.  

 

Kundbegreppet inom TQM rymmer både externa och interna kunder. De externa 

kunderna är de som värderar kvaliteten och det är till deras behov och önskemål som 

kvaliteten ska relateras. De anställda i organisationen betraktas även de som kunder och 

betecknas interna kunder. Med kundfokus menas arbetet med att uppfylla förväntningar 

genom systematisk utveckling.  

 

Kunskap om kundernas upplevelser av tjänsten krävs innan åtgärder kan vidtas för att 

stärka kundnyttan. Organisationen behöver därför systematisk mäta, utvärdera och 

rapportera kvalitetsfakta. Vad som ska mätas delas upp i tre kategorier; interna kunder, 

externa kunder och organisationens interna processer. Utifrån denna information kan 

sedan beslut baseras på fakta och inte på slumpmässiga faktorer.  

 

Allas deltagande innebär att de externa kunderna, såväl som de interna är en del av 

organisationens process. Kunderna och dess krav måste identifieras i samtliga processer, 

vilket betyder att alla i organisationen måste delta i arbetet.  

 

Att det alltid finns en väg till att uppnå högre kvalitet till en lägre kostnad är det synsätt 

som ständiga förbättringar bygger på. Högre kvalitet kan internt uppnås genom att bygga 

bort problem och brister i processerna, vilket leder till lägre kostnader. Externa 

kvalitetsförbättringar handlar om att öka kundnyttan hos de externa kunderna och 

därigenom uppnå en högre marknadsandel. 

 

Dahlgaard et al (2002) menar att TQM bör betraktas som en vision, vilken organisationen 

kan nå genom långsiktig planering och implementering av årliga planer som sakta leder 

mot en uppfyllelse av visionen.  
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4.3 Kommunal verksamhet 
Organisationer i den offentliga sektorn uppvisar stora likheter med privata företag. 

Samtidigt går det att finna unika förutsättningar som, om det inte påverkar utformningen 

av verksamheten, åtminstone bör tas i beaktande. Vi avser att i de nästkommande två 

avsnitt redogöra för aspekter som kan påverka utformningen och genomförandet av det 

kommunala arbetet.  

 

4.3.1 Total Quality Management i offentlig sektor 

Total Quality Management (TQM) och dess relation till servicekvalitet i offentlig sektor 

är ett omdiskuterat ämne. I akademisk litteratur finns det många förespråkare som påvisar 

att det finns ett positivt samband mellan TQM och en ökad servicekvalitet (Cohen & 

Brand, 1993).  

 

Samtidigt finns det många författare som hävdar att de grundläggande föreställningar som 

TQM bygger på är illa anpassade till den offentliga sektorn. De problem som ofta 

framställs i detta sammanhang är svårigheterna med att använda kundbegreppet samt att 

organisationskulturen i den offentliga sektorn många gånger inte tillåter en tillämpning av 

konceptet. (Hsieh et al, 2002).  

 

Vi väljer dock att inte gå vidare med diskussionerna kring möjligheterna av en sträng 

tillämpning av TQM i offentlig sektor, då konceptet i praktiken redan används av en 

mängd organisationer i den offentliga sektorn. Vi kommer däremot inte släppa de 

problem som kan tänkas finnas kring TQM i offentlig sektor, eftersom diskussionen 

tillför insikt kring svårigheterna med tillämpningen av konceptet. 

 

Hsieh et al (2002), kategoriserar fyra områden som i litteraturen återkommande framställs 

som ett problem vid införandet av TQM i offentlig sektor:  
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1) Det första problemet är att den politiska ledningen tenderar till att fokusera på vad 

som erbjuds, snarare än hur tjänsten förmedlas. Vilket bidrar till att en osäkerhet skapas 

hos de som kommer i kontakt med kunden.  

 

2) De flesta organisationer producerar tjänster snarare än varor. Eftersom tjänster är 

mer arbetsintensiva finns det svårigheter med att skapa en samstämmighet kring det som i 

slutändan levereras, varför servicekvalitet är mycket svårt att definiera. Kraven på att 

standardisera processen för servicekvalitet blir därför höga. Monthelle (1998) menar att 

samarbetet mellan olika avdelningar och förvaltningar ofta är svagt, vilket ytterligare 

försvårar möjligheterna till att ge en enhetlig service i hela organisationen.  

 

3) I den offentliga sektorn har man, av en mängd skäl, traditionell fokuserat mer på 

input än på output. En anledning är output oftast är en politisk fråga och svårt att mäta. 

Följderna blir att anställda i offentliga verksamheter har svagare incitament än 

vinstdrivande företag att uppnå kostnadsreduceringar samt högre effektivitet.  

 

 

4) Att de i anställda i offentlig sektor fokuserar mindre på output får även 

konsekvensen på den mest kritiska av alla principer i TQM, nämligen drivkraften att 

tillgodose kundens behov. Osäkra och otydliga mål medför svårigheter i att definiera vem 

kunden egentligen är, samtidigt som förutsättningarna för att kunna standardisera 

arbetsprocessen blir svaga. Monthelle (1998) menar även att administration och rutiner 

ofta är mer anpassade för den interna organisationen än för kunden.  

 

 

5) Det omfattande regelsystem som ofta finns i offentliga verksamheter ger signaler 

till de anställda om den prestationsgrad som är acceptabel i organisationen. 

Regelsystemet kommer därför att uppmuntra de anställda att enbart nå över de uppsatta 

minimikraven, vilket skapar en kultur i organisationen som motverkar förändringar och 

hämmar flexibiliteten. Monthelle (1998) lyfter också fram regelsystemet beteendeeffekter 
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i organisationen, och påvisar då att problem uppstår då de anställda ska tolka de 

bakomliggande motiven till lagarna.  

 

Även om de fem problemområden som listas av Hsieh (2002) kan ses som inbyggda 

organisatoriska problem i de offentliga organisationerna, hävdar många författare att de 

snarare ska ses som tekniska problem, som på intet sätt är olösbara (Rago, 1994). Även 

Hsieh (2002) argumenterar för att problemen är tekniska till sin karaktär och bara mer 

eller mindre avgör hur nära organisationen ligger grundföreställningarna i TQM. Att ett 

problem kan urskiljas i en organisation betyder således inte att delar av TQM konceptet 

är motsägande, utan påvisar snarare ett förbättringsområde.  

 

 

4.3.2  Den marknadslika kommunen och dess medborgare 

När man i den marknadslika kommunen börjar tala om begrepp som konkurrens och 

marknad, beställare och utförare, köp och försäljning leder resonemanget snabbt fram till 

kunden. Kommuninvånarens övergång från en roll som brukare till att bli en kund är en 

förvandling som rymmer många frågor. (Rombach, 1997) Vi avser att i avsnittet nedan 

utveckla resonemanget om den kommunala förändringen, dels utifrån vilken marknad den 

kommunala kunden befinner sig på, dels kundbegreppets innebörd i den kommunala 

kontexten.   

 

Vilken marknad befinner sig kunden på?  

I de kommuner där marknadsmekanismer införs i en tidigare hierarkiskt styrd verksamhet 

kan två huvudtyper av marknader urskiljas i sin praktiska utformning. I en tillämpning 

ligger fokus på effektivitet som ska skapas genom en beställar- utförarmodell. 

Beställarens roll blir här att identifiera ett behov av en viss tjänst, utförarens att utföra det 

beställda uppdraget. Separationen mellan beställare och utförare skapar möjligheter för 

andra än offentliga producenter att konkurrera om att utföra offentliga uppdrag. 

Konkurrensen förutsätter dock inte en privatisering eftersom den kan skapas mellan 

offentliga producenter, dock krävs ofta privata aktörer för att skapa en reell konkurrens. 

(Norén, 2002) 
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En annan typ av marknad är den där brukaren sätts i centrum och förväntas agera som 

kunder genom att fritt få välja mellan olika tjänster. Ersättningen till producenten baseras 

där, åtminstone i viss utsträckning, på brukarens val. Valfriheten bidrar därmed till 

konkurrens mellan producenterna. (Norén, 2002) 

 

Diskussioner kring marknaden och hur den fungerar i den offentliga sektorn tar ofta sin 

utgångspunkt i Hirschmans (1970) tankar om exit och voice, som tas upp av Montin 

(2002). Marknaden möjliggör exit, det vill säga att kunderna kan lämna en producent och 

gå till en annan. Den andra valmöjligheten, voice, innebär att kunden istället för att byta 

producent höjer sin röst och framför sitt klagomål. Hirshcman menar dock att det enbart 

är det mest kritiska som använder sig av exit möjligheten och kvar finns bara de som är 

mindre benägna att framföra sina åsikter. Detta gör det svårt att arbeta med voice, 

eftersom det helt enkelt inte finns någon kvar som vill höja sin röst och på så sätt 

förbättra verksamheten. Hirschman står dock inte motsagd i detta avseende. Montin 

(2002) menar att det finns många empiriska studier som påvisar motsatsen.  

 

Den största delen av kommunens verksamhet kan hänföras till produktion av tjänster och 

inte varor. Verksamheterna uppvisar dock betydande olikheter som Staffansson (1995) 

kategoriserar som följer:  

 

• Individanpassade - generellt anpassade 

I en individanpassad verksamhet står individens enskilda specifika behov som 

utgångspunkt. Hemtjänst och individ och familjeomsorg är exempel verksamheter 

med en hög grad av individanpassning. Generellt anpassade verksamheter utgår 

istället från det allmänna behovet hos individerna, något som är vanligt för till 

exempel vatten och avlopp. 

 

• Stor interaktion – liten interaktion  

Inom skolan har individen en stor delaktighet i utförandet av tjänsten. Vägunderhåll 

och parkskötsel innebär dock en liten interaktion mellan utförare och individen.  
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• Tvingande – frivilliga  

Vissa av de kommunal verksamheterna är tvingande enligt lag, vilket betyder att 

individen inte har ett fritt val. Exempel på detta är skolplikten i grundskolan eller 

renhållning i form av sophämtning. Kultur är däremot en verksamhet som bygger på 

ett fritt val. 

 

• Kontinuerliga – tillfälliga 

Vissa verksamheter har som utgångspunkt att verksamheten alltid ska finnas, till 

exempel vatten, gator och räddningstjänst. De tillfälliga verksamheterna, som till 

exempel svarar för arbetsmarknadspolitiska frågor och socialbidragsfrågor har som 

yttersta mål att verksamheten inte längre ska behövas 

 

• Människor – teknik  

En del verksamheter bygger på mänskliga relationer, till exempel äldreomsorg, inom 

andra verksamheter strävas det efter att minimera de mänskliga relationerna. Inom 

allmänna kommunikationsmedel används till exempel tekniken som ett sätt att 

automatisera och minska kostnaderna.  

 

Kund eller brukare? 

Montin (2002) använder sig av begreppen voice och exit, vilka vi behandlat tidigare 

under avsnittet om marknader, för att tydliggöra skillnaden mellan en kund och brukare. 

Brukaren och dess inflytande handlar om att ett kollektiv, till exempel en föräldragrupp i 

skolan, utnyttjar sin röst (voice) för att påverka. En kund kännetecknas dock av 

möjligheten att i praktiken kunna välja bort en viss tjänst (exit).  

 

• Brukaren  

Brukarinflytande är av kontinuerlig och kollektiv karaktär och Montin (2002) menar att 

fem bakomliggande motiv till brukarinflytande kan utkristalliseras.  

 



Vad tillför ett klagomål? – en studie ur ett styrningsperspektiv 

Petter Blid -46- Fredrik Peterson 

1) Produktion och konsumtion av kommunal service sker ofta samtidigt, varför 

relationen mellan producenten och konsumenten blir viktig. Brukarinflytande kan 

därför genom ett gott samarbete stärka relationen  

2) Brukarna kan involveras på ett sätt i verksamheten som i förlängningen innebär 

kostnadsbesparingar. 

3) En ökad grad av involvering kan även ha positiva effekter på förtroendet för de 

kommunala serviceverksamheterna 

4) Sett ur ett demokratiperspektiv finns det en önskan hos brukarna att påverka 

verksamheten, vilket tillgodoses  

5) Det finns även förhoppning till att brukarinflytande kan väcka intresset för 

partipolitiskt engagemang.  

 

Montin (2002) menar att former för att systematisk samla in brukarsynpunkter, till 

exempel genom klagomålshantering, kan se som en utveckling av det sociala 

medborgarskapet. Klagomålshantering kan i detta sammanhang sägas syfta till att öka 

kommuninvånarnas delaktighet, deltagande och inflytande. Medborgarnas deltagande 

brukar delas upp i indirekt och direkt deltagande. Det indirekta deltagandet sker vanligen 

i form av röstning i kommunalval och engagemang i något politiskt parti, medan det 

direkta inflytandet kan utövas genom till exempel förslagsrätt och medborgarsamråd. 

Klagomålshantering kan hänföras till det direkta utövandet. Under de senaste åren har en 

flitig debatt förts kring en ökad grad av direkt deltagande och hur det ska genomföras. 

(Montin, 2002) 

 

Brukarmakt kan då verkligt inflytande uppnås sägas vara ett hot mot den representativa 

demokratin. Mindre grupper kan mobilisera ett särintresse som inte överensstämmer med 

allmänintresset. I förlängningen kan då ett ökat brukarinflytande innebära att 

snedfördelningar sker genom att redan resursstarka brukargrupper stärker sitt inflytande 

på bekostnad av de svagare.  Senare tids studier har dock visat att relationen mellan 

brukare och politiker har utvecklats på ett positivt sätt och att brukarrepresentanter oftast 

bedöms vara legitima företrädare. (Montin, 2002) 
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• Kunden 

Då kollektivt beslutsfattande ersätts med individuella val förväntas kundval främja 

kvaliet, demokrati, kostnadseffektivitet och valfrihet.  Ett sådant system, där kunden står i 

fokus och väljer själv, innebär att nämnder och politiker minskar sin betydelse och en 

form av demokrati utan politik uppnås. Detta eftersom det tidigare var politiker som 

fattade beslut om till exempel i viken skola barnen skulle gå, medan valfrihet för 

föräldrarna att välja kan likställas med direkt demokrati. (Montin, 2002) 

 

Skillnaden mellan kunder och brukare kan uttryckas som en skillnad mellan marknaden 

och torget. Då en marknad etableras blir den private kundens suveränitet en ledstjärna i 

förnyelsearbetet. Att ställa kunden i centrum är endast rimligt så länge en kunds val inte 

påverkar andra kunders valmöjligheter. Detta är marknadens princip. Om valet av 

handlingsalternativ påverkar andra människors valmöjligheter har en politisk fråga 

uppstått som måste lösas enligt torgets principer. De av medborgarna valda 

representanterna måste därmed avgöra hur de gemensamma resurserna ska fördelas, 

vilket kan beskrivas som en avvägning mellan valfrihet och rättvisa. (Montin, 2002) 

 

Kravet på rättvisa medför en rad problem då ett kundbegrepp etableras. Alla har inte 

samma förutsättningar och möjligheter att agera som den rationelle kunden. Att agera 

som en kund kan många gånger medföra höga sociala transaktionskostnader delvis 

bestämda av var kunden har sin geografiska utgångspunkt. Kundens sociala resurser kan 

även de vara avgörande för hur lätt det är att agera som kund på den kommunala 

marknaden. Dessa problem måste bland annat vägas in och tas i beaktande då 

kundbegreppet används för att få en rättvis användning av kundbegreppet. (Montin, 2002) 

 

Även om brukare och kund i många avseenden kan framstå som svåra att förena, menar 

Montin (2002) att det finns empiriska belägg för att de kan understödja varandra. 

Möjligheten att byta producent (exit) behöver inte betyda att kunden verkligen byter, utan 

kan istället uppmuntra till att höja rösten (voice) för att på så sätt förbättra verksamheten.  

 

Anställda i frontlinjen  
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Demokratins svarta hål är ett klassiskt uttryck på det gap som uppstår mellan politikernas 

vilja och vad som i slutändan levereras. Avvägningen mellan kund och brukare, eller 

valfrihet och rättvisa, är som vi påpekat ovan en svår avvägning. Det svarta hålet kan 

uppstå i denna avvägning, då det är svårt för de politiska beslutsfattarna att utkräva 

ansvar för att de åtgärder som genomförs ligger i linje med ambitionerna om en rättvis 

behandling. Detta eftersom det inte är möjligt för de centrala politikerna att i detalj 

föreskriva vilka olika åtgärder som bör vidtas i vilket fall. (Blomqvist & Rothstein, 2000) 

 

Lipsky (1980) menar att anställda i frontlinjen måste ges ett relativt stort 

handlingsutrymme för att själva avgöra vilka åtgärder som bör sättas in. Lipsky (1980) 

menar vidare att anställda i frontlinjen utnyttjar denna självständighet till att omtolka 

policyn utifrån egna önskemål om trygghet och ett enklare arbete. Omtolkningar utifrån 

egna intressen motverkar således föreställningar om att ett beslut implementeras enligt 

den politiska ambitionen.  

 

Maynard Moody (1990) utvecklar Lipskys resonemang och visar att det inflytande som 

de anställda i frontlinjen besitter, även kan ses som en möjlighet för organisationen. 

Genom att i högre utsträckning involvera frontpersonalen och på så sätt stärka 

deltagande, kan det inflytande som frontlinjen har utnyttjas på bästa sätt. Författarna 

menar att en högre grad av inflytande hos frontlinjen är den enda vägen att gå för att lösa 

problemet med frontlinjens omtolkningar utifrån egna intressen och önskemål. Hur en 

organisation ska uppnå en högre grad av delaktighet från frontlinjen är dock en fråga unik 

för varje organisation.  

 

 

4.4 Klagomålshantering 
När en organisation utvecklar och intensifierar sitt kvalitetsarbete är det viktigt att arbetet 

understöds av flera metoder (Svensson, 2004). En metod som har blivit allt vanligare 

bland kommunala verksamheter, och som är en del i kvalitetsarbetet, är 

klagomålshantering. Arbetet i sig är inget nytt då kommuner alltid hanterat situationer där 

enskilda medborgare inte varit nöjda med dess tjänster. Det som är nytt är dock att 
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kunden numera sätts i fokus och att klagomål ses som önskvärt snarare än något oönskat. 

Tidigare sågs klagomål som något som stod utanför det dagliga arbetet – om allmänheten 

inte var nöjda med något kunde de klaga till kommunen. Idag anses klagomålshantering 

vara en konkret metod för att arbeta med verksamhetens kvalitet och det finns en vilja att 

ta emot klagomål från allmänheten. Denna metod gör inte bara att synen på kunderna 

väcks och att dessa sätts i fokus, de externa synpunkterna medför även att kommunen får 

upp ögonen på sig själva och sitt agerande. Arbetet är på så sätt ett bra sätt att granska 

attityder i verksamheten, vilket är viktigt vid utvärderingen av de anställdas bemötande 

av kunderna. (Strid, 2001) 

 

Ordet klagomål har en negativ klang, men i dessa sammanhang är begreppet vidare än sin 

vanliga betydelse. Klagomål handlar inte bara om något negativt som framförs, utan även 

andra åsikter, synpunkter, förslag etc. (Strid, 2001) Något som dock inte inkluderas i 

begreppet klagomål är de klagomålsärenden som genom lagstiftningen ger enskilda 

personer möjlighet att överklaga offentliga beslut. För klagomål av mer juridisk art finns 

redan lagstadgade metoder, som rättssystemet hanterar. Klagomål som ryms inom 

begreppet klagomålshantering är istället frågor som bland annat hur kunden blivit bemött, 

informerad etc. samt vardagsfrågor såsom hur skolmaten varit eller hur en person på ett 

äldreboende blivit behandlad. (Forsberg, 2005-02-18) Barlow & Møller (1997) skriver att 

klagomål ska ses som en gåva och detta är något som kommuner i allt större utsträckning 

har tagit fasta på. Istället för att se kunden som en undersåte sätts kundens synpunkter i 

fokus. Genom att önska klagomål får kommuner ovärderlig information för att förbättra 

sin verksamhet. (Strid, 2001)  

 

I detta avsnitt med klagomålshantering utgår vi från tre olika aspekter och diskuterar 

sedan olika författares teorier utifrån dessa. Det första som tas upp är förutsättningar för 

att skapa en effektiv klagomålshantering. För att denna metod ska vara lyckosam är det 

av stor vikt att ha en bra grund med goda förutsättningar. Den andra aspekten är 

agerandefasen, eller kontakten och arbetet med kunden och dennes klagomål. Denna del 

är viktig för organisationens kundfokus och för att få den klagande kunden nöjd. Den 

tredje och sista delen är utveckling. Att bara lösa en kunds problem och sedan lämna det 
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därhän utvecklar ingen organisation, då kommer problemet snart att dyka upp igen. 

Utvecklingen sker i lärandet av vad som var fel och vad som kan åtgärdas för att föregå 

klagomål. 

 

 

4.4.1 Förutsättningar 

Syfte 

Det övergripande syftet med att inrätta klagomålshantering i en organisation framställs av 

många författare vara att förstärka eller bibehålla kundnöjdheten, minimera de negativa 

effekterna av en klagande kund samt identifiera och utvärdera strukturella svagheter i 

organisationen. (jmf Gruber 2004, Barlow och Møller, 1997) 

 

Gruber (2004) väljer dock att utveckla det övergripande syftet till ett antal mål som 

organisationen bör arbeta mot:  

 

• Återupprätta den klagandes missnöjdhet genom en snabb och flexibel hantering 

av klagomålet, vilket utgör grunden i att skapa positiva attityder 

• Förebygga att kostnader uppstår genom att kunden sprider sitt missnöje.  En 

missbelåten kund som får ge uttryck för sitt klagomål, är mindre benägen att 

sprida sitt missnöje, varför ett aktivt arbete måste bedrivas för att uppmuntra 

klagomål.  

• Klargörande av att organisationen bedriver en kundorienterad verksamhet. En 

väl fungerande klagomålshantering är ett synligt uttryck för en kundorienterad 

verksamhet.  

• Påverka word of mouth kommunikationen. Genom att återupprätta den klagandes 

önskemål kan positiv word of mouth skapas.  

• Analysera och använda sig av den information som klagomålen ger.  Klagomålen 

bidrar med värdefull kunskap kring svagheter i organisationen. Informationen 

behöver därför systematiseras och användas för att planera, styra, kontrollera och 

utveckla verksamheten.  
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• Genomföra förbättringsåtgärder utifrån analysen av klagomålen.  Proaktiva 

åtgärder bör verkställas för att förhindra att icke önskvärda situationer uppstår 

igen.  

 

Implementering 

För att implementera klagomålshantering som en del i den totala verksamheten och inte 

som en fristående metod, bör organisationen skapa en klagomålspolicy. Alla anställda ska 

tydligt informeras om policyn och vad som gäller med den. (Barlow och Møller, 1997) 

Det är viktigt att hela ledningen omfattas av en gemensam attityd och ett gemensamt 

synsätt kring klagomål. Utan ledningens tydliga hållning är det omöjligt att få hela 

verksamheten att omfattas av det och det är deras ansvar att bilda en kultur för att skapa 

engagemang och delaktighet i detta hos hela personalen. (Strid, 2001) 

 

Struktur 

Vid den direkta klagomålshanteringen resonerar Gruber (2004) utifrån två vitala 

funktioner i klagomålshanteringen, Input Function och Case Soliving Function.  

 

• Input-Function 

Vad gäller själva kärnan i uppsatsens ämne, klagomål, är det viktigt vilka möjligheter 

allmänheten har att delge organisationen dessa. Alla ska veta hur de ska klaga och det ska 

även vara lätt att göra det. Om en kommun utger sig för att arbeta med 

klagomålshantering ska det betyda att de vill få in klagomål och detta ska synas i 

utformningen av systemet för inhämtning av informationen. (Dalrymple & Donnelly, 

1997) Det är viktigt att ha flera olika kanaler för detta då olika personer föredrar olika 

typer av kommunikationsmedel. Dessutom krävs olika kanaler för olika typer av ärenden. 

(Gruber, 2004) Genom att erbjuda fler kanaler ökar sannolikheten att få in klagomål. 

Organisationer som arbetar med klagomålshantering har en uttalad önskan att få in denna 

information och om det finns kanaler som passar så många personer och ärenden som 

möjligt ökar chansen att fler hör av sig. (Kim et al, 2003) 
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Exempel på kommunikationskanaler som används i olika tjänsteverksamheter: 

• Elektroniskt 

o Webformulär 

o E-post 

• Muntligt 

o Personligen med kunden 

o Telefon 

 Direktkontakt med personal 

 Telefonsvarare 

• Skriftligt 

o Brev 

o Fax 

o Blanketter/formulär 

(Chen et al, 2003; Gruber, 2004; Strid, 2001; Barlow & Møller, 1997) 

 

I arbetet med att få in klagomål behöver kommunikationskanalerna understödjas med 

insatser som informerar om att kanalerna finns, samt stimulerar fler kunder till att 

tillkännage sitt missnöje. Målet med dessa insatser blir således att uppnå en så hög kvot 

av missnöjda kunder som verkligen klagar som möjligt. (Gruber, 2004) Forsberg (2005-

02-18) menar att det kan vara känsligt för en anställd att ta emot ett klagomål. Många 

gånger hamnar man i försvarsställning och ser inte vilken nytta klagomålet kan ge. Det är 

därför viktigt att arbeta kontinuerligt med att få de anställda att förstå meningen med 

klagomålshantering och att de inte ska känna sig angripna. 

 

• Case Solving Function  

När en kund framför sitt klagomål genom någon av kommunikationskanalerna måste 

organisationen sedan samla in klagomålen. I detta läge då kundkontakten uppstår 

hanteras klagomålet direkt, eller skickas vidare till den avdelningen som är ansvarig för 

hanteringen. För att kunna hantera denna del behöver ansvarsområden definieras. Dels 

måste en anställd ansvarig för hela klagomålshanteringsprocessen utses, dels en ansvarig 
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för hantering av enskilda fall. Vidare behöver även ansvariga för att utföra specifika 

uppgifter, såsom registrering och sammanställning utses. (Gruber, 2004)  

 

 

4.4.2 Agerande 

De anställdas beteende vid kontakten med kunden och när denne lämnar sitt klagomål är 

viktig. Som skrivet tidigare ska klagomålen ses som en gåva och det är önskvärt att få in 

dessa för att förbättra verksamheten. Av den anledningen är det av stor betydelse hur de 

anställda agerar, för att den som lämnar ett klagomål ska känna att detta verkligen 

stämmer. Om kunden bemöts med en sur ton får hon ingen bra upplevelse av detta och 

kommer kanske inte tillbaka. (Barlow & Møller, 1997) 

 

Det är, enligt Barlow & Møller (1997), viktigt att ha riktlinjer för hur personalen ska bete 

sig vid kontakten med kunden och dennes klagomål. Detta kan göras genom att 

sammanställa ett kompendium med instruktioner, bland annat, som ska vara till hjälp för 

personalen att utöva en effektiv klagomålshantering. Detta kompendium kan innehålla 

olika principer och förslag på hur hanteringen ska göras i olika skeden, från den första 

kontakten med kunden till uppföljning av ärendet och vad detta kan användas till i 

framtida arbete. I ett tidigare skede bör hela personalstyrkan utbildas i effektiv 

klagomålshantering, för att alla ska se på ämnet med samma ögon och för att få kunskap 

om hur man ska bete sig i olika situationer. (Barlow & Møller, 1997) 

 

 

4.4.3 Utveckling 

När en organisation har skapat goda förutsättningar för att få in klagomål och tagit hand 

om dessa är arbetet inte slut. För att få en långsiktighet och inte behöva gå igenom samma 

klagomål och samma processer gång efter annan är det väldigt viktigt att lära av sina 

misstag.  

 

För att möjliggöra ett långsiktigt agerande krävs det att informationen från klagomålen 

görs tillgänglig för beslutsfattare högre upp i organisationen där en systematisk analys av 
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klagomålen ska genomföras. Gruber (2004) menar att detta ställer krav på att 

informationshanteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt, varför följande aspekter 

måste diskuteras: 

 

1) Innan klagomålen samlas in måste diskussioner föras kring vilka klagomål som är 

önskvärda och till vilken del i organisationen informationen ska föras vidare. 

Kahn (1995) menar att klagomålen även bör kategoriseras, utifrån frekvens och 

kostnad1 för kunden, för att kartlägga och registrera kunders uppfattningar. 

 

2) De barriärer som finns vid informationsöverföringen måste identifieras. Motstånd 

till att föra vidare ett klagomål som till exempel rör den anställdes attityd är ett 

exempel på en barriär. Bristande kunskap kring hur informationen ska föras 

vidare är en annan barriär.  

 

3) Hur man ska se på klagomålen är en fråga som bör diskuteras ingående. Dels kan 

klagomålen analyseras var för sig, dels kan de, för att kunna se trender och 

utvecklingen över tiden, analyseras tillsammans.  

 

4) Ett rapporteringssystem bör utformas för att på ett effektivt sätt kunna föra vidare 

klagomålen. Strid (2001) menar bland annat att en databas behöver skapas, där 

alla klagomålen sammanställs.  

 

5) De anställda bör även få se resultat av de klagomål som de hanterar, varför det 

blir viktigt att tydligt visa hur informationen utnyttjas.  

 

Utifrån dessa diskussioner kan organisationen sedan arbeta med att uppfylla de två 

övergripande målen för informationshanteringen:  

 

• Att utnyttja de tidigare erfarenheterna till att förebygga framtida klagomål 

                                                 
1 Kostnad ska i detta sammanhang inte tokas i ekonomiska termer utan ses som ett mått på klagomålets 
relevans.  
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• Att utnyttja informationen som ett snabbt och kostnadseffektivt varningssystem 

för att påvisa problem 

 

Johnston och Mehra (2002) framhäver även att organisationer ska använda sig av 

systematiska uppföljningsprocesser för att se om kunden verkligen blev nöjd med 

lösningen på dennes klagomål. Vid bedömning och mätning ska hänsyn tas till hur bra 

problemen blev lösta, det vill säga kundnöjdheten, snarare än att räkna antal fall som 

blivit hanterade. 

 

4.4.4 Servicegarantier 

Servicegarantier innebär, enligt Mellgren (2005-02-18), att en servicenivå fastställs om 

vilken kvalitet en tjänst ska hålla. Den kvalitetsnivån är brukaren garanterad att få och om 

så inte skulle bli fallet ska brukaren kompenseras på något sätt. Garantierna ska 

återspegla brukarnas behov och vilka förväntningar de kan ha på respektive tjänst. 

Servicegarantier ska enligt Mellgren (2005-02-18) tas fram på tjänster som rör många 

brukare och där tjänsterna är viktiga för brukarna. Servicegarantierna ska vara 

betydelsefulla för brukare, och framtida brukare, varför det är viktigt att nivån inte sätts 

för lågt. De ska sätta en press på utföraren, men den pressen ska vara rimlig. Om det är 

svårt för kommunen att uppleva garantierna är det för högt satta. Det är viktigt att hitta en 

balans däremellan. Mellgren (2005-02-18) framhåller de erfarenheter som kommuner 

upplevt av att införa servicegarantier. Några exempel på vad andra kommuner upplevt: 

 

• Ökat fokus på brukarna 

• Kvalitetsmedveten organisation 

• Tydligare krav på medarbetarna 

• Information till medborgarna om rimliga förväntningar 

 

 

4.4.5 Vad ska styras? 

I litteraturen kring klagomålshantering är en ständigt återkommande aspekt möjligheten 

att genom klagomålet tillfredsställa en missnöjd kund. Många författare har listat de 
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egenskaper som är önskvärda i organisationen för att kunna bemöta kundens klagomål på 

ett professionellt sätt. (jmf Strid, 2001; Barlow & Möller, 1997, Gruber, 2004) Hur 

anställda i organisationen uppträder är en, ur kundens synvinkel, given del i 

klagomålshanteringen. Stevenson (1991) menar dock att klagomålshantering inte bara 

handlar om mötet med kunden, utan att organisationen även måste styra informationen 

från kunden genom företaget. Stevenson bygger delvis sin argumentation på en studie 

som påvisar att utan en effektiv styrning av den information som kan inhämtas från 

klagomålen, kommer de som hanterar klagomålen att bli isolerade från övriga 

organisationen. I förlängningen menar författaren att detta leder till att antalet klagomål 

ökar och utanförskapet stärks.  

 

Organisationen måste, för att kunna förstå innebörden av klagomålshantering och i 

förlängningen arbeta mer kundorienterat, dels tillgodose kundens klagomål men även, 

utifrån informationen som inhämtas från klagomålet, ändra och korrigera arbetssätt så att 

klagomålet inte återkommer (Stevenson, 1991). Dessa två dimensioner tas upp av de 

flesta författare som ger en utförligare beskrivning av klagomålshantering, men vävs då 

in i en mer detaljerad modell över hur klagomålsprocessen kan se ut (jmf Blomqvist & 

Rothstein, 2000; Barlow & Møller, 1997).  

 

Med tanke på ovanstående avser vi att utgå från Stevensons modell nedan för att på bästa 

sätt tydliggöra de två viktigaste delarna i klagomålshanteringen, vilket även blir de två 

huvudområdena för verksamhetsstyrningen av klagomålshantering.  

Figur 5; (Stevenson, 1991: 7) 
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Den första dimensionen i modellen är mötet mellan kunden och kundkontaktpersonen. I 

detta skede framför kunden sitt klagomål som i vissa fall behandlas direkt. Anser 

kundkontaktpersonen att informationen måste delges övriga organisationen eller 

behandlas av klagomålsansvariga, skickas klagomålet vidare i kedjan, eventuellt via 

någon mellanhand. Den klagomålsansvariga, som i vissa fall kan vara 

kundkontaktpersonen, ger sedan ett svar för att tillgodose kundens behov. Detta är den 

första delen av klagomålshantering och fokuserar således främst på hur kunden uppfattar 

hanteringen av det enskilda ärendet. Viktigt i detta skede är dels att de anställda ges de 

rätta förutsättningarna till ett gott bemötande, men även att de i praktiken agerar på ett 

sätt som tillfredsställer kunden. (Stevenson, 1991) 

 

Den andra dimensionen uppstår då klagomålshanteraren eller den klagomålsansvarige, 

utifrån informationen från klagomålet, beslutar att ändra i arbetssätt, riktlinjer eller 

processer för att på så sätt undvika att liknade klagomål uppstår igen. Inte bara från den 

berörda kunden, utan från alla kunder. Alla berörda anställda, det vill säga 

kundkontaktpersoner, mellanhänder och klagomålshanterare, informeras då om beslutet. I 

denna dimension ligger således fokus på hur informationen går genom organisationen och 

i slutändan utvecklas till en åtgärd. Avgörande aspekter blir inom detta område att skapa 

goda förutsättningar för informationsöverföring, samt att på ett effektivt sätt utnyttja 

informationen till förebyggande beslut. (Stevenson 1991) 

 

För en effektiv klagomålshantering krävs att organisationen aktivt arbetar med både 

informationshantering och agerande, något som på engelska benämns Complaint 

Management. Klagomålshantering som enbart fokuserar på agerandet översätts till 

Complaint Handling. (Stevenson, 1991) 
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5 Norrköpings kommun  

I detta kapitel avser vi att ge läsaren en ökad inblick i Norrköping kommun och dess 

verksamhet. Först ger vi en allmän beskrivning av Norrköpings kommuns organisation, 

för att sedan utförligare beskriva Vård- och omsorgskontoret samt Kollektivtrafikenheten 

som är de verksamheter vi studerat. 

 

5.1 Organisation  

 
 

Nämnder 
Arbetsmarknads & Vuxenutbildningsnämnden 
Barn & Ungdomsnämnden 
Byggnads & miljöskyddsnämnden 
Gymnasienämnden 
Kollektivtrafiknämnden 
    Kollektivtrafikenheten 
Kultur & fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Stadsplaneringsnämnden 
Tekniska nämnden 
Vård & Omsorgsnämnden 
    Vård- och omsorgskontoret 
Valnämnden 
Verksamhetsstyrelse för Norrköpings symfoniorkester 
Överförmyndaren 

Kommunfullmäktige 

Utskott 
Personalutskottet 
Utskottet för strategiska frågor 
Krisledningsutskottet 
Utskottet för välfärd och  
hållbar utveckling 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens Kontor 
Planeringskontoret 
Näringslivskontoret 
Personalkontoret 
Administrativa kontoret 
Informationskontoret 
Internbanken 

Kommunrevisionen 

Fig. 6; www.norrkoping.se, A, 2005-05-29 

(författarnas omarbetning) 



Vad tillför ett klagomål? – en studie ur ett styrningsperspektiv 

Petter Blid -59- Fredrik Peterson 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och det är här riktlinjer för 

verksamheten sätts upp. De tar även ställning i frågor som rör den kommunala 

verksamhetens inriktning. (www.norrkoping.se, B, 2005-03-31) Kommunstyrelsen, som 

är kommunens ledande förvaltningsorgan, är direkt underställda Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens 

verksamheter, ekonomi och finanser. Kommunstyrelsen arbetar med att ta fram förslag 

om mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, som Kommunfullmäktige sedan tar 

ställning till. Kommunstyrelsen arbetar även med att följa upp att målen för verksamheten 

och ekonomin efterlevs. (www.norrkoping.se, C, 2005-03-31) 

 

Under Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen återfinns de olika 

verksamhetsnämnderna, som är uppdelade i fyra olika samverkansområden; finans, 

utbildning, social omsorg samt stadsbyggnad. Totalt finns tio olika verksamhetsnämnder, 

såsom Vård- och omsorgsnämnden och Kollektivtrafiknämnden, och de har det politiska 

ansvaret för verksamheten inom olika områden. Nämnderna ger ekonomiska resurser och 

uppdrag till underliggande enheter. De köper även tjänster från privata entreprenörer samt 

har ansvaret för verksamhetsuppföljning och det ekonomiska resultatet. Nämnderna har 

vidare hjälp och stöd av tretton olika verksamhetskontor. (www.norrkoping.se, D, 2005-

03-31) Till skillnad från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna, 

som endast innehåller politiker, består verksamhetskontoren av tjänstemän. Som skrivet i 

uppsatsens tredje kapitel kommer vi att undersöka två olika delar i Norrköpings kommun; 

Vård- och omsorgskontoret samt Kollektivtrafikenheten. Vård- och omsorgskontoret är 

ett av verksamhetskontoren, medan Kollektivtrafikenheten är en enhet som verkar under 

Stadsbyggnadskontoret. Kollektivtrafikenheten har dock, som skrivet ovan, en egen 

nämnd precis som Vård- och omsorgskontoret. (www.norrkoping.se, E, 2005-03-31) 

 

Kommunrevisionen är placerad bredvid Kommunfullmäktige i den ovan nämnda 

hierarkin. Kommunrevisionen har som uppgift att granska och främja hela den 

kommunala verksamheten och varje år pröva all kommunal verksamhet enligt god 

revisionssed. (www.norrkoping.se, F, 2005-03-31)  
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I avsnittet ovan beskrivs Norrköpings kommuns olika delar och verksamheter i korta 

drag, med ett förenklat schema för en visuell beskrivning. Senare i detta kapitel kommer 

vi att beskriva Vård- och omsorgskontoret samt Kollektivtrafikenheten för att ge läsaren 

en ökad förståelse och för att kunna ta del av den kommande empirin på ett bra sätt.  

 

 

5.2 Kvalitetsarbete 
Kvalitet i Norrköpings kommun innebär tjänsternas förmåga att leva upp till de behov 

verksamheterna ska svara emot. I kommunens kvalitetspolicy från 2000 betonas det 

systematiska kvalitetsarbetet, vilket handlar om att aktivt förebygga, förändra och 

förbättra. Systematiskt kvalitetsarbete är ett kontinuerligt arbete som ska mynna ut i en 

ökad kundtillfredsställelse med en mindre resursåtgång. Det handlar om att hitta 

flaskhalsar, problem och hela tiden söka vägar för att finna ett effektivare sätt att arbeta. 

Det systematiska arbetet likställs med offensiv kvalitetsutveckling, eller Total Quality 

Management. Det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen utgår från värderingar som 

är hämtade från SIQs modell ”Utmärkelsen Svensk Kvalitet”. Exempel på dessa 

värderingar är ”sätt kunden i fokus”, ”engagerat ledarskap”, ”arbeta ständigt med 

förbättringar” etc. (Norrköpings kommun: Riktlinjer för styrmodellen, 2003) 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet i Norrköpings kommun har en central del i den 

styrmodell som kommunfullmäktige i december 2001 beslutade att införa. Systematiskt 

kvalitetsarbete är ett av fem ledord i styrmodellen, de andra är dialog, helhetssyn, 

långsiktighet och tydlighet. De ledorden ska genomsyra kommunens dagliga arbete i hela 

styrprocessen. (Norrköpings kommun: Riktlinjer för styrmodellen, 2003) 

 

I och med införandet av den nya styrmodellen lämnade Norrköpings Kommun den 

beställar-/utförarmodell som de tidigare använt sig av. Numera använder de sig av en 

uppdragsmodell, vilken innebär att utvecklingsområden konkretiseras i olika program för 

de olika verksamheterna. Programmen innehåller den kommunpolitiska viljan i ett antal 

långsiktiga mål. Utifrån dessa program och respektive nämnds ekonomiska 

förutsättningar, formuleras sedan varje nämnd uppdrag till förvaltningskontoren i en så 
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kallad uppdragsplan. Uppdragsplanen skrivs sedan om i den verksamhet som ska utföra 

arbetet, till detaljerade verksamhetsplaner. Varje år ska verksamheterna sedan skriva 

kvalitetsredovisningar till ansvarig nämnd. (Norrköpings kommun: Riktlinjer för 

styrmodellen, 2003) 

 

 

5.3 Kollektivtrafikenheten 
Kollektivtrafikenheten är ett tjänstemannastöd åt Kollektivtrafiknämnden och verkar 

under Stadsbyggnadskontoret. Till enhetens arbete hör förutom kollektivtrafik även 

färdtjänst och skolskjuts. Kollektivtrafikenheten arbetar för att hålla en modern, attraktiv, 

miljövänlig och effektiv kollektivtrafik och denna ska bygga på spårväg och biogasbussar 

i tätortstrafiken. All trafik, såväl fordon som hållplatser, ska handikappanpassas så bland 

annat funktionshindrade ska kunna ta del av systemet på ett enkelt sätt. Det är för enheten 

viktigt att arbeta för att fler och fler ska välja det kollektiva transportsystemet, vilket 

medför ett arbete för att förbättra rådande system och för att påverka kommunens 

trafikanters val av färdmedel. (Norrköpings kommun: Norrköping – den 

kollektivtrafikvänliga staden, 2004) 

 

All trafik är utlagd på entreprenad och trafikhuvudman är ÖstgötaTrafiken som är ett 

privat bolag. Trafiken utförs sedan av ett antal entreprenörer. Kollektivtrafiknämndens 

ansvar är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de direktiv och ekonomiska 

ramar som kommunfullmäktige fastställt, samt gällande lagstiftning. 

Kollektivtrafikenhetens uppgift är främst att stödja nämnden genom planering, 

uppföljning och utvärdering av verksamheten. (Uppdragsplan och verksamhetsplan 2005-

2008, 2004)  

 

Kollektivtrafikenheten har enligt dess klagomålsansvarige arbetat med klagomåls-

hantering i sju år. Alla kan klaga till Kollektivtrafikenheten och oftast är det resenärerna 

som gör det, men det händer även att anhöriga klagar. Oftast handlar det om en specifik 

resa, men även allmänna klagomål om återkommande problem. Kollektivtrafikenheten 

har 13 anställda på kontoret, medan de externa utförarna av färdtjänst och skolskjuts är 
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150 anställda till antalet. ÖstgötaTrafiken, som står för kollektivtrafien i kommunen, är 

ansvariga för de 320 anställda som utför tjänsterna. Kollektivtrafikenheten har år 2005 en 

budget om drygt 218 miljoner kronor, vilket är cirka 4,5 procent av kommunens totala 

budget (www.norrkoping.se, G, 2005-05-05). De har inom skolskjuts och färdtjänst 9 400 

kunder, medan man inom kollektivtrafiken har ett genomsnitt på ca 20 000 påstigningar 

per dag.  Förra året fick Kollektivtrafikenheten in 104 klagomål. I mitten av maj detta år 

har det inkommit 44 klagomål. 

 

 

5.4 Vård- och omsorgskontoret 
Vård- och omsorgskontoret är det tjänstemannaorgan som hjälper Vård- och 

omsorgsnämnden, som ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Till 

ansvarsområdet hör hemtjänstverksamhet, drift av vårdboenden och 

äldreserviceanläggningar etc. Nämnden har ansvaret att se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de program, direktiv och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige 

fastställt, samt utefter rådande lagstiftning. Tjänstemannakontoret har sedan som uppgift 

att genomföra arbetet och har själva att avgöra vilket arbetssätt och vilka aktiviteter som 

är mest lämpliga för att uppnå de uppsatta målen. (www.norrkoping.se, H, 2005-03-31) 

 

Vård- och omsorgskontoret leds av en förvaltningschef, som till sin hjälp har två 

programansvariga, för äldreomsorg respektive handikappomsorg. Verksamheten är 

indelad i två olika program; äldrevård och handikapp. Dessa program är sedan indelade i 

olika enheter, där exempelvis ett vårdboende är en enhet inom äldreomsorgen. Dessa 

enheter är indelade olika områden, där varje område har en områdeschef som är direkt 

överställd enhetscheferna. De flesta enheter är kommunala, men det finns även de som är 

privata som kommunen genom upphandling skrivit avtal med. De är således privata, men 

verkar åt kommunen. (www.norrkoping.se, H, 2005-03-31) 

 

Vård- och omsorgskontoret har, enligt förvaltningschefen, arbetat med klagomåls-

hantering sedan några år tillbaka, då metoden togs över från Socialkontoret. Ett 

policydokument antogs i Vård- och omsorgsnämnden, vilket bland annat innehåller 
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rutiner och anvisningar om hur klagomål ska hanteras. Sedan 2003 har Vård- och 

omsorgskontoret arbetat utifrån dessa riktlinjer. Vård- och omsorgskontoret har cirka 3 

000 anställda och tog under 2004 emot 30 stycken klagomål. Fram till april i år (2005) 

har de tagit emot 18 klagomål. De har cirka 2500 kunder och en budget om strax över 1,3 

miljarder kronor, vilket är nästan 27 procent av kommunens totala budget 

(www.norrkoping.se, G, 2005-05-05). De som lämnar klagomål är dels de som nyttjar 

tjänsterna, såsom en boende exempelvis, men det är även vanligt förekommande att 

anhöriga till dem klagar. 

 

Verksamheten inom Vård och omsorg är styrd av lagar och två av dessa är Lex Maria och 

Lex Sarah. Lex Maria innebär en skyldighet för en vårdgivare att till Socialstyrelsen göra 

en anmälan om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats, eller utsatts för 

risk att drabbas, av en allvarlig skada eller sjukdom. Det kan handla om en felaktigt 

utförd undersökning, felmedicinering, otillräcklig information till en patient eller dess 

anhöriga etc. Lex Sarah innebär att den som uppmärksammar eller får kännedom om ett 

allvarligt missförhållande i omsorgerna genast måste anmäla det till Vård- och 

omsorgsnämnden. Med allvarliga missförhållande menas övergrepp och brister i 

omsorgerna, men även ett bemötande som klart avviker från grundläggande krav på 

respekt. Övergrepp innebär fysiska, psykiska, sexuella och ekonomiska, medan brister i 

omsorgen handlar om att personalen brister i vården av en patients hygien, mathållning 

etc. 

 

 

5.5 Intervjupersoner 
I uppsatsen tredje kapitel beskrevs de personer som intervjuats i uppsatsen. De beskriver 

här nedan återigen, för att ge läsaren en uppdatering för att kunna ta del av kommande 

kapitel på ett bra sätt. 

 

• Politiker, Socialdemokraterna, Kommunalråd 

Ordförande i Kommunstyrelsens kvalitetsgrupp. Ordförande i Barn- och 

ungdomsnämnden. 
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• Politiker, Kristdemokraterna, Oppositionsråd.  

Var en av fyra politiker som lade fram motionen om att klagomålshantering 

skulle införas i Norrköpings kommun. Sitter även med det politiska 

kvalitetsnätverket och i Vård- och omsorgsnämnden. 

 

• Projektledare, Klagomålshantering 

Projektledare för framtagandet av riktlinjer för klagomålshantering i 

kommunen 

 

• Förvaltningschef, Vård- och omsorgskontoret 

Ledare för verksamhetens centrala referensgrupp i kvalitetsfrågor 

 

• Programansvarig, Vård- och omsorgskontoret 

Sitter med i den centrala referensgruppen för kvalitetsfrågor 

 

• Områdeschef, Vård- och omsorgskontoret  

Sitter med i den centrala referensgruppen för kvalitetsfrågor 

 

• Enhetschef, Kollektivtrafikenheten  

Har som chef för enheten högsta ansvar för kvalitetsfrågor 

 

• Representant i kvalitetsnätverket, Kollektivtrafikenheten 

Sitter med i kommunens lokala nätverk för utvecklings- och kvalitetsfrågor. 

 

• Klagomålsansvarig, Kollektivtrafikenheten 

Ansvarig för klagomål på enheten och satt med i projektgrupp för framtagning 

av riktlinjer för klagomålshantering i kommunen. 
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6 Empiri  

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt empiriska material som vi dels samlat in 

genom intervjuer med tjänstemän från Vård och omsorgsnämnden samt 

Kollektivtrafikenheten i Norrköpings kommun, men även projektledaren för införandet av 

klagomålshantering i kommunen samt politiker involverade i arbetet. Vi har valt att först 

belysa hur begreppen kund och brukare uppfattas och används, sedan kommer vi in på 

vad ett klagomål är och vad som fick Norrköpings kommun att införa 

klagomålshantering. Därefter lyfter vi fram den del av materialet som faller inom ramen 

för vårt styrningsperspektiv, vilket görs utifrån uppdelningen förutsättningar, utveckling 

och agerande. En uppdelning som vi tidigare använt i referensramen. Avslutningsvis 

kommer läsaren ges en sammanfattning av de viktigaste delarna i den empiriska 

redogörelsen. Presentationen kommer generellt att ske utifrån en uppdelning i tre delar: 

Politiker och projektledare, Kollektivtrafikenheten samt Vård- och omsorgskontoret.  

 

 

6.1 Kund eller brukare? 
Politiker och projektledare 

Ingen av de två politikerna vill använda sig av kundbegreppet, även om politiker (s) 

menar att hon kan använda kundbegreppet i sitt tänkande. Politiker (kd) beskriver sin syn 

enligt följande:  

 

”Brukare definierar jag som en person som brukar den vara vi erbjuder. I 

ordet kund ingår genast något man köper. Det kan man ju tycka att man gör 

när men betalar skatt, men jag tycker ändå att inte att man i kommunen köper 

något man har lust att köpa. Det är mer en rättighet” 

 

Politiker (s) använder sig av liknande argument men anser inte att brukare är ett bra ord, 

utan vill istället använda sig av elev, föräldrar, ungdomar etc. Vidare menar hon att 

kundbegreppet nog kan kännas ovant för många, men att dessa diskussioner kommer in 
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mer och mer vid arbetet med systematiskt kvalitetsarbete. Politiker (kd) anser däremot att 

begreppet har diskuterats flitigt och att man är mycket enade om att använda 

brukarbegreppet.  

 

Projektledaren förklarar att dessa diskussioner inte har förts vid arbetet med 

klagomålshanteringen. Vidare säger han att vilket begrepp som används är 

verksamhetsberoende.  

 

Politiker (s) beskriver klagomålshanteringen som ett sätt att få de kommunala 

skoleleverna att inte byta till ett privat alternativ. Detta eftersom man genom att lyfta 

fram och behandla ett klagomål kan vända ett missnöje till något positivt och därmed 

undvika att eleven byter skola. Hon ser dock att det finns en risk i att klagomålen kan 

lyftas fram i pressen, vilket inte görs i de privata skolorna där man inte jobbar med 

klagomålshantering. De kommunala skolorna kan då framstå som ett sämre alternativ. 

Kommunen har ingen möjlighet att ålägga de privata skolorna att arbeta med 

klagomålshantering, det kan bara Skolverket göra.  

 

Politiker (kd) menar att man klagar på de privata entreprenörerna genom att byta, men 

eftersom inte alla kan välja samt att vissa entreprenörer arbetar på längre kontrakt måste 

man ha möjligheten att framföra sina klagomål till politikerna. Hon ser vidare ingen 

möjlighet att ålägga de externa utförarna att arbeta med klagomålshantering, åtminstone 

inte inom vård- och omsorg.  

 

Kollektivtrafikenheten  

Enhetschefen menar att brukare är det begrepp man använder sig av på 

kollektivtrafikenheten. Vidare anser han att det saknas en direkt koppling vad det 

gäller den ekonomiska transaktionen, varför köpmomentet försvinner. En brukare 

kan däremot ses som en användare av en offentlig service.  

 

De två övriga tjänstemännen på Kollektivtrafikenheten vill dock använda 

kundbegreppet. De menar att man borde arbeta aktivt med att få in kundbegreppet i 
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organisationen. Vidare anser de dock att kundbegreppet kan bli något problematiskt 

då det finns lagar och regler som styr verksamheten, vilket försvårar möjligheten att 

sätta kunden i centrum.  

 

Kollektivtrafikenhetens klagomålsansvarige påstår att: 

 

”Om kunden har rätt förväntningar så funkar kundbegreppet” 

 

Hon förtydligar sitt påstående genom att förklara att rättssäkerheten måste stå i fokus och 

att det inte går att göra en bedömning från fall till fall, utan att regelverket måste följas. 

Om medborgarna har tillräcklig kunskap om regelverket, och kan ställa förväntningar 

utifrån detta, så fungerar det att ha ett kundperspektiv.  

 

Enhetschefen på Kollektivtrafikenheten förklarar att deras uppgift är att se till att de 

entreprenörer som har ett kontrakt med kommunen sköter sig och gör ett bra jobb. 

Klagomålshanteringen fungerar här som ett sätt att föra en dialog med entreprenören 

utifrån resenärens perspektiv.  

 
Vård- och omsorgskontoret 

Förvaltningschefen för Vård- och omsorgskontoret uttrycker sig enligt följande gällande 

benämningen på de som använder sig av kommunens tjänster:  

 

”Vad man än använder sig av blir det fel, men vi brukar säga brukare eller 

boende” 

 

Samtliga tjänstemän inom vård- och omsorgskontoret lyfter fram att diskussionen 

kring kundbegreppet diskuterades flitigt under början av 90-talet och delvis tappade 

sin innebörd då. Vidare menar tjänstemännen att den boende inte har möjligheten 

att agera som en kund, delvis eftersom den boende varken disponerar över 

vårdpengarna själv eller kan köpa vad han vill.  
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Förvaltningschefen betonar att man i sin uppdragsplan, där man arbetar med individuella 

servicegarantier, utgår från individuella målplaner, vilket betyder att biståndet ska 

utformas utifrån individens behov. Hur den boende vill disponera den tid som finns är 

upp till varje individ. Områdeschefen menar att de individuella målplanerna är en 

fortsättning på kundperspektivet, där man ser den enskilde pensionären som en kund. 

Kund i bemärkelsen att man har rätt att bli behandlad som en kund, på ett mer proffsigt 

sätt. Områdeschefen säger vidare att det handlar om att ha ett perspektiv där man ser 

pensionären som en kund, trots att ordet brukare eller boende används. Även 

förvaltningschefen understryker att det är viktigt att ha rätt perspektiv och menar att de 

från sjukhusvärlden ibland inte lämnar patientperspektivet. Ett perspektiv som 

förvaltningschefen anser blir fel då man på vård- och omsorgskontoret inte har patienter 

utan boende med egna kontrakt.  

 

Programansvarig avslutar diskussionen med att säga:  

 

”Kund är politiskt laddat” 

 

Vård- och omsorgskontorets förvaltningschef fortsätter diskussionen kring 

kundbegreppet med att betona vikten av att de boende behandlas väl då de inte har 

möjligheten att välja var man ska bo. 

 

”Det här är mycket viktigt eftersom man i ett äldreboende inte kan rulla ut sin 

rullstol och försvinna om man inte trivs”  

 

Han förklarar vidare att man ibland hamnar man i ett externt drivet boende, andra 

gånger i en kommunal verksamhet. Klagomålshanteringen blir i detta sammanhang 

ett bra verktyg till att förändra beteendet hos de personer som gör fel.  

 

Programansvarige menar att det är svårare att styra de externa utförarna, då man 

inte har insyn utan tillsyn. Det är svårt att i ett kontrakt sätta upp många riktlinjer 
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eftersom det i förlängningen kan vara svårt att kontrollera. Denna beskrivning delas 

inte av Förvaltningschefen eller områdeschefen.  

 

 

6.2 Klagomål 

 

6.2.1 Vad är ett klagomål? 

Politiker och projektledare 

”En person som hör av sig till oss för att den inte fått det den förväntat sig, 

eller ett bemötande som inte är professionellt utfört.” 

 

Detta är projektledaren för klagomålshanterings definition av vad ett klagomål är. Han 

påpekar samtidigt att de gärna tar emot positiva synpunkter också, men att det oftast 

handlar om något man inte är nöjd med. Politiker (s) är inne på samma linje och menar att 

ordet har en negativ ansats, men att det är tydligt. Det har funnits stora diskussioner på 

politikernivå vad det egentligen ska heta, men hon menar att ordet klagomål finns i allas 

vokabulär och det är tydligt vad som menas med det. Projektledaren menar att ordet 

synpunkter låter mer positivt och att det var det förslag de hade i projektgruppen. Att 

kalla det synpunkter skulle möjligen leda till att de skulle få in idéer och förslag, men att 

det inte riktigt ryms i klagomål som syftar till negativa saker. Han påpekar samtidigt att 

själva processen handlar om att uppmuntra folk att komma med åsikter och då spelar det 

ingen roll vad man kallar det. 

 

Kollektivtrafikenheten 

Agneta Larssons1 ”dotter ringer och säger att resan var beställd till 16.17. 

Fick ringa tre ggr innan hon fick en bil som kom 17.33. När bilen äntligen 

kom sa föraren att han hade gått ur och köpt en korv och missat lappen med 

körningen. Han har bett om ursäkt 1000 ggr till damen och bjöd på resan.” 

(Incidentrapport Kollektivtrafikenheten, 2005-02-11) 

                                                 
1 Namnet är fingerat 
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Ovanstående citat är ett av Kollektivtrafikenheten behandlat klagomål som är hämtat ur 

en incidentrapport, som de kallar deras rapportering av klagomål. Enhetschefen påpekar 

följande: 

 

”Var och en är ju sig själv närmast och det är från sitt eget perspektiv som 

man klagar, man är missnöjd (…)” 

 

Enhetschefen definierar klagomål som att det är när en medborgare eller person inte är 

nöjd med den tjänst den får, utan har förväntningar att den ska innehålla en viss kvalitet 

som tjänsten inte uppfyller. Enhetens representant i kvalitetsnätverket ger följande 

exempel på vad ett klagomål kan innebära i deras verksamhet: 

 

• Dåligt bemötande, chauffören var otrevlig exempelvis 

• Att en person inte får kontakt med någon inom enheten 

• Resan genomfördes inte på ett bra sätt 

• Lång väntetid 

• Resenären blev inte fastspänd under transporten 

 

Kollektivtrafikenhetens verksamhet är till stora delar styrd av lagar. Informations-

sekreteraren menar att det kan tänkas vara problem med gränsdragningen mellan vad som 

är rättssak och vad som är klagomål, men att det ofta går att skilja dem åt: 

 

”Ofta tror jag att man kan sortera. Har man fått ett dåligt bemötande, ett 

avslag eller liknande, kan man överklaga till länsrätten och så får den 

instansen se vad som ska göras. Då kan man ta bort det från 

klagomålshantering.” 

 

Enhetschefen menar att lagar och klagomål går ihop på många områden. Han ger som 

exempel den lag som styr vem som har rätt till att få skolskjuts. De har tidigare tagit emot 
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många klagomål från de som anser sig behöva skolskjuts, men det är lagstadgat och inget 

de på enheten kan styra över. 

 

Vård- och omsorgskontoret 

”En kvinna larmar hemtjänstpersonalen då hon behöver gå på toaletten. 

Kvinnan är rullstolsbunden och kan inte gå på toaletten själv. Personalen 

placerade kvinnan på toaletten. Personalen fick ett larm, varför de lämnade 

på toaletten, där hon fick vara kvar cirka 15 minuter. Kvinnan anser att detta 

var ett kränkande bemötande.” 

 

Vård- och omsorgskontorets förvaltningschef menar att klagomål inte behöver vara det 

som ordet i sin rätta betydelse betyder. Det kan vara både positiva och negativa 

synpunkter. Han menar att det normalt handlar om något den ”klagande” inte är nöjd 

med, men det kan även handla om exempelvis en positiv reaktion, förslag på förbättringar 

etc. Programansvarige är inne på samma linje och hon förklarar hennes syn på vad ett 

klagomål innebär: 

 

”Ett klagomål tycker jag är så fort någon känner att den inte är rätt bemött av 

oss, i ett telefonsamtal eller när man träffas eller så. Så fort de inte är nöjd. 

Bemötande eller liknande. Allt den inte känner sig nöjd med. Klagomål är en 

definitionsfråga. Det kan även handla om positiva synpunkter, och de är bra 

och ska vägas in, men jag tycker att det på något sätt är viktigare att negativa 

synpunkter kommer fram för det är enda sättet för oss att bli bättre.” 

 

Hon menar således att det kan handla om både positiva och negativa synpunkter, men att 

det för dem är viktigare att få in de negativa för att se vad verksamheten har för brister. 

Hon är även inne på definitionen klagomål. De har diskuterat vad det ska kallas och i den 

diskussionen har ett förslag varit att kalla det synpunkter istället för klagomål. På frågan 

om de skulle missa något om det istället kallades för synpunkter säger hon: 

 



Vad tillför ett klagomål? – en studie ur ett styrningsperspektiv 

Petter Blid -72- Fredrik Peterson 

”Jag tror det. Klagomål uppmuntrar till att vi förändrar vårt beteende. I vår 

broschyr står det även att det kan handla om att man kan skriva positiva 

synpunkter, men jag tror att det viktigt att göra klagomål legitimt och tala om 

att vi vill ha de negativa synpunkterna. Det är inte fel att komma med negativa 

synpunkter, vi vill ha dem. Det är inte jag som ska bestämma hur servicen ska 

se ut, utan jag ska bygga upp servicen utifrån vad medborgarna efterfrågar.” 

 

Områdeschefen på Vård- och omsorgskontoret talar om detta på ett liknande sätt och 

menar att det går att sätta ett likhetstecken mellan klagomål och synpunkter. Hon är 

däremot mer positiv till att kalla det för synpunkter. Hon menar att det ordet vänder 

tankesättet till något positivt, att det då handlar mer om åsikter och något de faktiskt gör 

något åt. Klagomål skapar negativa associationer enligt henne.  

 

Förvaltningschefen för Vård- och omsorgskontoret påpekar att de har en positiv 

inställning till klagomål, då deras verksamhet mår bra av att ha en öppen attityd som gör 

att de kan förändra. Han anser att det är en del i deras arbete att se vad som görs fel och 

om allt som avviker från det normala kommer fram finns det även goda förutsättningar att 

förändra det. Han påpekar att de har ett helt batteri av förbättringsverktyg och klagomål 

är en del i det.  

 

Liksom Kollektivtrafikenheten är Vård- och omsorgskontoret, enligt förvaltningschefen, 

styrda av olika lagar. De har även en metod som de kallar för avvikelserapport, som 

skiljer sig från klagomål på det sättet att avvikelserna kommer från dem själva internt, det 

handlar bland annat om anmälningsskyldigheter i vissa situationer. Klagomål däremot är i 

huvudsak en person utifrån som kommer in och talar om att något är fel. 

 

Programansvarige på Vård- och omsorgskontoret menar att det ibland finns problematik 

kring vad som är vad, men att allt egentligen handlar om samma sak och behandlas på 

samma sätt. Hon menar att det i praktiken inte blir några problem i och med att 

utredningar blir väldigt lika, men att denna problematik har föranlett att alla chefer gick 

igenom vad som var vad och sedan tog fram en pärm innehållande information, riktlinjer 
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etc. Det som programansvarige kan tänka blir ett problem är vad som ska rapporteras till 

länsstyrelsen, om det är en Lex Maria eller Lex Sarah1, men det löser de genom att hellre 

rapportera för mycket än för lite. 

 

 

6.2.2 Drivkrafter till införandet av klagomålshantering 

Vi kommer i detta avsnitt lyfta fram vår empiri kring de bakomliggande drivkrafterna 

som fick dels Norrköpings kommun att införa klagomålshanteringen, men även 

respektive verksamhet. 

 

Politiker och projektledare 

Både politikerna och projektledaren menar att servicegarantier och klagomålshantering 

hör ihop. Politiker (s) menar att:  

 

” Motionen i kommunfullmäktige var inte om klagomålshantering, den var om 

servicegarantier” 

 

Projektledaren beskriver kopplingen:  

 

”Vad jag har fått höra så kom det upp en fråga om att införa servicegarantier 

och i den diskussionen kom klagomål upp. Ska man ha servicegarantier måste 

man ha först ha klagomålshantering. Det fungerar inte annars.” 

 

Politiker (kd) beskriver var inspirationen till att införa servicegarantier och 

klagomålshantering kom ifrån, enligt följande: 

 

” Lite grann så är det så att det ser likadant ut i hela Sverige. Det är klart att 

man går in på nätet och tittar på vad andra kommuner gör, vi går även på 

                                                 
1 Lex Maria och Lex Sarah är två lagrum som innebär att personalen har anmälnings- och 
rapporteringsskyldighet i vissa situationer. 
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seminarier och tar del av andra kommuners idéer. Och då tänker vi: Det här 

var en bra ide!” 

 

Vidare menar politiker (kd) att: 

 

”I socialnämnden är man duktiga vad det gäller klagomål. Och därifrån har 

tjänstemännen kommit över till vård och omsorg. Många av tjänstemännen 

där är professionella. I andra nämnder är det kanske inte så. Det ligger 

mycket i tjänstemännens förmåga vad det ska bli av klagomålshanteringen.” 

 

Politiker (s) menar istället att det mer beror på verksamhetens art hur långt arbetet har 

kommit. Att vissa samverkansområden kommit längre tror hon inte har påverkat övriga 

kommunen. 

 

Vård och omsorgskontoret 

Förvaltningschefen säger: 

”De rutiner som finns på vård och omsorg är en kopia av de som finns hos 

socialnämnden. Jag var tidigare chef för socialnämnden och tog med mig 

rutinerna när jag flyttade över hit. Det var en självklarhet att rutinen skulle 

flyttas hit” 

 

Tjänstemännen på Vård- och omsorgskontoret lyfter även fram att det i de allmänna 

råden från Socialstyrelsen står att man ska ha rutiner för klagomålshantering. Den 

paragraf i Socialtjänstlagen, som refererar till de allmänna råden kring 

klagomålshantering, kom 1998.  

 

Programansvarige förklarar vidare att hon, under sin tid på Socialnämnden, gick en 

kvalitetsledarutbildning på Kommunförbundet under 1999 till 2000.  Där pratade man 

mycket om klagomålshantering, vilket hon sedan förde vidare till förvaltningschefen för 

socialnämnden som nu är hennes förvaltningschef på Vård- och omsorgskontoret.   
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Programsekreteraren menar vidare att de ofta kollar på andra kommuner eftersom det är 

onödigt att göra om något som redan finns och fungerar bra.  

 

Vidare säger förvaltningschefen för Vård- och omsorgskontoret att beslutet i 

Kommunfullmäktige inte har påverkat dem, utan att de har påverkat kommunen.  

 

Kollektivtrafikenheten  

Enhetschefen menar att beslutet i kommunfullmäktige successivt har påverkat dem 

genom att man börjat delta i grupperingar för att hitta former för klagomålshanteringen. 

Just att det har uppstått en diskussion kring kvalitet och klagomål ser han som viktigt. 

Enhetschefen sammanfattar diskussionen så här:  

 

”Beslutet i Kommunfullmäktige var det som fick snöbollen att börja rulla” 

 

Den klagomålsansvarige beskriver varför de började arbeta med klagomål med följande 

ord:  

 

”Det står i avtalen med alla våra transportörer att de måste rapportera alla 

avvikelser, tillbud och olyckshändelser. Det var väl det som gjorde att vi 

överhuvudtaget började arbeta med klagomålshantering. Det åkte med av 

bara farten när resenärerna ringde och klagade. Vi valde då att kalla det 

incidenter. Det har vi hållit på med i sju år tror jag.” 

 

 

6.2.3 Mål med klagomålshanteringen 

Nedan kommer vi att behandla i vilket sammanhang klagomålshantering placeras in i 

Norrköpings kommun och vilket syfte metoden ska uppfylla.  

 

Politiker och projektledare 

Projektledaren beskriver klagomålshanteringen som ett känselspröt ute i verksamheten 

som har till uppgift att lyfta upp brister i verksamheten. På så sätt kan verksamheten 
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utvecklas. Han anser även att det är viktigt att omvandla missnöjda kunder till nöjda 

genom att behandla klagomålen på ett bra sätt. Resonemanget kring missnöjda kunder 

ställer sig politikerna också bakom, de menar att man kan se klagomålshantering som ett 

sätt att hindra missnöjet från att sprida sig.  

 

Projektledaren betonar att klagomålshantering enbart handlar om kvalitet, inte något 

större än så.  

 

Båda politikerna menar att klagomålshantering är ett verktyg för kvalitetsarbete.  

Politiker (s) poängterar att klagomålshanteringen inte ska användas som ett 

kontrollverktyg, vilket kan vara en risk då information lyfts upp i organisationen. Det 

finns en risk i att göra statistik av klagomålen och använda det som beslutsunderlag.  

Politiker (s) säger:  

 

”Det viktiga för mig är hur vi tänker” 

 

Politiker (kd) menar däremot att sammanställningarna av klagomålen är en viktig del, 

som man i framtiden kommer att dra allt mer nytta av. Politiker (kd) säger vidare:  

 

”Klagomålshantering är en viktig del i arbete med ett gott bemötande. 

Superviktigt.” 

 

Vidare säger hon:  

 

“Det är lättare att fokusera på en sak som klagomål eftersom man får upp 

ögonen för det då man jobbar med frågorna. Man får in ett beteende.” 

 

 

Kollektivtrafikenheten  

Enhetschefen menar att klagomålshanteringen handlar om att utveckla verksamhetens 

kvalitet genom att få tag i de synpunkter som människor har. Han menar att klagomål 
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alltid har funnits, men att klagomålshanteringen handlar om att strukturera och 

systematisera arbetet med dessa. Enhetschefen uttrycker även att klagomålshantering är 

ett sätt att se om medborgarnas förväntningar överensstämmer med den servicenivå som 

kan erbjudas. Ofta är förväntningarna större än den tjänst som finns att erbjuda. 

Enhetschefen menar att klagomålshantering därför kan ses som ett verktyg för att föra 

fram en dialog kring vilken servicenivå som kan förväntas.  

 

Enhetschefen beskriver vidare att klagomålshanteringen kan användas för att påvisa för 

politikerna att det finns höga förväntningar, och att en hel del av de problem som det 

medför kräver mer ekonomiska resurser.  

 

Enhetschefen menar att klagomålshantering absolut kan ses som en demokratireform, där 

man avser att skapa en dialog med medborgarna.  

 

Vård- och omsorgskontoret 

Förvaltningschefen för Vård- och omsorgskontoret beskriver klagomålshanteringen som 

ett verktyg för att få upp det som avviker från det normala på bordet. Först då kan man 

förändra och förbättra. Han forstsätter sitt resonemang:  

 

”Klagomålshantering handlar helt om verksamhetsutveckling. Det är av 

misstagen man lärt sig. Man upprepar inte gärna ett misstag där man fått en 

näsknäppa tidigare. Vi tar bort felaktiga beteenden.” 

 

Programansvarige säger: 

 

“Man kan inte bedriva ett kvalitetsarbete utan att ha en fungerande 

klagomålshantering. Annars är det vi som bestämmer kvaliteten utan 

kontrollera den. Klagomålshantering handlar om att systematiskt förbättra 

kvaliteten, att utveckla verksamheten.”  
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Vidare kan klagomålshanteringen även ses som ett sätt att kommunicera då, man har 

höga förväntningar om en service som det inte finns ekonomiska medel att erhålla. Vård- 

och omsorgskontorets förvaltningschef menar att det många gånger handlar om 

skuldkänslor, har man en sjuk mamma och pappa vill man givetvis att hon ska ha 

guldkantad sista tid.  

 

”Det gäller att skapa en dialog. Din mamma ville inte ha någon personal på 

rummet den natten då hon dog, det var hennes beslut.” 

 

Programsekreteraren menar vidare att klagomålen kan användas för att påvisa för 

politikerna att det krävs resurser för att förändra en del av verksamheten som 

medborgarna inte är nöjda med.  

 

Områdeschefen menar att de tjänster som erbjuds av vård- och omsorgskontoret 

visserligen kräver ett biståndsbeslut, men att den boende ändå har rätt att bli behandlad 

som en kund. Hon fortsätter:  

 

”Vi ska inte bara vara en myndighet, utan vi ska jobba kundorienterat” 

 

Vidare menar hon att klagomålshanteringen har en viktig uppgift i att få de som är 

närmast kunden eller pensionären att tänka i kundperspektivet. Hon fortsätter med att 

koppla klagomålshantering till de krav som ställs av tillsynsmyndigheterna. 

Socialstyrelsen och Länsstyrelsen har en syn på vad som är rätt eller fel. De kan till 

exempel säga att vi måste hantera läkemedel på ett visst sätt, men kundrelation är något 

annat. Det går att vara jätteduktig enligt Socialstyrelsen och göra allt rätt, men samtidigt 

kan man vara helt oduglig i hur man beter sig mot kunden. Områdeschefen fortsätter sin 

förklaring med ett exempel:  

 

”Du kan ju slänga till någon ett par piller och säga att man har gjort rätt, 

men de som skulle få dem kommer ju inte att betrakta det som speciellt 

trevligt.” 
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Områdeschefen menar att klagomålshanteringen i detta sammanhang fungerar som ett 

sätt att skapa en dialog med den boende.  

 

 

6.3 Styrning av klagomålshantering 

 

6.3.1 Förutsättningar 

Riktlinjer för klagomålshantering 

I inledningen av Riktlinjer för klagomålshantering i Norrköpings kommun, som 

Kommunfullmäktige 2004-03-01 beslutade skulle finnas för kommunen går det att läsa 

följande:  

”Rätt hanterat kan klagomålet bli en källa till kunskap om olika 

förbättringsområden” 

 

Vidare lyfter man i inledningen fram betydelsen av att klagomål bemöts på ett 

sakligt och bra sätt.  

 

I riktlinjerna sägs även att lämpligt informationsmaterial, som uppmuntrar 

allmänheten till att lämna synpunkter och klagomål, ska tas fram.  Materialet ska 

sättas upp i väntrum, reception och liknande platser och ska beskriva hur 

klagomålet ska tas om hand.  

 

Målsättningen med riktlinjerna för klagomålshantering uttrycks som följer:  

 

”Målsättningen är att införa ett grundläggande synsätt på hur klagomål ska 

hanteras så att de kan användas som ett verktyg för utveckling av kvaliteten av 

vår verksamhet” 
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Politiker och projektledare 

I de riktlinjer som projektledaren tillsammans med projektgruppen har tagit fram gällande 

klagomålshantering i Norrköpings kommun står det att varje enhet ska äga sin process 

själv och utforma klagomålshanteringen utefter deras specifika verksamhet. 

Projektledaren motiverar denna ståndpunkt med att det ser väldigt olika ut i olika 

verksamheter. Han menar att det inte går att skriva en enhetlig rutin som passar alla. 

Istället skrivs riktlinjer övergripande och varje enhet får sedan omsätta dessa så att det 

passar dem. Att äga sin egen process handlar om den interna processen, själva 

hanteringen av de klagomål som de får in. Däremot ska de ta emot klagomålen på ett 

ordnat sätt och där finns det ett förslag på att ha ett Internetbaserat datasystem där alla 

ärenden, oavsett enhet eller nämnd, ska gå att klaga på. Sedan ska dessa slussas vidare till 

respektive ansvarig och hanteras där. 

 

Politiker (s) påpekar att det blir svårt att skapa en samstämmighet om varje nämnd ska 

utforma sina egna rutiner, men att det är nödvändigt att det är så. Hon tror, likt 

projektledaren, att varje verksamhet själv måste utforma sitt eget sätt att arbeta med 

klagomålshantering, men att det ska finnas en gemensam ingång. Politiker (kd) menar att 

respektive enhet ska känna att de äger processen själv, men att det krävs en enhetlighet. 

Hon menar att om alla gör olika så blir det inte bra. För att få samstämmighet har ett 

nätverk med tjänstemän bildats, som ska samarbeta och samtala för att finna inspiration 

och idéer för utformningen. 

 

Politiker (kd) menar att olika nämnder har olika förutsättningar för att lyckas med 

klagomålshantering. Hon lyfter fram vård- och omsorg som enligt henne innehåller 

många professionella, medan det i andra nämnder kanske inte är så. Hon påpekar att det 

ligger mycket i tjänstemännens förmåga vad det ska bli av klagomålshanteringen. 

 

Projektledaren framhåller att det är tänkt att en projektledare ska tillsättas för att leda 

processen och se till att de skrivna riktlinjerna når ut i verksamheterna. Han tror även att 

det kommer att förekomma utbildningar av olika slag. Vem som får utbildning och hur 

denna ska se ut är beroende av vilken verksamhet det handlar om. Dessutom ska 
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projektledarens chef anställa en person som ska ha hand om arbetet och fungera som 

stödperson. Han själv har avslutat sitt uppdrag i och med att riktlinjerna blev fastställda. 

 

Politiker (s) påpekar vikten i att få en förståelse för vad klagomål är och vad man kan få 

ut av det. Hon menar att det viktigaste är att få in det i tänkandet. Hon ser utbildning som 

en inledning till klagomålshantering, för att alla ska få upp ögonen för vad det egentligen 

är och vad man kan få ut av det.  

 

Kollektivtrafikenheten 

Enhetschefen för Kollektivtrafikenheten poängterar att de ännu inte är färdiga med sin 

klagomålshantering, utan håller på att utveckla den. De samråder med politikerna för att 

allt ska stämma överens med de beslut som fattats. Representanten i kvalitetsnätverket 

lyfter fram att de idag har ett system som de kallar incidentrapport, vilken är en 

dokumentation av ett klagomål som kommit in. Om de får ett telefonsamtal exempelvis, 

skriver den som svarar ned klagomålet i den färdiga mallen. Om klagomålet inte löses vid 

samtalet skickas det vidare till den berörda entreprenören som får lösa fallet. Där har 

Kollektivtrafikenheten idag inget system för att se vilken åtgärd som vidtagits. 

Incidentrapporten sparas i en pärm. 

 

Kollektivtrafikenheten har enligt enhetschefen idag ett datasystem där de kan se när varje 

passagerare klev på fordonet, restid etc. De för statistik på allt sådant. Mer känslomässiga 

synpunkter får de in via brev, e-mail och telefon. Förutom dessa kanaler för inhämtning 

av klagomål poängterar enhetens representant i kvalitetsnätverket att de har en vilja att i 

framtiden använda sig av det tilltänkta Internetbaserade formuläret som tidigare berörts.  

 

Representanten i kvalitetsnätverket lyfter fram de svårigheter som finns i att få in alla 

klagomål, i och med att all trafik utförs av externa, privata transportörer. Hon påpekar att 

det finns svårigheter i att få in klagomål från dessa. Den klagomålsansvarige är av samma 

åsikt och hon ser en lösning till det: 
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Det är vid kontraktsskrivandet man har den stora möjligheten, men sedan 

träffar vi dem under tidens gång och kan då komma överens om att det gagnar 

oss båda två. Men det står ganska bra i avtalen att de ska rapportera allt som 

händer som inte är normalt. 

  

Utöver nämnda kanaler och system har Kollektivtrafikenheten, enligt enhetschefen, en 

beställningscentral, Samres, som rapporterar tillbaka synpunkter som de fått in. Vidare 

poängterar han deras kommunikation med entreprenörerna: 

 

”Vi har återkommande träffar med entreprenörerna, men de dokumenterar 

inte de klagomål som kommer in. De vill inte gärna göra det heller. Men vi får 

in sådana synpunkter som har att göra med trafikering som sådan, att tiderna 

räcker inte till exempelvis. Lite mer övergripande saker som entreprenören 

kan ha nytta av själv.” 

 

Han menar att det kan vara svårt att få in klagomål från transportören om negativa åsikter 

om dem själva, men poängterar samtidigt att de får in klagomål direkt till enheten om 

saker som handlar om transportören. De klagomålen kontrollerar de direkt med berörd 

transportör. Vidare säger han angående de externa entreprenörerna: 

 

De var misstänksamma för att vår första uppgift var att effektivisera och 

spara pengar. Därför släppte de inte in oss. Det är först nu vi kan föra en 

dialog kring utvecklingsfrågor. 

 

För att integrera klagomålshantering i hela verksamheten påpekar enhetschefen vikten i 

att ha en dialog som för signalerna framåt. Han påpekar att Vård- och omsorgsnämnden 

är en viktig samarbetspartner, i och med att de sysslat med klagomålshantering en tid. 

Den klagomålsansvarige menar att de måste få utbildning. De har tidigare haft en 

utbildningsdag där representanter från alla verksamheter deltog, som var mycket 

uppskattad och givande, men hon anser att det inte är tillräckligt. Hon vill ha en 
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utbildningsdag, eller halvdag, för bara dem på enheten där de går igenom allt och sållar 

bort det som inte berör dem samt omsätter allt till deras verksamhet. 

 

Vård- och omsorgskontoret 

Förvaltningschefen för vård- och omsorg beskriver deras arbete med klagomålshantering: 

 

”Vi har ett systematiskt arbete vid hantering av klagomålen. Vi diarieför 

klagomålen och följer upp dem. (…) Vi har en arbetsgrupp med mig som 

ledare där vi ser vad vi kan förbättra och tar ställning. Varje enhet ska fram 

till dess göra en systematisk genomgång av vad som kan förbättras kring 

klagomålen.” 

 

Den ledningsgrupp han talar om kallar de för referensgrupp. Varje område har sin 

referensgrupp och den innehåller, förutom förvaltningschefen, alla enhetschefer inom 

området samt områdeschefen. Sedan finns även en central referensgrupp där bland annat 

de tre respondenterna från Vård- och omsorgskontoret ingår. Förvaltningschefen 

fortsätter: 

 

”Från det att klagomålet kommer in till det att det har blivit behandlat ska det 

vara en rutin. Alla ska veta vad man ska göra.” 

 

Programansvarige bekräftar förvaltningschefens påstående och beskriver denna rutin: 

 

”Det ska göras så långt ut som möjligt, där det händer. De som tar emot 

klagomål ska lämna det till närmaste arbetsledare. Får jag ett klagomål ska 

jag registrera det och skicka det till enhetschefen. Sedan ska enhetschefen 

utreda det i de olika referensgrupper som finns.” 

 

Vid utformningen menar programansvarige att de ofta ser till andra kommuner och om de 

har gjort något bra finns det ingen anledning att göra något nytt. I fallet med Vård- och 

omsorgskontoret var det enligt henne inga större problem att utföra 
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klagomålshanteringen, eftersom hon redan hade gjort det på Socialnämnden och tog det 

med sig när hon flyttade över till Vård- och omsorgskontoret. De har noggranna rutiner 

hur de ska gå tillväga vid mottagning av klagomål på alla de kanaler de använder sig av; 

telefon, brev, fax samt e-post. De har även rutiner kring detta beroende på vem det är som 

tar emot klagomålet då dessa även kan komma till exempelvis politiker.  

 

Programansvarige lyfter fram att deras externa enheter ska arbeta med detta på samma 

sätt som de kommunala: 

 

”De styr vi via avtal och de har också deltagit på den dagen vi hade och har 

också fått en pärm som alla andra.” 

 

Hon ser dock vissa problem med detta och framhäver: 

 

”Där har vi inte insynen. Vi har tillsynsbesök där vi ska kunna hitta det, så 

där är det klart svårare. Man kan inte ett avtal skriva hur mycket som helst, 

men det är svårt att kontrollera.” 

 

Den dag hon talar om är en halvdag de hade för alla enhetschefer och som var en del i att 

integrera klagomålshantering i hela verksamheten. En annan del i integreringen är den 

pärm som programansvarige berör i citatet ovan. Förvaltningschefen för vård- och 

omsorg framhåller att de under utbildningen gick igenom innehållet i den pärmen och 

klargjorde vikten av det var ett viktigt instrument. Det är en pärm innehållande noggranna 

rutiner över hur de ska gå tillväga när de tar emot ett klagomål och hur det sedan ska 

hanteras. Den innehåller även de andra delarna som inte faller inom klagomålshantering, 

men som har liknande drag; avvikelser och lagar, såsom Lex Maria och Lex Sarah. För 

att få ut klagomålshantering ända ut bland personalen på enheterna är de ute och för 

dialog med dessa. Hon tror att detta är en bättre metod än att samla alla 2000 anställda 

under några dagar och hålla föreläsning. De olika enheterna som de har skiljer sig ibland 

åt en hel del och då är bättre att samtala med varje enhet för sig för att sätta 

klagomålshantering i deras verklighet. 
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Även områdeschefen inom vård och omsorg påpekar att utbildning är en viktig del och 

hon lyfter fram en händelse som påvisar att implementeringen av klagomålshantering inte 

varit helt lyckad, enligt henne själv. Länsstyrelsen gjorde en granskning av en enhet en 

natt och träffade då personalen för att se om dessa visste hur de skulle arbeta med 

klagomålshantering. Hon säger: 

 

”Personalen visste inte där hur man skulle jobba med klagomålshantering, 

det var inte tillåtet att skriva klagomål. Det blev en ganska stor sak av det här, 

men det vi gjorde var att utbilda all personal i just klagomålshantering. 

Skyldigheten att man ska anmäla felaktigheter. När sådana saker dyker upp 

kommer det som ett brev på posten att utbildning är viktig här. (…) Vi har 

börjat trimma upp i organisationen hur man gör.” 

 

Vård- och omsorgskontorets programansvarige lyfter fram vissa problem de stött på vid 

integreringen av klagomålshantering och jämför med hur det var när hon gjorde samma 

sak på Socialnämnden: 

 

”På socialnämnden var det inte så svårt för det var en relativt liten 

organisation och de flesta har högskoleutbildning. Vi har en mängd olika 

personalkategorier och vi har boenden där personal har arbetat tillsammans 

kanske 25 år och blivit som en liten familj. Där har man ingen 

högskoleutbildning och har svårt att se klagomål i sin rätta betydelse. Det är 

upp till oss att förtydliga. Det är svårare att nå ut, och tar längre tid att 

implementera, men vi börjar komma dit nu.” 

 

Hon fortsätter med att poängtera vikten att få personalen längst ut, där de flesta klagomål 

kommer in, att förstå att klagomålen inte är på de som personer utan ett sätt att se att 

något är fel på systemet. Hon menar att det ligger ett enormt ansvar på enhetscheferna att 

få sina underställda att förstå det. 
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6.3.2 Utveckling 

Politiker och projektledare 

Såväl politikerna som projektledaren är eniga om att det idag inte finns något bra system 

för vad som ska rapporteras vidare från varje verksamhet upp till politikernivå. 

Projektledaren menar att den diskussionen för tillfället har lagts på is och nämner då det 

datasystem som ska vara en enhetlig kanal för hela kommunen vad gäller att få in 

klagomål. Projektledaren påpekar att han ställt frågan om vad detta datasystem ska få ut 

för rapporter, men att han inte fått svar på det ännu. Det är av vikt vad man vill få ut för 

rapporter, eftersom det ställer krav på vilken data som ska föras in i systemet Den 

diskussionen antar han kommer när arbetet gått lite längre än vad det gjort i skrivande 

stund. De båda politikerna anser att kommunen i framtiden måste hitta ett bättre system 

för att hantera klagomålen än vad de har idag. De anser även de att man i framtiden måste 

förbättra hanteringen och vad som ska rapporteras vidare i organisationen. Politiker (kd) 

är även noga med att poängtera att det är tjänstemännen som ska lösa problemen och 

fortsätter: 

 

”Jag tror dock att vi i framtiden kommer att samla rapporter över klagomålen 

och dra mer nytta av dem. Rapportering sker idag endast då klagomålen har 

gått väldigt långt, till exempel Lex Sarah eller Lex Maria. Det är klart att 

klagomålshantering är en annan sak och det måste vi få till oss på ett samlat 

sätt. Det har vi inte fått idag.” 

 

De båda politikerna lyfter även fram att det idag finns rapporteringssystem i vissa 

verksamheter i form av kvalitetsrapporter, men dessa är som skrivet tidigare inget som är 

styrt av politikerna utan det bestämmer de själva på enheterna vad de anser vara viktigt. 

Politiker (kd) framhäver Vård- och omsorgskontoret i detta arbete: 

 

”Då vi till exempel talar om Vård- och omsorg är jag mycket imponerad över 

hur man arbetar idag. Tjänstemännen är väldigt professionella. Vi får 

kvalitetsutvärdering årligen.” 
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Dessa kvalitetsrapporter är något de noga läser igenom enligt politikern (kd) och de 

används för att jobba vidare och förbättra verksamheten. Dessutom används de i den 

dagliga debatten. Projektledaren instämmer i det och anser att önskvärd information från 

klagomålshanteringen är sådan som kan förbättra verksamheterna. Den ska påvisa att 

något inte fungerar som det ska, vid upprepade tillfällen, menar han. Politiker (kd) är som 

skrivet ovan inne på samma linje och hon tycker att hon själv är ute för lite i 

verksamheterna och istället fastnar i ”papper och byråkrati”, som hon säger. Hon ser 

klagomålshantering som ett system som ger signaler för vad som sker i verksamheterna 

och att det kommer fram saker som inte tidigare kommit fram. Hon anser att 

klagomålshantering även kan fungera för att bygga bort systemfel. Politiker (s) är av en 

annan åsikt och påstår att klagomålshantering inte ska användas som ett kontrollverktyg. 

Hon är tveksam till att varje skola, exempelvis, ska rapportera, utan det ska ske på 

områdesnivå. Hon är noga med att poängtera vikten av en enhetlighet vad gäller olika 

frågor. Det måste se lika ut i hela kommunen. Hon menar vidare att bemötandefrågor är 

ett av de vanligaste klagomålen som kommer in och att klagomålshantering kan vara en 

kanal för det. Men hon ställer sig aningen tveksam till det då hon aldrig vill använda det 

som ett kontrollverktyg. 

 

Politiker (s) är även noga med att poängtera att klagomål inte ska användas för att 

jämföra enheter med varandra och tar i den diskussionen upp skolorna som exempel. 

Dock påpekar hon att om en skola har många klagomål så blir det intressant att utreda 

det. Hon anser att man inte kan dra slutsatser att den ena skolan är bättre än den andra 

bara för att den första har färre klagomål på sig. Att jämföra är att vara farligt ute och då 

blir det mycket statistik, vilket det kan ligga mycket bakom.  

 

”Till exempel en skola där man jobbat aktivt med frågor kring jämställdhet 

och där sedan tjejerna klagar mycket kring killarnas beteende. Den skolan är 

inte sämre på grund av klagomålen, den är snarare bättre. Därför ska det inte 

användas så.” 
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I arbetet med uppföljning av alla de klagomål som kommunen fått in har de inte kommit 

så långt. I de riktlinjer som projektledare tagit fram tillsammans med sin projektgrupp 

finns direktiv att återkomma till den klagande inom tio dagar efter det att klagomålet 

tagits emot. Anledningen till det är att den klagande ska veta att ärendet har tagits emot 

och är under utredning, alternativt har det redan skett ett beslut i frågan. Om denna 

återkoppling inte görs finns risken att personen i fråga blir ännu mer missnöjd. Politiker 

(s) påpekar att de kommit olika långt med uppföljningsfrågan i olika verksamheter. Inom 

Vård- och omsorg och Socialnämnden har de kommit ganska långt, medan Barn- och 

utbildning inte har tittat på frågan ännu. Projektledaren menar att Vård- och omsorg och 

Socialnämnden har kommit längre med klagomålshantering då de har allmänna råd och 

regler att arbeta efter, medan andra verksamheter inte har samma krav. 

 

Kollektivtrafikenheten 

Som vi tidigare nämnt har Kollektivtrafikenheten idag ett system för inhämtning av 

klagomål, som de kallar för incidentrapport. Dessutom har de ett datasystem där de kan 

se statistik över alla olika tider, när förseningar skett och så vidare. Enhetschefen nämner 

att de månatligen sammanställer en rapport över ovan nämnda statistik, där de kan se 

trender bland annat. För specifika klagomål har de däremot ingen hantering. Detta 

bekräftas av enhetens representant i kvalitetsnätverket: 

 

”Det är vi dåliga på, det är svårt när vi har det på papper i en pärm” 

 

Vidare säger hon, och får medhåll av klagomålsansvarige, att de inte har ett utarbetat 

system för uppföljning av klagomålen. Detta är något de båda ovan nämnda personerna 

tycker är viktigt för framtida arbete. Representanten i kvalitetsnätverket påpekar: 

 

” Vi har inget bra system för uppföljning heller, men tanken är att vi ska ha 

det när detta kommer igång på allvar och då måste vi få med transportörerna 

och beställningscentralen och att alla på likartat sätt jobbar med det. Man ska 

kunna se att det är åtgärdat, annars är det inte kvalitet i alla fall.” 
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När hon säger att “man ska kunna se att det åtgärdat” syftar hon inte på att de fall som 

Kollektivtrafikenheten själva kan lösa, utan som skickas vidare till extern transportör. De 

fallen vet man inte på enheten vad som händer med. Representanten i kvalitetsnätverket 

säger: 

 

”Sedan är det stopp, det blir ingen återkoppling” 

 

Gällande uppföljning av klagomålen framhäver respondenterna vikten av att den 

klagande ska få respons på sitt klagomål, så att denne känner att hon har blivit tagen på 

allvar. Enhetschefen på Kollektivtrafikenheten förklarar: 

 

”Vi återkommer till personen som har klagat inom 14 dagar. (…) Det ska inte 

lösas inom 14 dagar utan en dialog ska ha skapats.” 

 

Organiseringen av arbetet har så här långt fungerat så att den som tar emot klagomålet har 

det på sitt ansvar och hanterar det även hela vägen, ända från att skriva en incidentrapport 

till att kontakta den klagande vad som åtgärdats, eller att en hantering har startat. 

 

Det finns idag enligt respondenterna inga direktiv om vad ur klagomålshanteringen som 

ska rapporteras uppåt i organisationen. Enhetschefen menar att de fall där tidningen 

skriver en artikel om en händelse, där förs en dialog med politikerna om vad som hänt 

och hur man åtgärdar just den händelsen. De svarar dock väldigt sällan på debatter i 

tidningar. Han påpekar att om ett fall fått en offentlighet såsom en tidningsartikel så 

rapporteras det vidare, men inte annars. Han fortsätter: 

 

“Jag vill inte heller att det i framtiden skulle vara så att politikerna får ta del 

av mer information. Då kommer vi få en felaktig hantering. Oftast vill man 

göra politiska poänger av sådana här saker, och lovar saker som inte 

stämmer med vad man fattat beslut om. Det här skapar ett dilemma för oss. 

Ett problem som blir tydligare ju närmare ett val man kommer. Det är 

jättesvårt det här.” 
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Kollektivtrafikenhetens klagomålsansvarige menar att politikerna även vill lyfta fram 

mätbara delar i tjänstens utförande, såsom restider, handläggningstider etc., men att det i 

övrigt inte finns några krav på rapportering av klagomål. 

 

Vi ställde frågan om vad respondenterna ville att informationshanteringen skulle se ut i 

framtiden. Representanten i kvalitetsnätverket påpekade vikten av få veta hur kunderna 

upplever resorna och vilka eventuella problem som finns. Den klagomålsansvarige 

instämmer och menar att det bara är resenärerna som kan ge dem den informationen. Hon 

tror att de externa transportörerna inte meddelar dem om eventuellt dåligt bemötande 

exempelvis, utan att de skyddar sig själva. Hon fortsätter med att de har en vilja att ha en 

bättre direktkoppling med chauffören och med det menar hon att de ska kontakta 

chauffören om ett klagomål har kommit in mot denne. Hon tror att det skulle få 

chauffören att förbättra sig.  

 

Vård- och omsorgskontoret 

Som tidigare nämnts har Vård- och omsorgskontoret grupper i varje område, som de 

kallar för referensgrupper, där områdets chef och alla underliggande enhetschefer ingår. 

Dessa grupper lyfts fram av våra tre respondenter i verksamheten och deras arbete är 

bland annat att diskutera de klagomål som kommit och hur man kan lösa dem, alternativt 

hur man löst dem för att dela med sig av erfarenheter. Förvaltningschefen för Vård- och 

omsorgskontoret framhåller att alla klagomål diarieförs och tack vare det kan de på ett 

enkelt sätt göra sammanställningar över alla klagomål. Utefter sammanställningarna kan 

de sedan på ett övergripande sätt se vilka områden de får flest klagomål på och kan 

därefter vidta förbättringsåtgärder. Verksamhetsövergripande beslut kan även grunda sig i 

ett enskilt klagomål. Områdeschefen berättar om ett klagomål där en dotter till en boende 

klagade över att hennes mors kläder försvann. Detta utreddes och man kom fram till att 

systemet med att märka och sortera kläder var bristfälligt. Rutinerna för märkning och 

hantering av de boendes kläder ändrades därefter inom hela verksamheten, för att undvika 

att liknande problem skulle uppstå igen. 
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Tidigare nämndes att det inte finns några direktiv från politikerna vad som ska 

rapporteras uppåt i organisationen. Våra respondenter på Vård- och omsorgskontoret 

bekräftar detta delvis och programansvarige framhåller att det är de själva som får 

bedöma vad de som ska rapporteras. De lyfter dock fram några delar som de rapporterar. 

Programansvarige menar att de egentligen ska vidarebefordra de tidigare nämnda 

sammanställningarna till politikerna i nämnden, men att de inte har skött sig på den 

punkten. Förvaltningschefen framhåller även att de i sin verksamhetsberättelse tar upp 

hur många klagomål de fått och vad de gjort åt dem. Detta är ganska övergripande 

rapporteringar som till stora delar innebär statistiska rapporter över hur många klagomål 

som kommit in exempelvis.  

 

Alla respondenter på Vård- och omsorgskontoret är eniga om att klagomål kan användas 

som underlag för beslut. Programansvarige understryker: 

 

”I referensgruppen samlar vi klagomålen och tittar på vilka typer av klagomål 

som kommit in. Då tittar vi på dessa och ser om vi behöver göra något, ändra 

rutiner, kompetensutveckla eller vad det nu kan vara. Det blir då en del i det 

systematiska kvalitetsarbetet.” 

 

Hon fortsätter med att poängtera att detta förfarande har lett till att de nu har en 

uppdragsplan innehållande personlig utveckling, på grund av att de sett att de flesta 

klagomål handlat om dåligt bemötande. Den sammanställning som görs i och med att alla 

klagomål diarieförs används som skrivet tidigare vid utvärdering av enheterna. Om en 

enhet har många klagomål är det dags att utreda den. Det betyder dock inte att den enhet 

som har flest klagomål har sämst kvalitet, det är alla respondenter ense om. 

Programansvarige påpekar: 

 

”Man kan inte säga att man har bra kvalitet bara för att man har få klagomål. 

Det kan vara en enhet där cheferna skapar en rädsla och ingen vågar säga 

något.” 
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Vård- och omsorgskontorets områdeschef fyller i: 

 

”Man frågar enheterna vad det beror på att de inte har några klagomål. 

Ibland är det så att chefer säger att de inte har några klagomål, att de inte gör 

något fel. Men det tror inte jag på. Det är otroligt. Då är man inte medveten 

om hur verksamheten är beskaffad. Då kan det finnas inställningen att saker 

ska sopas under mattan” 

 

Förvaltningschefen för Vård- och omsorgskontoret lyfter fram en annan sida av denna 

problematik. Han menar att en enhet kan ha många klagomål på sig, men att det inte 

behöver vara enheten i stort som är belastad med fel: 

 

”Man kan dock inte dra slutsatsen att en enhet är bättre än den andra baserat 

på klagomål, dock kan man se att det finns en ”dumskalle” på den enheten. 

På varje enhet jobbar ca 50-60 personal och det räcker med att en missköter 

sig, så förstör man.” 

 

Varje enhet inom Vård- och omsorg har, enligt förvaltningschefen, en kontaktpolitiker, 

som är ute på enheterna och träffar personal, boenden etc. Även de kan ta emot klagomål 

och där finns rutiner för hur de ska gå tillväga. Med kontaktpolitikerna kan problem 

diskuteras och de kan även ta med sig vissa problem som behöver diskuteras högre upp i 

organisationen. Kontaktpolitikerna tar även med sig problem som de fått rapporterade till 

sig, för att diskutera dessa på berörda enheter. 

 

Vård- och omsorgskontoret återrapporterar alltid klagomål till den som klagat, enligt 

förvaltningschefen.  

 

 

6.3.3 Agerande 

 

Politiker och projektledare 
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Politiker (s) säger:  

 

”Det är de anställda längst ned i organisationen som bestämmer hur det ska 

bli” 

 

Båda politikerna menar att bemötandet är mycket viktigt eftersom det är det som de flesta 

klagomålen handlar om. Att alltid lyssna och inte hänvisa till någon annan samt att inte 

inta försvarsställning är även mycket viktigt. Vidare säger politiker (kd):  

 

”Jag tror inte att det går att utbilda människor till ett gott bemötande. Alla 

människor är inte lämpade för ett jobb som innebär krav på hög social 

kompetens” 

 

Politiker (kd) säger dock att det vid genomförandet av klagomålshanteringen är mycket 

viktigt med utbildning. Vidare säger hon:  

 

”Men det här är en chefsfråga i hög utsträckning. Men det här verkar vara ett 

problem år efter år. Att inte ha ett bra bemötande är ett ständigt 

återkommande problem. Klagomålshantering kan här ge en andledning till ett 

gott bemötande” 

 

Politiker (s) för ett liknande resonemang och lyfter även hon fram att cheferna har en 

mycket viktig roll i arbetet med bemötandet. Politiker (s) menar att arbetet med 

klagomålshantering bör starta med någon form av utbildning, därefter är det viktigaste att 

diskussioner ständigt förs i organisationen kring vad ett bra förhållningssätt är. Politiker 

(kd) för ett liknande resonemang som hon uttrycker så här:  

 

”Det är viktigt att cheferna sätter sig ned med personalen och resonerar , och 

alla ska där vara med och resonera.” 
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Politiker (s) betonar vikten av att klagomålshanteringen integreras i den övriga 

verksamheten för att det ska få någon betydelse för de anställda längst ned i 

organisationen. Ett fristående projekt kring klagomålshanteringen kommer att rinna ut i 

sanden, medan en integrering i de kvalitetsredovisningar som finns idag, med en 

förankring i styrmodellen, skapar de rätta förutsättningarna. Det kommer dock att ta tid. 

Det går inte att pressa in.  

 

Politiker (kd) säger: 

 

“Visst är det så att de anställda längst ned i organisationen inte alltid är 

benägna att föra vidare klagomål kring till exempel dåligt bemötande” 

 

Även politiker (s) och projektledaren menar att det här kan vara ett problem. 

Projektledaren uttrycker dock att de personer som klagar med all säkerhet kommer att gå 

vidare och klaga på något annat sätt. Politiker (s) menar vidare att det är upp till den 

klagande att avgöra om det ska bli ett formellt klagomål av det som den klagande 

framför. Politikerna och projektledaren menar att det enhetliga system som i framtiden 

ska finnas hos kommunen, kommer att fungera som ett bra alternativ för de klagande som 

känner att de inte blir bemötta på rätt sätt då de försöker framföra sitt klagomål till 

anställda längst ned i organisationen.  

 

Hur den anställde längst ned i organisationen ska ställa sig inför vad som ska rapporteras 

vidare och inte är enligt politiker (s) inte så viktig. Det avgörande är istället att man 

svarar på ett bra sätt. Politiker (kd) menar att man helt enkelt måste lita på den anställda, 

men att de rutiner som finns är viktiga för denna avvägning.  

 

Vad det gäller möjligheten att styra de anställdas beteenden hos de externa utförarna ser 

både politikerna och projektledarna att det finns små möjligheter till det.  

 

Projektledaren säger:  
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”Problemet är att vi inte är arbetsgivare till den personalen. Enda 

möjligheten till att påverka det önskvärda bemötandet är att avtala om det vid 

upphandlingen” 

 

Politiker (kd) säger:  

 

”Jag ser inte någon möjlighet till att entreprenörer skulle kunna åläggas att 

arbeta med klagomålshantering ” 

 

Politiker (s) säger:  

 

”Att ålägga externa utförare inom till exempel skolan att arbeta med 

klagomålshantering är inte möjligt, då det endast är Skolverket som kan 

ålägga en skola att göra det” 

 

Kollektivtrafikenheten 

Enhetschefen säger att utbildningen Färd med Omsorg, vilken alla som kör färdtjänst 

eller skolskjuts måste ha gått igenom, ska få anställda att agera på ett professionellt sätt 

vid bemötandet.  

 

Kollektivtrafikenhetens representant i kvalitetsnätverket menar att:  

 

”Om en kund klagar till chauffören skyller de ofta på Samres vilket ger dem 

och kommunen en negativ bild.” 

 

Enhetschefen säger att om någon inte sköter sig, inte bemöter resenärerna på ett 

professionellt sätt, finns möjligheten att påpeka att entreprenören bör ta bort den 

personen. Han säger vidare att de har en ständig dialog med entreprenörerna. En del av 

denna dialog beskriver klagomålsansvarige så här:  
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” Vi talar ofta om för chaufförerna hur viktigt det är att dom ska le och be om 

ursäkt. De ska inte tala om varför de är sena. De måste vara trevliga och inte 

skylla ifrån sig.” 

 

Vidar säger den klagomålsansvarige att de inte har kommit så långt i sitt arbete att de har 

skapat möjligheten för resenären att fylla i en klagomålsblankett i fordonen.  

 

Enhetschefen menar att ju längre den kontraktstid som entreprenören arbetar på har löpt, 

desto bättre dialog skapas. Det är just denna dialog som han menar skapar förutsättningen 

för att lyckas med en metod som klagomålshantering. Han poängterar även att 

klagomålshanteringen måste sättas in i ett större kvalitetssammanhang för att skapa en 

förståelse för arbetet. Han menar vidare att det i framtiden kommer, när de har 

systematiserat arbetet på ett bättre sätt, utforma riktlinjer och rutiner för hanteringen av 

klagomål, vilket kan användas för att påverka chaufförerna. Enhetschefen menar vidare 

att dialogen och att involvera chaufförerna i klagomålshanteringen är mycket viktigt. 

Men han säger att det bara har börjat med det arbetet.  

 

Vård och omsorgskontoret 

Förvaltningschefen beskriver det önskvärda beteendet hos de anställda längst i 

organisationen som följer:  

 

”All vår personal ska vara brukarorienterad. Alla människor är individuella 

och har individuella behov och där måste man som personal kunna bemöta 

dessa behov. Ett individualiserat bemötande är viktigt.”  

 

Förvaltningschefen säger vidare:  

 

”Där är vi inte alla gånger ska jag ärligt säga. Vår personal är också 

individer med ibland kantiga förhållningssätt.”  
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Områdeschefen förklarar att då man började jobba med klagomålshantering så var 

det folk som tog väldigt illa vid sig. Man belade sig själv med skuld och hade svårt 

att se klagomål som något positivt. Eftersom endast ett fåtal av förra årets klagomål 

rapporterades av frontpersonalen, menar hon vidare att man måste arbeta 

strukturerat och med riktade utbildningsinsatser för att känslor som dessa inte ska 

uppstå. 

 

Vård och omsorgsnämnden har genomdrivit reform för individuella servicegarantier, 

vilket man senare har kompletterat med en kompetensutbildning som heter Professionellt 

förhållningssätt. Idag har cirka 1300 av de 2000 inom äldreomsorgen genomgått denna 

utbildning och på handikapprogrammet finns det en liknande utbildning.  

 

Vad det gäller de anställda längst ned i organisationens agerande säger förvaltningschefen 

så här:  

 

”Klagomålshanteringen ger en möjlighet att om jag kommer på dig att du 

behandlar boende och anhöriga på ett illavarslande sätt, så ger det mig 

möjligheten att använda personaldisciplinära åtgärder. Klagomål kan liksom 

Lex Sarah och Lex Maria innebära att man i förlängningen blir av med sitt 

arbete. Vi har dock inte haft något sådant ärende som går att hänföra till 

klagomål.” 

 

Programsekreteraren säger att det önskvärda agerandet finns skrivet om i den pärm som 

varje enhet har fått. Det är sedan upp till varje enhet att omsätta riktlinjerna i pärmen till 

respektive verksamhet. Detta eftersom ett bra bemötande har olika betydelser för till 

exempel en funktionshindrad som inte kan uttrycka sig, mot någon som kan uttrycka sig. 

Områdeschefen menar att klagomålshantering ska fungera som styrverktyg som kan 

påverka de anställdas sätt att tänka och agera i en önskvärd riktning.  
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Vård- och omsorgskontorets förvaltningschef poängterar att det anställdas agerande 

mycket är en fråga för respektive enhetschef att hantera. En ständig dialog måste föras för 

att riktlinjerna kring klagomålshantering ska vara levande dokument.  

 

Programsekreteraren menar att den anställde längst ned i organisationen ska gå till 

enhetschefen om det finns en tveksamhet över vad som ska rapporteras. Det är inte så att 

det är den boende själv som ska avgöra om klagomålet ska rapporteras eller ej. 

Programsekreteraren säger även att alla klagomål inte behöver rapporteras vidare och att 

det blir en gränsdragning där som ibland kan vara svår att göra. Områdeschefen beskriver 

denna avvägning som en fingertoppskänsla hos personalen. Vidare förklarar hon att man 

har ”pratat lite grann om det här” och fortsätter med att säga:  

 

”Attityden att man inte vill rapportera är något som vi måste ändra på. Det är 

ju inte så att ett klagomål ska tystas ned, då blir det ingen vidareutveckling”  

 

Hon fortsätter med att exemplifiera det orimliga i att föra vidare alla klagomål genom att 

säga:  

 

”Man behöver ju inte gå till Ingvar Kamprad och klaga för att man inte har 

fått alla skruvar som behövs.” 
 

 

6.4 Sammanfattning  
Vi kommer i detta avsnitt att lyfta fram de viktigaste delarna ur det empiriska materialet 

genom att ge läsaren en sammanfattning av vad som framkommit i kapitlet.  

 

 

6.4.1 Klagomål 

Diskussionen kring vad som är ett klagomål inleds av politikerna, som förklarar att det 

har förts samtal om vad det ska heta. Ordet klagomål valdes för att det finns i allas 

vokabulär. Tjänstemännen lyfter också fram att klagomål är ett ord som finns i allas 
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ordförråd, men menar att det i detta sammanhang även kan vara något positivt. 

Programansvarige för Vård- och omsorg förklarar att det ibland kan finnas en 

problematik i gränsdragningen mellan vad som är ett klagomål eller till exempel en 

avvikelse, men att de har arbetat fram riktlinjer för dessa bedömningar.  

 

Politikerna och projektledaren menar att klagomålshantering hör ihop med 

servicegarantier och att motionen främst handlade om servicegarantier. Vidare förklaras 

att inspiration ofta kommer från andra kommuner och att många förslag har sin början 

kommungemensamma seminarier.  Inom Vård- och omsorgskontoret framställs de 

allmänna råden från Socialstyrelsen som betydelsefulla, då det där står att verksamheten 

ska arbeta med klagomålshantering.  

 

De högst ansvariga tjänstemännen på respektive verksamhet beskriver 

klagomålshantering som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Vidare förklaras att 

genom klagomålshanteringen kan den missnöjdes synpunkter tas emot och hanteras på ett 

systematiskt sätt, samtidigt som det ger möjligheten att visa vilka förväntningar 

medborgaren kan ha på verksamheten. Förvaltningschefen för Vård- och omsorg menar 

även att klagomålshanteringen används för att ta bort felaktiga beteenden. 

 

 

6.4.2 Styrning av klagomålshantering  

Projektledaren förklarar att rutinerna för klagomålshanteringen har arbetats fram utifrån 

att varje verksamhet ska äga sin egen process. De kvalitetsnätverk som finns inom 

kommunen samt en tilltänkt projektledare har sedan en viktig roll i att säkerställa att 

rutinerna omsätts på ett enhetligt sätt i kommunen.  

 

Både inom Kollektivtrafikenheten och Vård- och omsorgskontoret finns det problem med 

att få de externa utförarna av använda sig av klagomålshantering. Problem framställs 

dock som större hos Kollektivtrafikenheten, där all verksamhet är utlagd på externa 

utförare. Områdeschefen för Vård- och omsorg lyfter även fram svårigheterna med att få 
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de anställda att rapportera då det kan kännas obehagligt att rapportera klagomål, samtidigt 

som de anställda inte alltid vet hur klagomålen ska rapporteras.  

 

Förvaltningschefen framhåller att de har väl utarbetade rutiner för hur klagomålen ska 

hanteras och att de även har en central referensgrupp som, utifrån klagomålen, gör 

analyser och vidtar åtgärder. Enhetschefen för Kollektivtrafikenheten förklarar att deras 

hantering av informationen från klagomålen behöver systematiseras.  

 

Politikerna menar att klagomål kan ge dem värdefull information om vad som händer i 

verksamheterna men att de idag inte tar del av någon sådan information. De menar att 

klagomålshantering främst är en fråga för tjänstemännen.  

 

Politiker och tjänstemän framhåller att frontpersonalens beteende då de möter brukarna är 

mycket viktigt och att klagomålshantering kan fungera som ett sätt att utveckla ett 

önskvärt beteende. Metoden kan dels skapa en medvetenhet om att brukarens synpunkter 

är viktiga, samtidigt som klagomålen ger respektive chef möjligheten att visa för den 

anställde att den måste ändra sitt beteende. 

 

 



Vad tillför ett klagomål? – en studie ur ett styrningsperspektiv 

Petter Blid -101- Fredrik Peterson 

7 Analys 

I detta kapitel avser vi att skapa en god grund för de slutsatser som vår uppsats ska 

mynna ut i, vilket vi gör genom att skapa en syntes mellan våra teoretiska utgångspunkter 

och vårt empiriska material. I föregående kapitel delade vi in det empiriska materialet i 

en styrningsdel och en utomliggande del, som inte föll inom vårt styrningsperspektiv. Vi 

kommer i detta kapitel att inledningsvis behandla de delar som vi i det empiriska avsnittet 

valde att lyfta ut och inte behandla under vårt styrningsperspektiv. Därefter kommer det 

avsnitt som vi i referensramen och empirin valde att kalla förutsättningar analyseras. De 

två nästkommande delarna, agerande och utveckling, kommer vi att analysera utifrån en 

modell över hur klagomålshanteringsprocessen kan se ut.  

 

 

7.1 Den kommunala marknaden 
Vi kommer i detta avsnitt lyfta fram de marknadsmässiga förutsättningarnas betydelse för 

hur klagomålshanteringen betraktas. Följaktligen kommer ingen heltäckande bild av hur 

klagomålshanteringen uppfattas att framställas i detta avsnitt.  En sådan analys kommer 

först senare i under avsnitt ”7.1.3 Drivkrafter”. Nedanstående diskussion kring 

kommunala marknader kommer sedan att ligga till grund för analysen av kundbegreppet i 

avsnitt ”7.1.1 Kundbegreppet”.   

 

Norèn (2002) beskriver två huvudtyper av kommunala marknader.  I den ena typen är 

beställarens roll att identifiera ett behov av en viss tjänst och skapa konkurrens mellan 

utförarna, vilket ofta görs genom att tillåta privata entreprenörers närvaro. Vård- och 

omsorg samt Kollektivtrafiken tillhör denna typ av marknad, dock i olika former. 

Kollektivtrafiken är en marknadsform där konkurrens uppstår genom en offentlig 

upphandling av uppdraget, som sedan enbart utförs av entreprenören under en bestämd 

kontraktstid. På Vård- och omsorgsmarknaden förekommer också externa utförare, men i 

minde omfattning. Skola och utbildning, där brukaren sätts i centrum och förväntas välja 

mellan olika utförare, tillhör den andra formen av marknadstyper som Norén beskriver.  
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Montin (2002) benämner kundens möjlighet att lämna marknaden som exit. Den andra 

valmöjligheten, voice, innebär att kunden höjer sin röst och framför sin synpunkt. 

Klagomålshantering uppfattas inom Vård och omsorg vara ett viktigt sätt för den boende 

att ge uttryck för sitt missnöje. Förvaltningschefen betonar betydelsen av 

klagomålshanteringen genom att förklara att den boende inte har några möjligheter att 

välja mellan olika utförare. Det finns både kommunala och privata utförare, men det är 

beställaren, inte brukaren, som bestämmer vilket alternativ som ska väljas. Vikten av att 

arbeta med vad Montin (2002) kallar voice framställs därmed öka av att någon möjlighet 

till exit inte föreligger.  

 

Inom Kollektivtrafiken där uppdragen, efter upphandling, utförs på längre kontrakt 

framställs inte frånvaron av möjligheten till exit påverka betydelsen av 

klagomålshantering. Istället betraktas klagomålshanteringen som ett verktyg för att skapa 

en dialog med användarna av tjänsten och de externa utförarna. Enhetschefen beskriver 

att dialogen mellan de kommunala tjänstemännen och utförarna är avgörande för att 

skapa en väl fungerande verksamhet. I denna dialog ingår det att kommunicera vad 

användarna av tjänsten anser om utförandet. Klagomålshanteringen beskrivs i detta 

sammanhang som ett viktigt verktyg för att föra fram dialogen.  

 

På den marknad där både möjligheten till exit och voice finns, lyfts en annan dimension i 

klagomålshantering upp. Politiker (s) menar att en väl fungerande hantering av elever och 

föräldrars klagomål kan motverka att kommunala elever byter till en privat skola. 

Klagomålshanteringen betraktas därmed som ett konkurrensmedel genom vilket man kan 

undvika att användaren av den kommunala tjänsten att använda sig av exit.   

 

Det marknadsmässiga sammanhang som klagomålshanteringen placeras in i får, enligt 

ovan, betydelse för hur den betraktas i respektive verksamhet. De olika synsätten 

beskriver dock mer en utgångspunkt för vad klagomålshanteringen ska bidra till att 

uppnå, vilket betyder att hur metoden används inte behöver skilja sig åt. Vi kommer att 

vidga och utförligare diskutera detta resonemang i avsnitt ”7.3.2 Hur används 

klagomålen?”. 
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7.1.1 Kundbegreppet  

Montin (2002) menar att en kund främst kännetecknas av möjligheten att välja bort en 

viss tjänst, medan brukare handlar om ett kollektiv som använder sin röst för att påverka. 

Klagomålshantering definieras visserligen olika av varje respondent men gemensamt är 

att alla ser klagomålen som ett sätt att fånga upp den enskilda individens synpunkter, 

klagomål, åsikter eller beröm. Att det är individen, inte kollektivet, som 

klagomålshanteringen riktar sig mot anser vi medför att brukarbegreppet blir ett 

missvisande begrepp i sammanhanget. Alla utom en av tjänstemännen anser att brukare är 

ett konstigt ord som passar illa i verksamheten. Trots detta använder sig majoriteten av 

tjänstemännen av brukarbegreppet, kompletterat med verksamhetsberoende begrepp 

såsom boende eller resenär.  

 

Montin (2002) menar att kundbegreppet blir problematiskt då alla inte har samma 

förutsättningar och möjligheter att agera som den rationella kunden, samtidigt som 

kommunen har ett krav på rättvisa.  Denna bild stöds av vårt empiriska material där 

avsaknaden av en direkt ekonomisk transaktion, krav på rättssäkerhet samt att den 

kommunala medborgaren inte alltid kan agera som en kund framförs som argument till att 

inte använda kundbegreppet. Den kommunala medborgaren beskrivs även av 

respondenterna agera på vad Montin (2002) kallar torget, där avvägningen mellan 

valfrihet och rättvisa avgörs av politiska representanter, varför kundens suveränitet inte 

kan betonas.  Inom utbildning och skola, som Norén (2002) beskriver som en marknad, 

dock i en reglerad form, där brukaren sätts i centrum och förväntas agera som en kund 

genom att välja mellan olika skolor kan kundbegreppet tyckas tydligare. Detta eftersom 

exit möjliggörs samtidigt som individen betonas. Politiker (s) anser dock att kund är ett 

missvisande begrepp som leder tankarna fel, varför begreppet inte används.  Vilket 

begrepp som används kan i vår mening därför inte förklaras genom att se till de 

marknadsmässiga förutsättningarna. Begreppsvalet är istället en fråga som diskuterats på 

politisk nivå, varför den rådande politiska majoriteten bestämmer, utifrån politisk 

uppfattning, vilket begrepp som ska användas i kommunen.  Att begreppsvalet har en 

politisk dimension och avgörs på politisk nivå, bekräftas av de tjänstemän som menar att 
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kundbegreppet användes flitigt i början av 90-talet och blev då uttjatat och tappade sin 

innebörd.  

 

Även om kund inte aktivt används som ett begrepp beskriver vissa tjänstemän att de 

tänker i ett kundperspektiv. Staffanson (1995) menar att vissa kommunala verksamheter 

är individanpassade, medan andra är generellt anpassade. Vård- och omsorgskontorets 

förvaltningschef betonar att verksamheten är utformad utifrån individens enskilda 

specifika behov i form av individuella servicegarantier. Att individen står i fokus anser vi 

gör att synsättet mer liknar kund- än brukarbegreppet. Kollektivtrafikens enhetschef 

betonar däremot vikten av att se till kollektivet, samtidigt som individen inte får glömmas 

bort. Det kollektiva synsättet ligger därmed närmare brukarbegreppet, vilket bekräftas av 

att enhetschefen betonar att brukarbegreppet är det som gäller och att verksamheten inte 

har några kunder.  

 

 

7.1.2 Vad är ett klagomål? 

Projektledaren och politikerna diskuterar vilket begrepp som ska användas och på 

politikernivå valde man att kalla det för klagomål för tydlighetens skull. En politiker 

nämnde att det ordet finns i allas vokabulär och att det därför är tydligt vad som menas 

med det. Nationalencyklopedin (www.ne.se, 2005-03-17) definierar klagomål som att 

yttra ett missnöje. Strid (2001) menar att klagomål i detta samband med 

klagomålshantering får en vidare definition och även inkluderar positiva synpunkter, 

åsikter, förslag etc. Som skrivet ovan valde man på politikernivå att kalla det för 

klagomål för tydlighetens skull. Tydligheten brister i vår mening i detta fall då vissa 

respondenter definierar klagomål som ordets, enligt Nationalencyklopedin, rätta 

betydelse, medan andra ser på klagomål som något större och vidare, likt Strid (2001). 

Barlow och Møller (1997) menar att det är viktigt att ha ett gemensamt synsätt och att 

detta tydligt ska informeras och implementeras i organisationen. Med samma syfte fördes 

en diskussion i den undersökta kommunen om vilket begrepp som skulle användas. 

Kommunen ville ha ett begrepp och att det skulle innebära samma sak för alla, för att få 
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en samstämmighet. Denna samstämmighet anser vi inte ha infunnit sig, då synsättet och 

definitionen på klagomål skiljer sig åt. 

 

Inom Kollektivtrafikenheten, som endast har externa utförare, menar respondenterna, att 

det är svårt att få de externa att rapportera klagomål, då de inte är benägna att framföra 

information som kan vara till deras nackdel. Respondenterna framhäver att det då blir upp 

till brukaren att avgöra om dennes åsikt ska bli till ett klagomål eller inte, genom att hon 

på eget initiativ får kontakta kommunen för att där framföra sin synpunkt. Vård- och 

omsorgskontorets programansvarige menar att det är de anställdas ansvar att avgöra vad 

som är ett klagomål eller inte. Vi menar därför att vad som är ett klagomål eller inte, är 

beroende av vem som bestämmer det.  

 

Vad som i slutändan är ett klagomål eller inte menar tjänstemännen avgörs efter en intern 

bedömning. I Kollektivtrafikenheten sorteras exempelvis de klagomål som är 

överklagande till Länsrätten bort från klagomålshanteringen. I Vård och omsorg menar 

områdeschefen att det görs bedömningar om vad som är ett klagomål, Lex Maria, Lex 

Sarah etc. Hur klagomål definieras mot kunden, menar samtliga respondenter, ska göra 

att kvoten av antalet missnöjda brukare som klagar blir så hög som möjligt. Vidare menar 

vissa att definitionen ska göras bredare, för att även fånga upp positiva synpunkter.  

 

 

7.1.3 Drivkrafter 

Beslutet som togs i Kommunfullmäktige om att införa klagomålshantering i Norrköpings 

kommun inkluderade även servicegarantier. Mellgren (2005-02-18) menar att 

servicegarantier ska klargöra vilken kvalitetsnivå som brukaren kan förvänta sig i 

respektive verksamhet. Klagomålshantering blir i det här sammanhanget ett verktyg för 

att de anställda i kommunen ska arbeta efter att upprätthålla den uppsatta kvalitetsnivån, 

samt ett sätt för brukarna att påpeka att garantin inte har uppfyllts. Politikerna och 

projektledaren framhåller att klagomålshantering ska vara ett komplement till 

servicegarantier och sätter därmed klagomålshantering i ett kvalitetssammanhang. 
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Respondenterna bekräftar Montins (2002) alternativa beskrivning av klagomålshantering 

som en metod att genom brukarinflytande utveckla medborgarskapet. Detta 

demokratiperspektiv är inget respondenterna aktivt arbetar utifrån, utan 

kvalitetsperspektivet är det rådande. Trots att ett kvalitetsperspektiv har lagts på 

klagomålshantering, menar vi att metoden till stor del stämmer överens med vad Montin 

(2002) ser som en utveckling av medborgarskapet och är en möjlig bieffekt av införandet. 

Klagomålshantering beskrivs av flera respondenter som ett sätt att föra fram en dialog 

och ett samarbete för att gemensamt lösa det klagomålet berör. Samtidigt är en 

systematisk klagomålshantering ett sätt att involvera brukarna i verksamhetsutvecklingen. 

Genom en uttalad önskan att få in klagomål kan brukaren involveras i kvalitetsarbetet och 

deltar därmed i processen. Montin (2002) menar vidare att en utveckling av 

medborgarskapet kan bidra till ett partipolitiskt engagemang. Visserligen kan ett 

klagomål riktas till, och behandlas av, en politiker. Det går dock inte att finna stöd, 

varken i våra empiriska studier eller i litteraturen, för att en positiv bieffekt, i form av 

ökat politiskt engagemang, uppnås genom klagomålshanteringen.  

 

Utöver servicegarantier lyfter respondenterna även fram att verksamheter inom 

kommunen och andra kommuners arbete med klagomålshantering har drivit fram beslutet 

i Kommunfullmäktige. Socialnämnden och Vård- och Omsorgsnämnden var de två 

verksamheter som innan KF:s beslut systematiskt arbetade med klagomålshantering. En 

av de intervjuade politikerna var delaktig i motionen och sitter även som representant i 

Vård- och Omsorgsnämnden, vilket enligt vår mening skapat en insikt och förståelse om 

klagomålshanteringens möjligheter. På så sätt har Vård- och omsorgsnämndens arbete 

påverkat det kommunövergripande införandet av klagomålshantering.  

 

Vård- och Omsorgsnämndens klagomålshantering är en kopia av de rutiner som 

utvecklades i Socialnämnden. Förvaltningschefen och programansvarige som utvecklade 

metoden, tog den med sig när de bytte från Socialkontoret till Vård- och 

omsorgskontoret. I Socialstyrelsens allmänna råd som kom 1998 står det att 

verksamheten ska ha säkra rutiner för hantering av klagomål. De allmänna råden är 

endast av vägledande art och kan därför inte enbart förklara varför klagomålshanteringen 
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infördes. Lex Maria, Lex Sarah och avvikelserapporter är nära besläktat med 

klagomålshantering. De tre delarna kom först, vilket gjorde att klagomålshantering 

naturligt blev en metod för att hantera de synpunkter som inte kunde hänföras till 

lagregler och avvikelser. Dessa lagregler anser vi ha bidragit till att legitimera och 

underlätta införandet av klagomålshanteringen. Programansvarige, som under 1999 till 

2000, utbildade sig i klagomålshantering, har därefter fungerat som en nyckelperson vid 

utformningen av de systematiserade rutinerna. 

 

Avtal och regler framställs även på Kollektivtrafikenheten haft betydelse för införandet 

av klagomålshantering. I de avtal som de har med de externa utförarna står det att alla 

avvikelser och olyckshändelser ska rapporteras till kommunen. Respondenterna 

framhåller att dessa rapporteringar även kom att inkludera klagomål av mer funktionell 

art, såsom bemötande och servicegrad. Det uppstod därmed ett behov av att systematisera 

hanteringen av detta.  

 

 

7.2 Förutsättningar  
I detta avsnitt, som enligt tidigare uppdelning hamnar i vårt styrningsperspektiv, kommer 

vi att lyfta fram de delar som ska svara mot ska svara mot uppsatsens syfte om 

utformning av klagomålshantering. 

 

 

7.2.1 Synsätt 

Barlow och Møller (1997) framhåller vikten av att ha ett gemensamt synsätt gällande 

klagomål och att en klagomålspolicy måste skapas för att all personal ska veta vad som 

gäller. Efter beslutet i Kommunfullmäktige att klagomålshantering ska införas i 

Norrköpings kommun startades en projektgrupp för att utforma riktlinjer för 

klagomålshantering. Som skrivet tidigare i detta kapitel är det verksamhetsberoende vad 

som är ett klagomål, vilket framgår i riktlinjerna då endast generella sådana utformats 

som varje verksamhet sedan ska få omsätta så att de passar dem. De ska äga sin process 

själva och utforma en hantering utifrån verksamhetens förutsättningar. I nämnda 
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projektgrupp ingick representanter från kommunens olika verksamheter. Detta menar vi 

bidrog till att skapa en samstämmighet och motverkade det Monthelle (1998) menar är ett 

problem i offentlig sektor, nämligen att samarbetet mellan olika avdelningar ofta är dåligt 

och att det försvårar en enhetlig service. 

 

 

7.2.2 Struktur 

Monthelle (1998) menar även att administration och rutiner ofta är anpassade efter 

organisationen, snarare än för kunden. I Norrköpings kommun har man sett till andra 

kommuners erfarenhet av klagomålshantering, där en bra intern struktur inte utformades 

innan man startade med att uppmuntra allmänheten att lämna klagomål. Norrköpings 

kommun tog lärdom av de fallen och började med att utforma en intern struktur och 

förankrar idag den i organisationen för att i ett senare skede fokusera på kunden. 

Monthelles (1998) resonemang kring administration och rutiner stämmer i vår mening till 

viss del i Norrköpings kommun med tanke på det interna arbete som idag utförs. De 

anpassar dock klagomålshanteringen internt till en början, för att bygga en god intern 

struktur. För att i ett senare skede kunna behandla klagomålen på ett tillfredställande sätt. 

Respondenterna framhåller att det är viktigt att det ska vara enkelt för brukarna att lämna 

klagomål och att de ska veta vart de ska vända sig. De menar, likt Barlow och Møller 

(1997), att det är viktigt att ha ett flertal olika kanaler för att få kvoten av antalet 

missnöjda som verkligen klagar så hög som möjligt. Olika personer går tillväga på olika 

sätt, vissa vill prata och andra skriva. De kanaler som kommunen idag använder är 

standardkanaler såsom telefon, e-post, fax etc., samt det personliga mötet där brukaren 

vid kontakt med de anställda i verksamheten kan framföra ett klagomål. Projektledaren 

framhåller en plan att även införa ett datasystem som kan komplettera övriga kanaler. Det 

systemet är tänkt att vara Internetbaserat, så att den klagande via Internet kan skriva ett 

klagomål som sedan ska behandlas av berörd verksamhet. Fördelen med datasystemet är 

att det kan användas dygnet runt och på många olika platser. Det kan även användas om 

ett klagomål kommer in via de andra kanalerna. Om en anställd får ett klagomål via 

telefon, exempelvis, kan hon gå in i systemet och skriva en rapport åt den klagande. 
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Dahlrymple & Donnely (1997) menar att det ska synas i systemet att en kommun arbetar 

med klagomålshantering om de utger sig för att göra det. Ovan nämnda datasystem anser 

vi skulle vara en symbolisk handling för att kommunen aktivt arbetar med 

klagomålshantering och att de har en vilja att få in brukarnas synpunkter. Externt mot 

brukarna, såväl som internt mot de anställda, skulle datasystemet vara en symbol för att 

klagomålshantering har införts och att det är en viktig del i verksamheten. Systemet 

skulle även kunna fungera som ett påtryckningsmedel för alla verksamheter att arbeta 

med metoden. Ett beslut behöver inte medföra att alla direkt börjar arbeta med 

klagomålshantering, i alla fall inte på ett önskvärt sätt. Genom ett datasystem får 

verksamheterna in klagomål vare sig de vill eller inte, vilket i vår mening medför en 

påtryckning att systematisera arbetet och ta metoden på fullaste allvar. 

 

7.2.3 Kommunikation 

När klagomålshanteringens rutiner och struktur har förankrats internt kommer 

Norrköpings kommun att starta en marknadsföringskampanj där de går ut till allmänheten 

och uppmuntra till att lämna klagomål. Inom Kollektivtrafiken kommer man att sätta upp 

affischer i väntsalar, blanketter kommer att finnas i bussar etc. Hela kommunen kommer 

att gå tillväga på liknande sätt, men hur det kommer att se ut är beroende på verksamhet. 

Marknadsföringen gör att klagomålshanteringen tar steget från den interna processen som 

pågår idag till att bli mer kundinriktad. Administration och rutiner ges då en möjlighet att 

anpassas efter kunden, snarare än för organisationen.  

 

När en organisation inför servicegarantier måste dessa kommuniceras till allmänheten för 

att de ska vara till nytta. Genom marknadsföringen av servicegarantier måste 

organisationen även förevisa allmänheten om vad de ska göra om deras upplevda kvalitet 

inte överensstämmer med den kvalitet de är garanterade. Mellgren (2005) framhåller att 

det inte går att ha servicegarantier utan att ha en fungerande klagomålshantering. Det är 

därför viktigt att även marknadsföra klagomålshanteringen i samband med 

servicegarantierna. Vi menar att införandet av servicegarantier har möjligheten att 

fungera som draghjälp för klagomålshanteringen. 
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7.2.4 Verksamhetsspecifika förutsättningar 

Tidigare har konstaterats att det är beroende på verksamhet vad som är ett klagomål eller 

inte. Utformningen och implementeringen av klagomålshantering är även den 

verksamhetsberoende. Inom Kollektivtrafiken har man uteslutande externa utförare och 

det är vid avtalstillfället de har störst möjlighet att påverka en extern entreprenör i olika 

frågor. Likadant är det med externa enheter inom Vård och omsorg. Det empiriska 

materialet visar att det finns problem med att implementera klagomålshantering i externa 

verksamheter då det är svårt att kontrollera att de arbetar med metoden på ett systematiskt 

och tillfredsställande sätt. Det går att skriva avtal om det, men det är svårt att kontrollera 

att de verkligen hålla sig till avtalet på det sätt som var syftet. Vård- och omsorgskontoret 

försöker lösa problemet med att inkludera externa entreprenörer i de utbildningar de har, 

samt genom de avtal som skrivs vid upphandlingen. De externa enheterna har även fått 

den pärm där det står hur de ska tillväga med klagomål, lagar etc. Kollektivtrafiken styr 

sina enheter, bortsett från avtalen som är det primära, med kontinuerliga samtal med 

entreprenörerna där de diskuterar verksamheten. 

 

Staffansson (1995) menar att det finns en rad olikheter mellan olika verksamheter inom 

en kommun. Tidigare har poängterats att Kollektivtrafiken samt Vård och omsorg är två 

verksamheter som skiljer sig mycket åt. En av Staffanssons olikheter är hur verksamheten 

är utformad; utifrån individen eller generellt. Vård- och omsorg är en individanpassad 

verksamhet då varje individ, inom vissa gränser, får utforma sin vardag som den vill. En 

boende inom äldrevården får exempelvis bestämma när hon ska bli väckt på morgonen, 

hur hon vill disponera sin dag etc. Kollektivtrafiken däremot utformar sin verksamhet 

utefter kollektivet, då tjänsten går ut på att transportera brukaren från en plats till en 

annan. Brukaren får inte välja bil, resväg etc. Tjänsten är endast transporten som sådan. 

De ovan nämnda olikheterna är inget som vi menar har påverkat utformning eller 

användning av klagomålshantering, då metoden används för att fånga upp den enskilde 

individens uppfattning. Det finns även tydliga likheter de två verksamheterna emellan, 

som gör att klagomålshanteringen utformas och används på liknande sätt. Båda två har en 

hög grad av interaktion med brukaren, vilket vi menar gör att verksamheterna får de flesta 
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klagomålen på bemötande. De utformar också sin klagomålshantering med kanaler som 

är knutna till interaktionen. De personliga mötena är en del i detta då brukaren har 

möjlighet att framföra ett klagomål till en anställd direkt i tjänsteproduktionen, 

exempelvis på ett boende eller direkt till en chaufför. Såväl Vård och omsorg som 

Kollektivtrafiken har, eller planerar att ha, affischer vid de platser där tjänsterna utförs 

som informerar om klagomålshantering, samt blanketter som kan fyllas i och lämnas på 

plats. I en verksamhet såsom vägunderhåll är ovanstående diskussion inte relevant och vi 

anser därför att klagomålshanteringen då bör få en annan form. Om en medborgare har 

synpunkter på en ojämn väg, belysning av en väg etc. finns där ingen kommunanställd 

som står vid vägen som hon kan vända sig till. Den direkta interaktionen mellan brukare 

och kommun är nära obefintlig, vilket exempelvis gör att klagomål angående bemötande 

inte tas upp. 

 

7.2.5 Utbildning 

Alla respondenter framhåller att utbildning är viktigt och de har även haft utbildningar 

bland personalen gällande klagomålshantering. Kommunen hade en dag med utbildning i 

klagomålshantering då representanter från alla verksamheter deltog. Inom Vård- och 

omsorg har områdes- och enhetscheferna utbildats och de ska sedan utbilda personalen på 

enheterna. Kollektivtrafiken har ännu inte haft någon utbildning, mer än den ovan 

nämnda kommunövergripande. Dock uttalas att det är viktigt och att önskemål finns att 

de ska ha det och att den då ska vara specifik för deras verksamhet. Barlow och Møller 

(1997) påpekar vikten av att ha ett gemensamt synsätt gällande klagomålshantering och i 

det är utbildning en viktig del. Vi menar att utbildning kan vara ett medel för att skapa en 

samstämmighet, men även ett sätt för att motverka vad Lipsky (1980) menar är ett 

problem; att de anställda i omtolkar policys utifrån egna intressen.. 
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7.3 Agerande och utveckling  
 

 
Fig. 7; Stevenson (1991), författarnas omarbetning 

Vi kommer i detta avsnitt, utifrån en omarbetad version av Stevensons (1991) modell 

över klagomålshanteringsprocessen, diskutera hur klagomålshantering används i 

Kollektivtrafiken och Vård- och omsorg. Vi kommer i nedanstående diskussion åtskilja 

de två verksamheterna eftersom klagomålen hanteras på olika sätt.  

 

Stevenson (1991) menar att en organisation vid arbetet med klagomålshantering dels 

måste styra de anställdas agerande vid mötet med kunden, dels styra den information som 

går igenom organisationen och i slutändan utvecklas till en åtgärd. Informationen från 

klagomålen ska användas till förebyggande åtgärder och beslut, kombinerat med 

styrningen av de anställdas beteende, vilket Stevenson (1991) benämner Complaint 

Management. En avsaknad av förebyggande åtgärder i klagomålshanteringen, där 

organisationen enbart fokuserar på hur kunden uppfattar hanteringen av det enskilda 

ärendet, betecknar Stevenson (1991) Complaint Handling.  

 

 

7.3.1 Hur hanteras klagomålen? 

Kollektivtrafikenheten 

I Kollektivtrafikenheten ser processen med klagomålshantering olika ut beroende på vem 

det är som tar emot klagomålet. Det börjar med att en person klagar till en anställd, som i 

Stevensons (1991), av författarna omarbetade, modell ovan benämns 

”Kundkontaktperson”. ”Kundkontaktens” agerande avgör sedan hur 

klagomålshanteringen kommer att se ut. Respondenterna framhåller att det är svårt att få 

Kund Kundkontakt 
Klagomåls- 

ansvarig Ledningsgrupp Politiker 

Complaint Handling 

Complaint Management 

Klagomål 
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de externa entreprenörerna att arbeta med klagomålshantering, då de inte är benägna att 

föra vidare information som kan vara till deras nackdel. I det fallet stannar processen vid 

kontaktpersonen.  

 

När ett klagomål framförs till Kollektivtrafikenheten direkt är det även i de fallen 

”Kundkontaktpersonen” som bestämmer om klagomålet ska rapporteras eller inte. Det 

empiriska materialet visar att enheten har en mall, kallad incidentrapport, där klagomål av 

alla slag dokumenteras. ”Kundkontaktpersonen” försöker sedan utreda klagomålet och 

återkommer sedan till den klagande om hur ärendet gått, om det är utrett eller om det 

skickats vidare till entreprenören. Därefter tas rapporten om hand av klagomålsansvarige, 

som bevarar klagomålet i en pärm. Om det är ”Klagomålsansvarige” som agerar 

”Kundkontakt”, vilket är vanligt förekommande, blir de rollerna i modellen ovan 

sammanslagna.  

 

Kollektivtrafikenheten har även en beställningscentral, Samres, som tar emot klagomål. 

Dessa klagomål dokumenteras och utreds av Samres, som sedan skickar rapporten till 

”Klagomålsansvarige”. Den sista delen i modellen, innan politikernas inblandning, är 

”Ledningsgrupp”. Alla rapporterade klagomål kategoriseras och sammanställs och sätts 

därefter i en pärm. Ingen sammantagen analys görs utifrån sammanställningen av 

klagomålen, utan ärendena behandlas enskilt. Det empiriska materialet visar att det inte 

finns någon ”Ledningsgrupp” som ansvarar för en systematisk uppföljning och analys. 

Klagomålen stannar därför hos ”Klagomålsansvarig”. 

 

Den empiriska undersökningen visar att klagomålshantering i Kollektivtrafikenheten 

innebär att ett klagomål som framförs till ”Kundkontaktpersonen”, Samres eller en 

anställd på enheten, löses i möjligaste mån. Därefter återkontaktas den klagande och 

rapporten sätts i en pärm. Respondenterna framhåller att de inte har något bra system för 

uppföljning av klagomålen, men det händer att de använder klagomålen vid mötena med 

de externa entreprenörerna. 
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Respondenterna framhåller att det inte finns några direktiv om vad som ska rapporteras 

vidare uppåt i organisationen, till politikernivå, utan politikerna är främst intresserade av 

restider och handläggningstider. Dessutom blir politikerna inblandade i de fall där 

händelser tas upp av massmedia. I de situationerna förs en dialog med politikerna om vad 

som hänt och hur ärendet löses. Enhetschefen påpekar också att de inte vill att politikerna 

ska ta del av mer information på grund av att den används för att göra politiska poänger.  

 

Vård- och omsorgskontoret 

Sedan 2003 har Vård- och omsorgskontoret arbetat utifrån det policydokument och de 

rutiner för klagomålshantering som antogs av Vård- och omsorgsnämnden. Rutinerna 

beskrivs som noggranna och utförliga anvisningar om hur hanteringen av klagomål ska 

gå till och vilka kanaler som kan användas. Programansvarige förklarar även att rutinerna 

är utformade på olika sätt beroende på vem som tar emot klagomålet. Enligt Stevensons 

(1991) omarbetade modell ser därför riktlinjerna olika ut beroende på vem som är 

”Kundkontaktpersonen”. Ett klagomål som framförs via den anställde längst ned i 

organisationen, skickas enligt rutinerna vidare till enhetschefen, som agerar 

”Klagomålsansvarig”. I de fall klagomålen framförs direkt till enhetschefen blir den 

personen både ”Kundkontakt” och ”Klagomålsansvarig”. Områdeschefen träder enbart in 

som ”Klagomålsansvarig” i de fall då klagomålen handlar om enhetschefen personligen. 

Klagomålen ska alltid, via områdeschefen, skickas vidare till Vård- och omsorgskontoret 

för att diarieföras. Utifrån diariet sammanställs sedan kvartalsvis en mindre rapport som 

ligger till grund för de diskussioner som förs i den centrala referensgruppen, det vill säga 

”Ledningsgruppen”. 

 

Programansvarige menar att en grundläggande utgångspunkt för hanteringen av 

klagomålen är att det ska göras så långt ut i organisationen som möjligt. 

”Ledningsgruppens” diskussioner ska därför rapporteras vidare till de referensgrupper 

som respektive områdeschef leder, för att sedan föras vidare till respektive enhetschef, 

som diskuterar ärendena med de sina anställda. I förlängningen är således ambitionen att 

de diskussionerna som förs i den centrala ledningsgruppen ska komma all personal 

tillhanda. Programansvarige förklarar att utgångspunkten är densamma om 
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områdeschefen tar emot klagomålet, då skickas det vidare till enhetschefen som sedan 

utreder ärendet med sina anställda. Vad gäller de externa utförarna involveras de i 

klagomålshanteringen på samma sätt som de kommunala enheterna. Programansvarige 

förklarar att kommunens arbete med klagomålshantering begränsas av att de enbart har 

tillsynsmöjlighet, ingen insyn, i de externa verksamheterna. 

 

Informationen från klagomålshanteringen är, enligt programansvarige, menad att även 

delges politikerna i Vård- och omsorgsnämnden. Hon förklarar dock att de varit dåliga på 

att vidarebefordra informationen till politikerna. Politiker (kd), som sitter i Vård- och 

omsorgsnämnden, menar att hon i inte får till sig informationen på ett samlat sätt, 

förutom i de fall då klagomålen går så långt som till Lex Sarah eller Lax Sarah.  

 

7.3.2 Hur används klagomålen? 

Kollektivtrafikenheten hanterar varje enskilt klagomål för att återställa den klagandes 

missnöje. Respondenterna uppger att de försöker lösa ärendena direkt, vilket vi menar 

överensstämmer med Grubers (2004) första mål med klagomålshantering; att återupprätta 

den klagandes missnöjdhet genom en snabb och flexibel hantering av klagomålet. Av 

Grubers (2004) formulerade mål är ovanstående det enda som lyfts fram som ett 

användningsområde för klagomålshanteringen i Kollektivtrafikenheten. Gruber (2004) 

menar vidare att klagomålshanteringen även har som mål att klargöra att organisationen 

bedriver en kundorienterad verksamhet, samt skapa en positiv word of mouth 

kommunikation. Vi menar att dessa mål kan vara möjliga bieffekter, men det är inget som 

lyfts  fram som ett mål under intervjuerna. Enligt Stevensons (1991) uppdelning behöver 

en organisation, utöver arbetet med den anställdes agerande vid bemötandet av 

klagomålet, använda information till förebyggande åtgärder och beslut. Som skrivet 

under ”7.3.1 Hur hanteras klagomålen?” har Kollektivtrafikenheten varken någon 

”Ledningsgrupp” eller enskild person som arbetar med systematisk uppföljning och 

analys av alla klagomål. Kollektivtrafikens klagomålshantering liknar vi därför vid 

Grubers (2004) Complaint Handling, eftersom deras hantering enbart handlar om att 

bemöta och åtgärda den enskilde kundens missnöje.  
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Inom Vård- och omsorgskontoret uppges klagomålshanteringen dels användas som ett 

sätt att återupprätta vad Gruber (2004) benämner att återupprätta den klagandes 

missnöjdhet. De lyfter även fram att informationen från klagomålshanteringen används på 

ledningsnivå för att förebygga framtida klagomål. På ett systematiserat sätt sammanställs 

klagomålen och ligger sedan till grund för den centrala referensgruppens beslut att gå in i 

verksamheterna och genomföra åtgärder för att förhindra att icke önskvärda situationer 

ska uppstå igen. Programansvarige ger den utbildning som initierades efter att många 

klagomål gällande bemötandefrågor hade kommit in som ett exempel på en åtgärd. Vi 

menar att den centrala referensgruppens arbete överensstämmer med Grubers (2004) mål 

att; analysera och använda sig av den information som klagomålen ger, samt genomföra 

förbättringsåtgärder utifrån analysen av klagomålen. Grubers (2004) övriga mål är, 

liksom för Kollektivtrafiken, inte något som respondenterna framhåller som mål med 

klagomålshanteringen, utan kan i vår mening främst ses som en positiv följd av arbetet 

mot de övriga målen. Vård- och omsorgsnämnden använder klagomålen både för att lösa 

kundens problem och även för att, utifrån informationen från samtliga klagomål, åtgärda 

systemfel och utveckla verksamheten. Vi menar därför att användningen av 

klagomålshantering i Vård- och omsorg kan liknas vid Complaint Management, eftersom 

en ytterligare dimension i arbetet tillförs genom ”Ledningsgruppens” (den centrala 

referensgruppen) arbete.    

 

De båda verksamheternas högst ansvariga chefer menar att klagomålshantering är en del i 

verksamhetsutvecklingen. Enligt Grubers (2004) resonemang kan klagomålshantering 

först ses som en utveckling av verksamheten då informationen från klagomålen användas 

på ett systematiskt sätt för proaktiva åtgärder. Enligt vårt tidigare resonemang kan därför 

verksamhetsutveckling betraktas som en del i arbetet med Complaint Management. En 

användning av klagomålen enligt Complaint Handling, där enbart den enskilda kundens 

missnöje återställs, kan därför enligt Gruber (2004) inte betraktas som 

verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling behöver inte alltid, i vår mening, ha sin 

grund i en sammanställning av klagomål, utan kan även grundas på ett enskilt ärende. 

Områdeschefen för Vård- och omsorg exemplifierar det genom de åtgärder som vidtogs i 

fallet där en boende blev av med kläder. Rutinerna för märkning och hantering av de 
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boendes kläder ändrades för att undvika att problemet skulle uppstå igen. Vård- och 

omsorgskontoret som systematisk använder både enskilda klagomål och en 

sammanställning av desamma för proaktiva åtgärder, uppfyller Grubers (2004) krav för 

verksamhetsutveckling. Kollektivtrafikenheten menar själva att de saknar en systematik i 

hanteringen av klagomål. En enskild åtgärd utifrån ett klagomål anser vi därför inte vara 

tillräckligt för att leva upp till kraven för att se klagomålshantering som en del i 

verksamhetsutvecklingen.  

 

Kollektivtrafikens enhetschef menar att klagomålshanteringens främsta uppgift är att 

skapa en dialog med medborgarna om vilken servicenivå de kan förvänta sig. 

Edwardsson (1996, i Wiklund, 2004) menar att kundens upplevda kvalitet grundar sig i 

överensstämmelsen mellan förväntad och upplevd tjänst. Enhetschefen menar att 

medborgarnas förväntningar på Kollektivtrafiken ofta är högre än vad som är möjligt att 

leverera, varför klagomålshanteringen ofta används för att tydliggöra vilka förväntningar 

som är rimliga i förhållande till ekonomiska förutsättningar och nationella direktiv. Vi 

menar att användningen av klagomålshantering i detta avseende liknar vad Mellgren 

(2005-02-18) framställer som syftet för servicegarantier. Garantierna ska återspegla vilka 

förväntningar medborgarna kan ha på respektive tjänst och därigenom bidra med 

information till medborgarna om vilka förväntningar som är rimliga. Förutom att skapa 

en dialog med medborgarna, påpekar enhetschefen att en viktig uppgift för 

klagomålshanteringen är att främja dialogen med de externa utförarna. Vid möten med 

utförarna används klagomål som ett sätt att inleda en diskussion kring svagheter i 

verksamheten.  

 

 

7.3.3 Frontpersonal som kommunikationskanal? 

Barlow & Møller (1997) samt Strid (2001) menar att en kommunikationskanal för att få 

in klagomål är den anställde som möter kunden. Denna kanal borde i vår mening vara 

viktig i de undersökta verksamheterna eftersom de har, vad Staffansson (1995) benämner, 

en hög grad av interaktion. De anställda i frontlinjen möter varje dag kunden, vilket gör 

att den muntliga kommunikationen är den mest tillgängliga kanalen att klaga via.  
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Vård- och omsorgskontoret hade under 2004 30 stycken klagomål och under detta års 

fyra första månader tog de emot 18 stycken. Det empiriska materialet visar att nästan 90 

procent klagomålen handlar om bemötande. Endast ett fåtal av alla klagomål framfördes 

via frontpersonalen. Områdeschefen framhåller, i likhet med Forsbergs (2005-02-18) 

resonemang, att klagomålshantering vid införandet var en känslig fråga för de anställda. 

Klagomålen sågs som ett sätt att skuldbelägga den enskilde medarbetaren. Vi menar att 

en förklaring till att det är så få klagomål som kommer via frontpersonalen, är på grund 

av att det är känsligt att rapportera klagomål som handlar om den anställde själv eller 

dennes kollega, vilket minskar benägenheten att göra ett formellt klagomål av kundens 

synpunkter. Det empiriska materialet visar att majoriteten av klagomål handlar om 

bemötande, vilket vi menar är en förklaring till att klagomålen inte går via de anställda i 

frontlinjen, utan istället via andra kanaler. En ytterligare förklaring är att de anställda inte 

är medvetna om metoden, eller hur den ska användas. Ett exempel på det lyfts fram när 

Länsstyrelsen gjorde en granskning av en enhet, där personalen uttryckte okunskap om 

metodens existens. Forsberg (2005-02-18) menar att det är viktigt att en organisation 

systematiskt arbetar med problemet att klagomålshantering kan vara känsligt för de 

anställda samt att de ska förstå meningen med metoden. Respondenterna menar att det i 

detta sammanhang är viktigt att skapa en dialog med de anställda för att undvika negativa 

känslor kring klagomål. Detta arbete beskrivs som långsiktigt och tidskrävande. 

 

Under 2004 fick Kollektivtrafikenheten in totalt 104 klagomål. Fram till maj 2005 har de 

fått in 44 stycken klagomål. Inget av dessa klagomål kommer från frontpersonalen hos de 

externa utförarna. Detta förklaras av respondenterna med att de inte har ålagt de externa 

utförarna att arbeta med klagomålshantering. Enhetschefen menar att deras första uppgift 

när Kollektivtrafikenheten bildades, var att effektivisera de externa verksamheterna. Det 

är först nu som en dialog kring utvecklingsfrågor kan föras. I och med att de externa 

utförarna inte har ålagts med att arbeta med klagomålshantering, fungerar de därmed inte 

som en kommunikationskanal för klagomål.  
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7.3.4 Anställdas agerande 

Klagomålshanteringens viktigaste funktion beskrivs av både politiker och tjänstemän 

inom Vård- och omsorg vara att främja ett gott bemötande och agerande. Det önskvärda 

beteendet beskrivs av respondenterna kunna uppnås genom att införa klagomålshantering 

och därmed visa att kundens åsikter är viktiga, samtidigt som uppgiften att rapportera 

klagomål tvingar den anställde att tänka och agera utifrån kundens perspektiv. Vidare 

menar förvaltningschefen att klagomålshanteringen används för att ta bort felaktiga 

beteenden. Han menar att om ett klagomål har framförts på en anställds upprepar denne 

sällan samma misstag igen. 

 

Enhetschefen för Kollektivtrafiken framställer, som tidigare nämnts under avsnitt ”7.1 

Den kommunala marknaden”, att klagomålshanteringens främsta uppgift är att skapa en 

dialog. Klagomålshanteringens beteendeeffekter hos de anställda i frontlinjen på denna 

marknad, där uppdragen efter offentlig upphandling utförs på längre kontrakt, framställs 

inte vara viktig. Denna skillnad i synsätt, vad det gäller införandet och användandet av 

klagomålshanteringens beteendeeffekter, anser vi delvis kan förklaras av att 

Kollektivtrafikens uppdrag utförs av externa utförare. Enhetschefen menar att utförarna 

främst styrs vid upphandlingen, då avtalet som senare reglerar utförandet skrivs. 

Möjligheterna till att, i den dagliga verksamheten, styra de externa utförarna är därför 

begränsad, vilket medför att klagomålshantering som ett verktyg för att uppnå ett 

önskvärt beteende hos de anställda längst ned i organisationen ges mindre utrymme. 

 

 

7.4 Styrning 
Vi kommer under detta avsnitt av analysen lyfta fram de delar som vi menar är av mer 

generell karaktär. Det är således denna diskussion som främst kommer att utgöra grunden 

för slutsatserna i nästa kapitel.  
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7.4.1 Styrning på politisk nivå 

Westrup (2002) menar att en av verksamhetsstyrningens uppgifter i kommuner är att lyfta 

upp information till den politiska ledningen för att kunna bedöma verksamheternas 

framgång. Klagomålshantering handlar främst om bemötandefrågor, vilket betyder att 

informationen främst handlar om hur tjänster utförs. Informationen från klagomålen 

bidrar därmed till att skapa en förståelse för resultatet skapas och inte som ett 

resultatmått. Svårigheterna med att använda klagomål som ett resultatmått beror bland 

annat på att det inte per definition går att säga om ett klagomål är bra eller dåligt. En viss 

verksamhet kan utifrån ett aktivt arbete med en viss fråga ha skapat en medvetenhet hos 

brukarna och därigenom framkallat klagomålen. En annan verksamhet som inte jobbat 

med samma fråga, kommer i vår mening få färre klagomål. Vi menar därför att 

verksamheten med många klagomål, i detta avseende, inte kan sägas ha nått ett sämre 

resultat på grund av klagomålen. Hirschman (1970) menar att det enbart är de mest 

kritiska som framför sina åsikter. Vi menar att det därför finns svårigheter med klagomål 

som resultatmått. Vissa medborgare är mer benägna att klaga än andra varför klagomål 

som resultat skulle göra att vissa medborgares åsikter väger tyngre än andras. 

Kommunala verksamheter måste i vår mening ta ställning till denna problematik eftersom 

de, enligt Montin (2002), har ett krav på rättvis behandling av medborgarna.  

 

Westrup (2002) menar även att verksamhetsstyrningen ska generera information till 

politiker kring hur resultatet skapas och var resurserna gör mest nytta. 

Klagomålshantering bidrar, enligt diskussionen ovan, främst med information kring hur 

resultatet skapas. Westrup (2002) menar att informationen ska ligga till grund för 

prioriteringar. Vi menar det även här finns en problematik eftersom klagomålen per 

definition inte kan ses som positiva eller negativa, utan de bakomliggande orsakerna 

måste ses.    

 

Utöver diskussionen kring klagomål som styrverktyg för politiker visar det empiriska 

materialet att det finns ytterligare problematik i att använda informationen från klagomål. 

Det förekommer en ovilja från tjänstemännens sida att delge politikerna information, då 

den kan användas felaktigt i den politiska debatten. Klagomål bör betraktas utifrån dess 
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bakomliggande orsak, vilket inte alltid framgår i den politiska debatten. Informationen 

framställs även kunna användas som ett påtryckningsmedel från tjänstemännen. En 

möjlighet som vi menar förstärks om det enbart är tjänstemännen som har tillgång till 

informationen, vilket kan motverka att information förs vidare. 

 

Klagomålshanteringen framställs som en metod för tjänstemännen. Den används dels som 

ett sätt att tillgodose respektive klagandes missnöje, dels för att förebygga framtida 

problem. Det är ett arbete som sker på tjänstemannanivå och det är enbart informationen 

som kan delges politikerna. Det tidigare resonemanget kring att använda 

klagomålshantering till vad Westrup (2002) menar är målet med verksamhetsstyrningens 

information till politiker, samt motståndet från tjänstemännen, menar vi är två 

förklaringar till att metoden inte används på politikernivå. De tillfällen då massmedia 

uppmärksammar klagomål lyfts information upp till politiker, vilket är de enda fall där 

informationen används av politiker.  

 

 

7.4.2 Kvalitet 

Grönros & Monthelle (1998) menar att administration och rutiner i den offentliga sektorn 

ofta är mer anpassade för den interna organisationen än för kunden. Klagomålshantering 

är enligt Strid (2001) ett sätt att tillföra kundens perspektiv på verksamhetens kvalitet. Vi 

menar att klagomålshantering därför motverkar vad Svensson (2004) framhåller som ett 

kvalitetsproblem, nämligen att organisationen enbart värderar verksamhetens kvalitet 

utifrån ett perspektiv. Vi menar att genom att ytterligare lyfta fram kundens upplevelse på 

verksamheten tillförs en ytterligare dimension i organisationens kvalitetsperspektiv.  

 

Edwardsson (1996, i Wiklund 2004) menar att kunden, utifrån överensstämmelsen mellan 

förväntad och upplevd tjänst, upplever kvalitet utifrån fem aspekter på tjänstens utförande 

och resultat. Det empiriska materialet visar att majoriteten av klagomålen berör 

Edwardssons fjärde aspekt; personalens kompetens, attityder och beteende i 

tjänsteprocessen. De övriga aspekterna framställs som möjliga att fånga upp med 

klagomålshantering men förekommer inte i någon större omfattning.  
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Vi menar att en förklaring till att majoriteten av klagomålen handlar om personalens 

attityder och beteende är att i verksamheter som Staffansson (1995) beskriver ha en hög 

grad av interaktion, är personalens beteende avgörande för hur tjänsten upplevs. En 

ytterligare förklaring till att den övervägande delen av klagomålen berör de anställdas 

beteende anser vi är att klagomålshantering erbjuder en möjlighet för medborgarna att 

framföra sitt missnöje kring en enskild anställds agerande. Det har inte tidigare funnits 

någon möjlighet för medborgarna att på ett systematiskt sätt få klagomål gällande 

bemötande behandlat. De metoder som finns sedan tidigare, såsom enkäter och 

brukargrupper, ger inte medborgaren möjligheten att framföra sin åsikt om en enskild 

anställds beteende.  

 

 

7.4.3 Total Quality Management 

Barlow & Møller (1997) menar att i organisationer som är inne i en satsning på TQM, 

kan klagomålshantering ses som en del eller följd av arbetet. TQM är ett synsätt, där det 

centrala är att det är kundens upplevelse av verksamheten som står i centrum. Dahlgaard 

(2002) menar att TQM bör betraktas som en vision, som organisationen kan nå genom 

långsiktig planering och implementering av årliga planer som sedan leder mot en 

uppfyllelse av visionen. Vi avser inte att diskutera om en organisation arbetar TQM-

baserat eller inte, utan istället diskutera om, och hur, klagomålshantering kan användas 

för att föra organisationen mot ett TQM-liknande arbetssätt. 

 

Svensson (2004) menar att den första karaktäristiska principen i TQM är ledningens 

engagemang. Tidigare diskuterade vi kring Stevensons (1991) modifierade modell, där 

”Ledningsgrupp” förklarades ha till uppgift att systematisera hantering av klagomål. Vi 

menar att ”Ledningsgrupp” fungerar som ett uttryck för ledningens engagemang, då de 

har till uppgift att följa upp och vidta åtgärder utifrån klagomålen, samtidigt som 

gruppens närvaro symboliserar vikten av medborgarnas synpunkter. För att arbeta enligt 

Complaint Management krävs, enligt resonemanget i avsnitt ”7.3.2 Hur används 

klagomålen”, en ”Ledningsgrupp” som arbetar med analyser och åtgärder av klagomål. 
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Betraktat ur ett TQM-synsätt förstärks betydelsen av att ha en ”Ledningsgrupp” eftersom 

det dels är ett symboliskt uttryck för engagemang, samtidigt som det ger goda 

förutsättningar till att ledningen involveras i arbetet med klagomålshantering.  

 

Kundfokus är ett vitalt begrepp inom TQM och uppnås genom att relatera kvaliteten i 

verksamheten till de externa kundernas uppfattning. Klagomålshantering är en metod som 

har sin utgångspunkt i kundens uppfattning om tjänsten, vilket betyder att användandet av 

metoden bidrar med information som möjliggör ett ökat kundfokus. Svensson (2004) 

menar att kundfokus nås genom en systematisk utveckling av arbetet med att uppfylla 

kundernas förväntningar. Enligt Svenssons resonemang räcker det inte att på ett 

systematiskt sätt tillgodose den enskilde kundens önskemål, utan det krävs att 

organisationen, utifrån informationen från kunderna, utvecklar verksamheten. Vi anser att 

den systematiska utvecklingen enbart kan uppnås genom arbete med Complaint 

Management, och inte Complaint Handling då det innebär att endast tillgodose den 

enskilde kundens missnöje. Betraktat ur ett TQM-synsätt krävs därmed en hantering av 

klagomålen enligt Complaint Management, för att kunna utveckla organisationens 

kundfokus. 

 

Informationen som kommer från kundens upplevelse av tjänsten, är sedan vad Svensson 

(2004) benämner som fakta. Den hanteringen av informationen från klagomålen och 

efterföljande beslut blir därmed ett sätt att bidra till att beslut baseras på fakta i 

verksamheterna. Syftet med Complaint Handling är att tillgodose den enskilde kundens 

missnöje, medan Complaint Management även innebär att på ett systematiskt sätt vidta 

åtgärder för att utveckla verksamheten, utifrån en sammanställning av klagomålen. Vi 

tolkar Svenssons (2004) ”beslut baserade på fakta” som övergripande beslut för att 

utveckla verksamheten och förebygga återkommande problem. Beslut som endast tas för 

att rätta till ett enskilt klagomål är enligt oss inte tillräcklig för att liknas vid vad 

Svensson (2004) menar ”beslut baserade på fakta”. 

 

Vidare menar Svensson (2004) att såväl interna som externa kunders deltagande i 

tjänsteprocessen är en viktig del i TQM. Kundens krav måste identifieras i varje del av 
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processen. Vi menar att klagomålshantering, betraktat enligt TQM, inte bara bör utformas 

och användas mot externa kunder. Det ska även vara möjligt att inom organisationen 

framföra klagomål. 

 

Att det genom informationen från kunden alltid finns en möjlighet att bygga bort brister 

och problem är den avslutande centrala delen i TQM-konceptet. Gruber (2004) menar att 

av klagomålshanteringens syfte är att genomföra förbättringsåtgärder utifrån analysen av 

klagomålen, vilket är ett av Complaint Managements två syften. Complaint Handling är 

enligt Svenssons (2004) beskrivning av TQM ett allt för begränsat sätt att arbeta med 

förebyggande åtgärder utifrån informationen från kunden. 

 

Klagomålshanteringens överensstämmelse med grunderna i TQM-konceptet bör som 

nämnts tidigare ställas mot bilden av TQM som ett sätt att styra verksamhetens 

kvalitetsarbete. Klagomålshantering kan utifrån denna bild betraktas som en del i arbetet 

med TQM. De centrala delarna i TQM-synsättet, som Svensson (2004) framställer, är en 

utveckling av kvalitetsbegreppet där organisationen systematiskt utvecklas utifrån 

information från kunden. Vi menar att klagomålshantering, enligt Complaint 

Management, kan vara ett led i ett kvalitetsarbete enligt TQM. Complaint Management är 

enligt vår mening en utveckling av Complaint Handling då informationen från kunden 

används för att systematiskt utveckla organisationen. Vid arbetet med Complaint 

Management tillförs därmed en ytterligare dimension i arbetet som vi menar krävs för att 

klagomålshanteringen ska föra organisationen närmare ett TQM-liknande arbetssätt.  

 

 

7.4.4 Verksamhetsstyrning 

Lindvall (2001) menar att verksamhetsstyrning handlar om att, med hjälp av information, 

styra organisationens medlemmar mot ett önskvärt beteende. I avsnitt ”7.4.1 Styrning på 

politisk nivå” diskuterades att klagomålshantering bidrar med information om hur tjänster 

utförs och då främst gällande bemötande. Informationen från klagomålen används till att 

skapa en förståelse för hur resultatet skapas och inte som ett mått på verksamhetens 

framgång i förhållande till uppsatta mål. Klagomålshantering framställs av 
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respondenterna kunna bidra till önskvärt beteende, dels genom metodens symboliska 

uttryck för ett ställningstagande där kundens åsikter är av vikt, och även genom 

möjligheten att åtgärda brister i verksamheten. Genom att införa klagomålshantering visar 

organisationen att kundens upplevelse av tjänsten ska vara en av grunderna för 

utvärdering av verksamhetens kvalitet. Vi menar att den symboliska betydelsen är en 

möjlig effekt av klagomålshanteringens införande och existens. Däremot anser vi att en 

förutsättning för att klagomålshanteringen ska få en bestående effekt är att antalet 

klagomål som rapporteras visar att metoden tilldelas en stor vikt. Den symboliska vikten 

blir i förlängningen, enligt vår mening, av liten betydelse om metoden inte används i 

någon större utsträckning och antalet klagomål därmed är få.  

 

Den andra beteendeeffekten som framhävs av respondenterna är att klagomål ska 

användas för att kunna påvisa brister i de anställdas bemötande. Genom klagomål får 

organisationen information om hur kunden uppfattar den anställdes agerande vid 

utförandet av tjänsten. Denna information kan sedan användas för att skapa en dialog 

med den anställde som har fått ett klagomål på sitt beteende. Dialogen har dels som 

uppgift att utreda vad klagomålet gäller, och även skapa en förståelse hos den anställde 

att ett gott bemötande är betydelsefullt.  

 

En ytterligare beteendeeffekt anser vi kunna uppnås genom att de anställda i frontlinjen 

använder sig av klagomålshanteringen och rapporterar klagomål. Vi menar att ett aktivt 

användande av klagomålshanteringen skulle dels medföra att mer information, som kan 

ligga till grund för en dialog om den anställdes bemötande, förs upp i organisationen. Det 

aktiva användandet i sig kan även bidra till beteendeeffekter, då den anställde arbetar 

utifrån en medvetenhet om att kundens uppfattning är av betydelse. Som vi diskuterade i 

avsnitt ”7.3.3 Frontpersonal som kommunikationskanal?” används metoden sällan eller 

aldrig av de anställda längst ut i organisationen. Enligt vår mening begränsas den möjliga 

beteendeeffekten av klagomålshantering, då de anställda i frontlinjen inte aktivt använder 

sig av metoden.  
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7.4.5 New Public Management 

Klagomålshantering kan betraktas som bärare av en mängd tankar och idéer om hur en 

organisation ska styras. Montin (2002) beskriver NPM som ett samlingsbegrepp för 

modernisering av offentliga verksamheter, vilket är det perspektiv vi har valt betrakta 

klagomålshantering utifrån. I och med införandet av klagomålshantering blir 

medborgarna inte bara mottagare av de kommunala tjänsterna, utan får även en roll som 

utvärderare av tjänsternas kvalitet. Genom klagomålshanteringen ges medborgarnas 

uppfattning därmed en större betydelse, vilket för de kommunala verksamheterna ett steg 

närmare en styrning som kan liknas vid privata företag. Överföringen av 

klagomålshantering från privata tjänsteföretag till de kommunala verksamheterna betyder 

att metoden placeras in i ett annat sammanhang.  

 

Montin (2002) menar att klagomålshantering även kan betraktas som en 

demokratireform, där man genom ett införande av klagomålshantering ökar 

medborgarnas deltagande. Vi instämmer delvis i Montins (2002) syn, men vi menar att 

demokratiperspektivet inte ligger till grund för införandet av klagomålshantering. Det 

empiriska materialet visar att klagomålshantering placeras in i ett 

verksamhetsutvecklingsperspektiv, men att en möjlig bieffekt av införandet är vad 

Montin (2002) benämner som en utveckling av det sociala medborgarskapet.  

 

De allmänna råden från Socialstyrelsen kan även de ha drivit fram införandet av 

klagomålshanteringen. När Socialnämnden, eller motsvarande verksamhet i andra 

kommuner, började arbeta med klagomålshantering kan det ha påverkat andra 

verksamheter inom kommunen. En betraktelse utifrån att Socialstyrelsen har haft en 

betydande inverkan behöver i vår mening inte vara motstridigt tankarna med NPM, 

eftersom även Socialstyrelsen omfattas av ambitionerna att reformera den offentliga 

sektorn.  

 

Strid (2001) framhåller att klagomål inte är någon ny förekomst. Oavsett om det är en 

privat eller offentlig organisation har användaren av tjänsten alltid en åsikt om 

verksamheten. Vi menar därför att den enklaste förklaringen till ett införande och 
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användande av klagomålshantering kan vara att kundernas påtryckningar, i form av 

åsikter, har framtvingat ett system för att ta hand om åsikter som denna: 

 

”Önskar gå på i framdörren, men nekas av föraren som anser att hon ska gå 

på i mittendörren. Resenären uppger att det är lättare att gå på i framdörren, 

bussen niger mer där, lättare att sätta sig och ha rollatorn nära. Dessutom 

finns det en skylt vid framdörren med en person med en käpp. Det måste ju 

betyda att man ska gå på där fram. Vid mittendörren finns en skylt med en 

barnvagn.” 

 

I slutändan är ändå klagomålshantering en metod som, oavsett om det har sin grund i 

Margaret Thatchers och Ronald Reagans tillträde i början av 1980-talet, har gjort denna 

missnöjda medborgare belåten, då hon idag får gå in med sin rollator i bussens framdörr.  
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8 Slutsatser och rekommendationer  

I uppsatsen avslutande kapitel presenteras de viktigaste lärdomarna som kan dras från 

vår studie. Dessa generella slutledningar rörande klagomålshantering ur ett 

styrningsperspektiv baseras på den diskussion som fördes i föregående kapitel och kan 

betraktas som vår undersöknings bidrag till området för klagomålshantering. 

 

Våra generaliseringar anspråkar, som uttrycks i uppsatsens syfte, på kommunala 

verksamheter. Utöver detta har vi, som tidigare diskuterats, även en ambition att 

generalisera vissa av våra slutledningar till privata tjänsteföretag med hög grad av 

interaktion. Vi menar dock att våra möjligheter till att generalisera i vissa avseenden 

begränsas av att det empiriska materialet endast fångar upp kommunala verksamheter 

med hög grad av interaktion mellan användare och utförare av tjänsten. Nedan kommer 

därför en uppdelning i tjänsteorganisationer och kommunala verksamheter att göras. Vår 

avsikt är att genom detta tydliggörande ge läsaren en möjlighet att bedömda 

slutledningarna i förhållande till våra generaliseringsambitioner.  

 

 

8.1 Tjänsteorganisationer  
Vi kommer i detta avsnitt lyfta fram de slutledningar som vi anser generaliserbara för 

kommunala verksamheter och privata tjänsteorganisationer.  

 

 

8.1.1 Hur utformas klagomålshanteringen? 

Utformningen av klagomålshanteringen kan beskrivas utifrån Stevensons (2004) två sätt 

att organisera hanteringen av klagomål. Gruber (2004) menar att ett av målen med 

klagomålshantering är att återupprätta den klagandes missnöjdhet genom en snabb och 

flexibel hantering. Ett arbete enligt detta mål kan enligt Gruber (2004) utgöra grunden i 

att skapa positiva attityder kring verksamheten och överensstämmer väl med vad 

Stevenson (1991) betecknar som Complaint Handling. Klagomålshantering enligt 
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Complaint Handling innebär därmed att ett enskilt klagomålbehandlas för att korrigera 

det missnöje som den klagande har gett uttryck för. Vi menar att arbetet med Complaint 

Handling är grunden i Complaint Management, som innebär en sammantagen användning 

av alla klagomål där analys av dessa ligger till grund för att utveckla verksamheten. 

Analysen och användningen av den information som klagomålen ger, samt att genomföra 

förbättringsåtgärder utifrån analysen av klagomålen framhäver Gruber (2004) som 

ytterligare mål. För att uppfylla dessa mål krävs inte bara en systematisk hantering av 

informationen, utan även vad vi benämner ”Ledningsgrupp”. Denna grupp har till uppgift 

att analysera informationen samt ta beslut om förbättringsåtgärder för att utveckla 

verksamheten och förebygga att problem uppstår igen.  ”Ledningsgruppens” arbete tillför 

en ytterligare dimension i klagomålshanteringen där verksamhetsutvecklande åtgärder 

vidtas utifrån kundernas uppfattning, istället för att endast den enskilde kundens missnöje 

återupprättas.  

 

Vi menar att en organisation som strävar efter att arbeta med klagomålshantering enligt 

Complaint Management behöver en ”Ledningsgrupp”, då det är denna grupps arbete som 

tillför klagomålshanteringen den dimension som tar användandet av metoden från 

Complaint Handling till Complaint Management.  

 

 

8.1.2 Frontpersonal som kommunikationskanal  

Vi menar, liksom Strid (2001) att en viktig del i utformningen av klagomålshanteringen 

är att de anställda används som en kommunikationskanal för att få in klagomål. Vi menar 

vidare att denna kanal blir ännu mer betydelsefull i verksamheter med hög grad av 

interaktion då den anställde dagligen möter kunden. Den muntliga kommunikationen med 

frontpersonalen blir därmed den mest tillgängliga kanalen att klaga via. Vi anser därför 

att de anställda i frontlinjen har en viktig roll för att kommunikationskanalerna, i enlighet 

med Gruber (2004), ska bidra till att kvoten av antalet missnöjda kunder som klagar blir 

så hög som möjligt.  
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Det empiriska materialet stärker Forsbergs (2005-02-18) framställning av att det kan vara 

ett problem att få de anställda i frontlinjen att arbeta med klagomålshantering. Vi menar 

att en förklaring till att de anställda i frontlinjen inte rapporterar ett klagomål är att det 

kan uppfattas som ett sätt att skuldbelägga den enskilde medarbetaren, vilket minskar 

benägenheten att göra kundens synpunkter till ett formellt klagomål. En ytterligare 

förklaring anser vi kan vara att de anställda inte är medvetna om metoden eller hur den 

ska användas. Vi menar att dessa problem gör att kvoten av antalet missnöjda kunder som 

klagar blir lägre, då det finns svårigheter i att få frontpersonalen att rapportera klagomål. 

En viktig uppgift för att kunna använda de anställda som en kommunikationskanal är 

därför att aktivt arbeta med att ge de anställda insikt i att metoden inte ska användas för 

att skuldbelägga individer, utan för att skapa en dialog med den anställde.  

 

Möjligheten av att använda de anställda i frontlinjen som kommunikationskanal kan 

enligt vår mening minskas av att kunden kan uppfatta det som obehagligt att framföra 

klagomål direkt till berörd anställd eller en kollega på arbetsplatsen. I verksamheter med 

hög grad av interaktion menar vi att bemötande är en betydande del av tjänsteutförandet, 

vilket kan stärka bilden av att det är känsligt att framföra ett klagomål till den anställde. 

Den klagande kan därför ha en benägenhet att istället använda andra 

kommunikationskanaler. 

 

 

 

8.1.3 Hur används klagomålshanteringen som ett 

styrverktyg? 

 

Lindvall (2001) menar att verksamhetsstyrning innebär att försöka uppnå ett önskvärt 

beteende bland organisationens medlemmar. Vi menar att klagomålshantering kan 

användas som ett sätt att styra de anställda. Det sätt som klagomålshantering kan påverka 

de anställdas beteende menar vi kan delas upp i tre delar; 

 

• Klagomålshanteringens symboliska betydelse  
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Gruber (2004) menar att klagomålshantering är ett synligt uttryck för att en organisation 

tilldelar kundens uppfattning om verksamheten en större vikt. Vi menar att införandet av 

klagomålshantering kan ha en symbolisk effekt för de anställda då organisationen gör ett 

ställningstagande att kundernas åsikter är viktiga för verksamheten. Klagomålshantering 

kan därmed göra att de anställda arbetar på ett mer kundorienterat sätt, då organisationen 

visar betydelsen av detta. 

 

• Klagomålshantering för att skapa en dialog med de anställda  

En klagomålshantering enligt Complaint Management används inte bara för att 

återupprätta den enskilde kundens missnöje. Informationen från klagomålen används 

även för att utvärdera de anställdas agerande vid utförandet av tjänsterna. Ett klagomål 

kring ett dåligt bemötande ger därför möjligheten att inleda en dialog med den anställde 

om vad som hänt, samt vad som kan förändras för att samma problem inte ska återkomma 

i framtiden. Det finns därmed en möjlighet att förändra och utveckla tjänsteutförandet 

utifrån information från klagomålen. 

 

• Klagomålshantering som en metod för de anställda i frontlinjen 

Vi framhöll tidigare att de anställda i frontlinjen är viktiga för att få en hög kvot av antal 

missnöjda som klagar. Vi anser att frontpersonalens användande av metoden även är 

viktig för att uppnå möjliga beteendeeffekter. Dels genom att mer information kan 

inhämtas och ligga till grund för en dialog med de anställda, men även då ett aktivt 

användande av metoden kan skapa en förståelse och medvetenhet om att kundens 

uppfattning är av betydelse. Som tidigare diskuterats finns det svårigheter med att få de 

anställda i frontlinjen att aktivt använda sig att klagomålshantering. Betydelsen av att 

frontpersonalen använder metoden förstärks i vår mening av att en möjlig styreffekt inte 

kan uppnås om inte frontpersonalen involveras i klagomålshanteringen.  

 

Vi menar att en klagomålshantering som enbart används av ledningen kan få en liten 

betydelse för organisationen. Antalet klagomål blir då starkt beroende av 

kommunikationskanaler utöver frontpersonalen, vilket minskar rapporteringen av 

klagomål. Ledningens underlag för beslut och åtgärder utifrån klagomålen blir då 
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begränsat till ett mindre antal än om frontpersonalen skulle ha fungerat som 

kommunikationskanal. Ett användande av metoden av frontpersonalen skulle i vår 

mening dels bidra till fler klagomål och därigenom öka det möjliga beslutsunderlaget, 

men även bidra till att utveckla frontpersonalens förståelse för kundens upplevelse av 

tjänsten.  

 

8.1.4 Vad rapporteras? 

Avvägningen av vad som ska rapporteras kan i vår mening vara en av orsakerna till att få 

klagomål rapporteras via frontpersonalen. Det finns ingen samlad definition av vad som 

är ett klagomål, som alla medlemmar i en organisation kan ställa sig bakom. Även om en 

organisation skapar en samstämmighet kring vilken definition som ska gälla, är det i 

praktiken svårt att bedöma vad som faller inom ramen för den definitionen. När ett 

klagomål framförs blir det upp till den person som tar emot klagomålet att avgöra om det 

ska rapporteras eller inte. Riktlinjer för vad som ska rapporteras kan i vår mening fungera 

som vägledning för personalen, men i slutändan är det den anställde som möter 

klagomålet som måste göra en avvägning om det ska rapporteras eller inte. Lipsky (1980) 

menar att frontpersonalen utnyttjar det handlingsutrymme som ges, utifrån policys och 

riktlinjer, till att omtolka dessa utifrån egna intressen och önskemål. Vi menar, utifrån 

Lipskys (1980) resonemang, att det är avgörande att de anställda har en förståelse för 

klagomålshanteringens syfte och mål och gör bedömningen om vad som ska rapporteras 

utifrån detta. Riktlinjer och rutiner kan i detta sammanhang vara en möjlig väg att 

kommunicera vad klagomålshanteringen ska uppnå, men behöver kompletteras med 

utbildningar och en kontinuerlig dialog. Med detta resonemang menar vi att det finns 

svårigheter med att avgöra vad som ska rapporteras utifrån en definition och att en 

medvetenhet om metodens syfte och mål kan underlätta avvägningen.  

 

Avgörande för vad som rapporteras är inte bara hur begreppet klagomål tolkas. Även vem 

det är som förhåller sig till definitionen kan få betydelse för om klagomålet rapporteras 

eller inte. Ansvaret kan dels ligga på kunden då denne uttryckligen framför en vilja att 

klagomålet ska rapporteras. Även den anställde kan ha ett ansvar att påvisa för kunden att 
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ett klagomål bör rapporteras, men kan även bortse från klagomålet. Vem som tar ansvaret 

får därmed betydelse både för hur klagomål definieras och vad som ska rapporteras.   

 

 

8.1.5 Kopplingen mellan kvalitetsarbete och 

klagomålshantering 

Strid (2001) menar att klagomålshantering är en metod för att stärka, alternativt tillföra, 

kundens perspektiv verksamhetens kvalitet. Vi menar att i tjänsteverksamheter med hög 

grad av interaktion har klagomålshantering en betydande roll i att fånga upp, vad 

Edwardsson (1996, i Wiklund 2004) betecknar personalens kompetens, attityder och 

beteende i tjänsteprocessen. Genom att använda klagomålshantering ges kunden 

möjligheten att framföra sin åsikt kring personalens bemötande och få det klagomålet 

systematiskt hanterat. Utöver möjligheten att på ett systematiskt sätt återupprätta den 

enskilde kundens missnöje (Complaint Handling), kan organisationen utifrån en samlad 

bild av klagomålen vidta övergripande åtgärder (Complaint Management). 

 

En verksamhets kvalitet gällande tjänstens utförande kan stärkas genom att använda 

klagomålshantering i form av Complaint Handling för att förbättra upplevelsen av det 

bemötande kunden ges. Informationen från klagomålen tilldelas genom Complaint 

Management en större betydelse än att endast tillgodose den enskilde kunden, då kundens 

synpunkter även ligger som grund för beslut och åtgärder. Ledningen tilldelas en central 

roll i Complaint Management, vilket enligt TQM-synsättet är en förutsättning då 

ledningens engagemang ska vara grunden i kvalitetsarbetet. Vi menar att Complaint 

Management skapar förutsättningar för att arbeta med klagomålshantering enligt de 

grundläggande tankarna i TQM, då kundens synpunkter används som beslutsunderlag 

samtidigt som ledningen tydligt involveras i användandet av metoden.  
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8.2 Kommunala verksamheter  
 

 

8.2.1 Vad påverkar utformningen av 

klagomålshanteringen? 

Staffansson (1995) menar att vissa kommunala verksamheter är utformade utifrån 

individen, medan andra är generellt anpassade. Vi menar att kundbegreppets innebörd 

överrensstämmer mer med individuellt anpassade verksamheter än generellt utformade 

verksamheter. Detta eftersom individen ges en central roll vilket vi menar bidrar till att de 

anställda har en större förståelse för kundbegreppet. Vi menar dock att utformningen och 

användningen av klagomålshantering inte är beroende av om verksamheten är utformad 

från individen eller kollektivet. Det grundläggande syftet med användningen av 

klagomålshantering anser vi, oavsett utformning, vara att fånga upp den enskilda 

individens klagomål.  

 

 

8.2.2 Redan befintliga rapporteringssystem 

 

Vi menar avvikelser och olyckshändelser ofta uppfattas som nära besläktade med 

klagomål, varför redan befintliga system för att hantera till exempel avvikelser även 

används för att hantera klagomål. Vi menar att detta kan bidra till att legitimera och 

underlätta införandet av klagomålshanteringen. Samtidigt får dessa redan befintliga 

system en stor påverkan på klagomålshanteringen då hanteringen av klagomålen ofta 

inkluderas i delvis redan befintliga system.   

 

 

 

 8.2.3 Externa utförare  

Norén (2002) beskriver två huvudtyper av kommunala verksamheter. Den första 

huvudtypen, där beställarens roll är att identifiera behovet av en viss tjänst, kan 
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förekomma i olika former. I den ena formen upphandlas uppdraget och utförs sedan 

enbart av externa utförare under en längre kontraktstid. I den andra formen tillåts externa 

utförare, men i en begränsad omfattning. På denna huvudtyp av marknad får den externa 

utförarna både en viktig roll som kommunikationskanal och som utförare av en 

kommunal tjänst där personalens kompetens, attityd och beteende är viktig.  Vi har 

tidigare diskuterat klagomålshanteringens möjliga styreffekter. Ett införande av 

klagomålshantering i en kommun får i vår mening ingen direkt symbolisk effekt för de 

externa utförarna. En sådan effekt kan först uppnås då metoden införs i utförarens 

verksamhet. Den andra styreffekten, möjligheten till att skapa en dialog med anställda i 

frontlinjen, blir begränsad av att den främsta kommunikationskanalen inte används. De 

klagomål som framförs via kanaler utanför de externa utförarna blir därmed grunden för 

vad som senare kan användas för en dialog. Vi menar att en ytterligare styreffekt kan 

uppnås genom att anställda i frontlinjen använder sig av metoden, vilket även medför att 

kunden ges en ytterligare kommunikationskanal.  

 

Vi anser att då de externa utförarna inte använder sig av klagomålshantering begränsas 

styreffekten till de klagomål som framförs via kanaler utanför de externa utförarna. Vi 

menar därför att en förutsättning för att ha en väl fungerande klagomålshantering är att de 

externa utförarna vid upphandlingen av uppdraget åläggs att använda sig av metoden. 

Utförarna av uppdraget måste då systematisera hanteringen och rapporteringen av 

klagomålen för att informationen senare ska kunna föras vidare till ”Ledningsgruppen”.  

 

Vi menar att ett åläggande av klagomålshantering får en större betydelse för de 

kommunala verksamheter inom den marknadstyp där tjänsterna utföras av uteslutande 

externa enheter. Verksamheter med ett fåtal externa utförare är inte lika beroende av att få 

information från de utförarna, då de interna enheterna bidrar med information.  

 

 

8.2.4 Politiskt verktyg  

Westrup (2002) menar att verksamhetsstyrningen på politisk nivå har som uppgift att 

bidra med information, dels för att kunna bedöma verksamhetens framgång men även 
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som grund för prioriteringar. Ett klagomål kan per definition inte beskrivas som något bra 

eller dåligt, eftersom de bakomliggande orsakerna till klagomålets uppkomst måste tas i 

beaktande. Uppgiften att utreda de bakomliggande orsakerna görs på tjänstemannanivå. 

Även de efterföljande besluten om förebyggande åtgärder är en uppgift som hanteras av 

tjänstemännen,   

 

Vi menar att det finns en möjlighet för politiker att påverka utformningen av 

klagomålshanteringen och använda sig av informationen från klagomålshanteringen för 

att bedöma verksamhetens framgång. Utan tydliga direktiv om vad som ska rapporteras 

från tjänstemannanivå kan dock, enligt vår mening, rapporteringen snarare användas som 

ett påtryckningsmedel från tjänstemännen, än som objektiv information av vilka 

synpunkter som framförts på verksamheten. 

 

Vi menar därför, utifrån ovanstående diskussion, att det finns svårigheter i att använda 

klagomålshantering som ett politiskt verktyg, vilket i hög utsträckning gör metoden till en 

tjänstemannafråga. 
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9 Avslutande reflektioner  

Vi kommer att avsluta denna uppsats med några reflektioner över uppsatsens ämne, för 

att sedan lägga fram våra förslag för vidare forskning. Vår förhoppning är att förslagen 

ska bidra med meningsfull inspiration men det är givetvis upp till läsaren att kritiskt 

förhålla sig till våra reflektioner. 

 

New Public Management kan betraktas som ett samlingsbegrepp för de reformidéer som 

har prövats inom den offentliga sektorn. Kommunala organisationer har i detta 

sammanhang blivit en mötesplats för många och olikartade populära tankar om hur en 

organisation ska styras. Klagomålshantering har sina ursprungliga tankar i den japanska 

tillverkningsindustrin och dess väg till kommunala organisationer i Sverige kan, utifrån 

Røvik (2000), beskrivas som ett organisationsrecept som rest långt i både tid och rum. 

Utifrån beskrivningen av denna resa väcks frågan varför klagomålshantering, i 

konkurrens med andra idéer, av kommuner ofta anammas som en lämplig metod. Røvik 

(2000) menar att adopteringen av organisationsrecept ofta görs utifrån en föreställning 

som är problembetingad. Vi menar att denna beskrivning är giltig även för 

klagomålshantering, då metoden ofta framställs som en lösning på problemet att kunder 

klagar. En sådan förklaring kan betraktas som en allmängiltig problemdefinition men mer 

intressant är hur metoden etableras och får fäste i organisationen. I detta sammanhang 

menar vi att det vore intressant att studera klagomålshantering utifrån utgångspunkten om 

att moderna organisationer är identitetssökande. Det är, enligt denna utgångspunkt, 

genom ett kontinuerligt jämförande med andra organisationer som man förhåller sig till 

framtiden och det är så problemdefinitioner förankras. Vi har många gånger fått höra att 

”det är klart att man ofta ser till andra kommuner, hjulet behöver inte uppfinnas igen”, 

varför vi tror att en studie av klagomålshantering utifrån detta perspektiv skulle bidra med 

värdefull kunskap kring hur och varför metoden får fäste i organisationen. 
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Våra resultat visar att de anställda i frontlinjens användande av metoden har en stor 

betydelse för klagomålshanteringen, dels för att uppnå ett önskvärt beteende hos de 

anställda men även då de anställda fungerar som en kommunikationskanal. Hur de 

anställda uppfattar metoden är i detta sammanhang givetvis betydelsefullt för metodens 

framgång. Vi menar därför att det vore intressant att studera klagomålshanteringen utifrån 

ett individperspektiv.  

 

En ytterligare intressant fråga är hur servicegarantier förhåller sig till klagomålshantering 

och vice versa. Ofta beskrivs klagomålshanteringen som ett sätt för användaren av 

tjänsten att framföra sitt klagomål då en garanti inte har uppfyllts. Vår studie visar att 

klagomål ofta handlar om de anställdas bemötande. Det kan tyckas problematiskt att 

formulera en garanti kring de anställdas bemötande då det är svårt att utvärdera om 

garantin uppfylls eller inte. Betyder det att servicegarantierna inte kan fånga upp det som 

medborgarna främst tycks missnöjda över? Vi menar att om och hur de båda metoderna 

förhåller sig till varandra i vissa avseenden kan tyckas oklart.  
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Intervjuguide (Politiker) 

 

 

Förutsättningar 

 

• Vad är ett klagomål? 
- vilka klagomål är önskvärda? 
- exempel 
 

• Anledningen till motionen rörande klagomålshantering 
- Vad är nytt? 
- Vilket/vilka problem löser det? 
- Hur ställde ni er till det, varför? 

 

• Beskriv din syn på klagomålshantering 
      - förebygga fel 

      - kommunicera brister 

      - kundorientering 

 

• Vad fick er att införa klagomålshanteringen ? 
- Kvalitetsarbete - kundinflytande 
- demokratireform - brukarinflytande 
- del i styrmodellen, andra kommuner -.socialnämnden 
- lagregler 

 

• Motiv till utformningen av klagomålshanteringen 
- äga varje process själv 
- samstämmighet - riktlinjer 
- kommunspecifika skillnader 

 

• Varför valdes SIQ:s kvalitetsmodell? 
- fanns andra diskussioner? 
- vilka tidigare uppfattningar fick ge vika? 
- hur passar konceptet i den kommunala verksamheten? 

 

• Systematiskt kvalitetsarbete och klagomålshantering 
- Hur hör dom ihop, gör dom det? 
- Klagomålshantering som en metod i det systematiska kvalitetsarbetet  
- Finns det en koppling till styrmodellen? 



 

• Hur integreras i den övriga verksamheten? 
- Policy 
- Styrdokument 
- Riktlinjer 
- Utbildning 
- Delaktighet i utformningen  

 

• Kund, brukare, medborgare? 
- Kunden central i SIQ:s kvalitetsmodell 
- Individ eller kollektiv? 

 

• Den kommunala marknaden  
- Exit och voice 
- Olikheter bland verksamheterna? 

 

 

• I vilket utsträckning styr politikerna utformningen av klagomålshanteringen  
- Vilka klagomål skall behandlas? 
- Hur görs avvägningen mellan klagomål och nationella styrdokument? 
- Vilka kanaler skall finnas och hur organiseras arbetet? 

 

Utveckling   

 

• Informationshantering idag 
- Vilken information kring klagomålen får ni, vilken vill ni ha? 
- Finns specifikationer för vad som skall rapporteras? 
- Används informationen längst upp i organisationen? 
- Hur ser man på klagomålen? Subjektivt/objektivt 
- Hur används informationen? 

 

• Problem med informationshanteringen, hur hanteras de? 
- barriärer 
- standardisering 
- omtolkningar 
 

 

• Uppföljning 
- hur säkras hantering? 
- Uppföljningsprocesser? 

 



 

Agerande  

 

• Vad är en önskvärt beteende hos de anställda längst ned i organisationen? 
- hur agera? 
- regelsystemets påverkan 
- vilken påverkan får klagomålshanteringen? 

 

• Hur främjas ett önskvärt beteende/bemötande vid klagomålet? 
- utbildning 
- riktlinjer 
- organisering 

 

• Anställda längst ned i organisationen som ställs inför avvägningen vad som skall 
rapporteras  

- hur styrs det? 
- externa entreprenörer 



Intervjuguide (Tjänstemän) 
Förutsättningar 

• Beskriv din syn på det systematiska kvalitetsarbetes roll i styrmodellen från 2003 
 

• Systematiskt kvalitetsarbete och klagomålshantering, hör de ihop? hur? 
 

• Var togs initiativet till införandet av klagomålshanteringen  
- beslut i KF 
- lagstadgat 
- eget initiativ etc.  

 

• Syftet med införandet 
- kvalitetsarbete - kundinflytande 
- demokratireform - brukarinflytande 

 

• Vad är ett klagomål? 
- vilka klagomål är önskvärda 

 

• Hur utformas klagomålshanteringen  
- Struktur 
- Decentralisering/Centralisering 
- Hur skapas samstämmighet? 
- Vilka kanaler skall finnas och hur organiseras arbetet? 

 

• Vad är avgörande vid utformningen av klagomålshanteringen? 
 

• Hur integreras i den övriga verksamheten? 
- Policy 
- Styrmodellen 
- Riktlinjer 
- Utbildning 
- Delaktighet i utformningen etc. 

 

• Kund eller brukare? 
- Kunden central i SIQ:s kvalitetsmodell 
- Individ eller kollektiv 
- Hur fungerar kundbegreppet på er marknad? 
- Hur påverkar detta klagomålshanteringen? 

 

 



Utveckling   

• Informationshantering idag 
- Vilken information får ni? 
- Hur används den? 
- Används informationen på ledningsnivå? 
- Hur förs informationen vidare till kommunledningsnivå? 
- Vilken information förs vidare och varför? 
 

• Hur styrs informationshanteringen? 
- organisering 
- standardisering 
- barriärer 
- från kommunledningen  
- rapporteringssystem 

 

• Beslut baserade på klagomålsinformationen 
- på ledningsnivå 
- hur ser de anställda resultaten av de tagna besluten 
- hur analyseras informationen – sammanförda klagomål eller enskilda 
- klagomål som beslutsunderlag –subjektivt/objektivt 

 

• Vilken information önskar ni få från klagomålshantering? 
- hur vill ni använda informationen? 

 

• Uppföljning 
- hur säkras hantering? 
- Uppföljningsprocesser? 

Agerande  

• Vad är att önskvärt beteende hos de anställda längst ned i organisationen? 
- hur agera? 
- regelsystemets påverkan 
-  

• Hur styra mot ett önskvärt beteende/bemötande vid klagomålet? 
- utbildning 
- riktlinjer 
- involvering 
- organisering  

 

• Anställda längst ned i organisationen som ställs inför avvägningen kund/brukare 
- Problem? 
- Hur påverkar ni det? 

 


