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Abstract 

The aim with the study is to find key factors relating to internal marketing and 

to improve the process between the operating organization and its customers. 

A qualitative study is carried out within an organization active in the Swedish 

healthcare. The qualitative approach is carried out by collecting empirical data 

through observations, personal interviews and group interviews. 

The Physiotherapy Clinic at the Karolinska University Hospital is in the focus 

of the empirical study. The study locates existing differences in perceptions 

and comes up with recommendations for actions to improve the process of 

organisations within the Swedish healthcare and their customers. The study's 

results are that internal marketing can bring a lot to service-selling 

organizations and that the organizations internal conditions are as important 

as the external ones. 

Communication appears to be a key factor for an organization that has applied 

internal marketing. For enabling the most optimal position, the organization 

requires a consistency between the internal, external, and interactive marketing 

functions. 

 

Keywords: Internal Marketing, Marketing for Healthcare Organizations, 

Qualitative study 

  



Sammanfattning 

Studien har som syfte att finna viktiga faktorer rörande intern marknadsföring 

samt att förbättra processen mellan den verksamma organisationen och dess 

kunder. För att uppnå detta syfte genomförs en kvalitativ studie inom en 

organisation verksam i den svenska sjukvården. De kvalitativa empirikällorna 

är observationer, personliga intervjuer samt gruppintervjuer.  

Sjukgymnastikkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är i fokus för den 

empiriska studien. Studien lokaliserar existerande skillnader i uppfattningar 

och kommer upp med rekommenderade åtgärder för att förbättra processen 

mellan organisationer verksamma i den svenska sjukvården och deras kunder. 

Studiens resultat är att intern marknadsföring kan tillföra mycket för 

tjänstesäljande organisationer och att de interna förutsättningarna är lika 

viktiga som de externa.  

Kommunikation framgår att vara en nyckelfaktor för en organisation som har 

applicerat intern marknadsföring. För ett så optimalt utgångsläge som möjligt 

för organisationen krävs en samstämmighet mellan de interna, externa, samt 

interaktiva marknadsföringsfunktionerna.  

 

Nyckelord: Intern marknadsföring, Marknadsföring inom vården, Kvalitativ 

undersökning 
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1. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien och vad som gjorts tidigare inom området. 

Efter det presenteras anledningen till studien samt inom vilken organisation studien kommer 

utföras. Sedan följer en problemdiskussion med efterföljande problemformulering. Syftet och 

målet med studien presenteras därefter. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som har 

gjorts för studien.  

Sjukvården är en viktig del i vårt samhälle. Det gäller att handha och nyttja 

dess resurser på ett så bra sätt som möjligt. När skatter spenderas borde det 

ske mer mot den övergripande samhällsnyttan och reducera olämpligt 

användande av tjänster och resurser inom hälso- och sjukvården (Lega 2006). 

Stremersch (2008) ser speciella gränslinjer ta vid när det kommer till 

samhällsvetenskap, detta särskilt inom marknadsföringen. Dessa gränslinjer 

kan vara av kulturell eller industrispecifik karaktär. Lega (2006) ser att 

marknadsföring har fått en ideologisk bortstötning tack vare att hälsa inom 

hälso- och sjukvården oftast ses på som en rätt istället för en nytta. En av 

anledningarna till detta är problematiken att bestämma hur och vad som 

bestämmer den maximala samhällsnyttan. Under början på 2000-talet har 

marknadsföringens roll och syfte inom hälso- och sjukvården ökat i storlek 

(Lega 2006). Införandet utav interna marknader i många Europeiska länder ses 

ha ökat konkurrenskraften och behovet av att marknadsföra sig (Lega 2006). 

Den ökande konkurrensen tillsammans med finansiella och sociala 

påtryckningar har bidragit till en ändrad syn på marknadsföringen inom 

området. Godiwalla (1983) påpekar att en noggrann analys och upplägg utav 

en organisations externa samt interna miljöer är väldigt viktigt för att kunna 

sätta upp organisationens mål, strategier och taktiker. Doyle (2000) ser 

nödvändigheten, i den höga konkurrensen som råder på marknaden, att både 

vinst- och icke-vinstdrivande organisationer skapar och behåller 

konkurrenskraften. Det borde vara av högsta prioritet för organisationen 

oavsett bransch anser han.  

Det är viktigt för beslutsfattarna att hushålla med de resurser som sjukvården 

har. Framförallt blir det då viktigt att samtliga parter verksamma inom 

sjukvården är införstådda och medvetna om vad som faktiskt finns att tillgå. 

Även att samtliga är införstådda i de behov som finns. Hur åtgärder inom 

intern marknadsföring kan tillämpas och påverka skillnader i uppfattningar 

som finns mellan de interna parterna. Åtgärderna ses som en viktig och 

betydelsefull faktor för organisationer. Att intern marknadsföring inom 
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tjänstesektorn kan användas för att få en större överensstämmelse i processen 

mellan tjänstesäljande och köpande parter.  

Litteratur- och artikelförfattare inom området upplever att det finns många 

tillämpningsområden och möjligheter för intern marknadsföring. Trots detta 

är det underrepresenterat i praktiken av organisationer som applicerar den. 

Rafiq och Ahmed (2000) lyfter att, i förhållande till andelen litteratur under 80- 

och 90-talet inom området, så var det få organisationer som faktiskt tog och 

tillämpade konceptet. De såg att orsaken till problemet var att teorin var 

spridd och tolkad till att innefatta väldigt många tillvägagångssätt. På grund av 

detta, ansåg de, kan företag och organisationer få det svårt att se hur det är 

möjligt och faktiskt går att ta sig an och implementera intern marknadsföring i 

sin organisation. Wieseke et al. (2009) är av intrycket att det finns en mindre 

mängd empirisk undersökning inom området intern marknadsföring trots en 

positiv framställning. Deras undersökning understryker ledares stora roll och 

påverkan på att ordna en underliggande känsla utav att känna sig delaktig i och 

identifiera sig med organisationen från de anställdas synvinkel. Detta är en 

förutsättning, enligt dem, för intern marknadsföring. Anställda ansågs inneha 

en väldigt viktig roll när det kommer till leveransen och förstärkningen av ett 

företags tjänste-varumärke enligt en fallstudie utförd av Papasolomou och 

Vrontis (2006). Barnes et al. (2004) undersökte hur intern marknadsföring 

påverkade anställdas syn på tjänstens kvalitet. Författarna fann att en koppling 

mellan intern och extern kundtillfredsställelse kunde göras genom faserna 

konformitet i kvalitet – kundtillfredsställelse – kundlojalitet - externt 

kundvärde. Genom utförandet av intern marknadsföring har organisationen 

alltså möjligheten att påverka slutkundens uppfattning av tjänsten. 

Gummesson (1998) säger att de anställda är en väldigt viktig pusselbit för en 

organisation som är framgångsrik inom sin marknad. Han menar att en bra väg 

för att motivera och göra de anställda serviceinriktade, är genom att ha dem 

väl uppdaterade angående organisationens strävan. Kanibir och Nart (2012) tar 

upp forskning som har innefattat interna kunders påverkan på tjänsters 

resultat. De menar att interna kunder är en viktig del i en framgångsrik 

organisations prestation mot sina externa kunder. Detta tack vare deras 

nyckelroller i organisationens marknadsföringsmetoder. Kanibir och Nart 

(2012) undersökte effekterna av intern relationsmarknadsföring på två 

sjukhuskedjor i Turkiet. Deras undersökning var fokuserad på de anställdas 

konkurrenskraft under påverkan av intern relationsmarknadsföring. Att förstå 

hur interna kunder kan motiveras för att leverera tjänsterna konkurrenskraftigt 

sågs vara viktigt både för forskare och chefer. 
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Studien fokuserar på hälso- och sjukvården och hur intern marknadsföring kan 

tillämpas inom denna sektor utifrån behov samt förutsättningar som 

identifieras. Detta arbete har sin empiriska grund i ett samarbete som heter 

CTMH, Center for Technology in Medicine and Health, och ett projekt inom 

samarbetet – CIF, Clinical Innovation Fellowships. CTMH är ett samarbete 

mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan samt Stockholms 

Läns Landsting. Samarbetet har målet att utveckla hälso- och sjukvården i 

Stockholmsregionen med avseende inom området medicinteknik. Som en del i 

denna satsning ingår Clinical Innovation Fellowships. Varje år bildas två team 

med fyra personer i varje för att identifiera och utföra utvecklingsarbete inom 

vården. I år har ett av teamen varit placerat på Sjukgymnastikkliniken vid 

Karolinska Universitetssjukhuset. Teamet har där försökt att undersöka och 

lokalisera områden där innovation och nytänkande kan bidra till att utveckla 

organisationen. Ett område som lokaliserades genom projektet var att kliniken 

i dagsläget saknade en strategisk marknadsplan som kliniken kunde följa och 

det är där som detta examensarbete har sin begynnelse.  

1.1. Bakgrunden till studien 

Marknadsföring är kunskapen att veta hur planeringen inför och utförandet av 

organisationens utbyte med sina målgrupper ska ske (Kotler & Clarke 1987). 

Det är viktigt att kommunicera rätt budskap på rätt sätt till sina olika kunder 

sett ifrån organisationens perspektiv. En förutsättning för att göra detta är att 

först veta och känna till företagets interna förutsättningar för att därefter gå 

vidare och utnyttja dessa på bästa möjliga sätt (Grönroos 1983; Lega 2006; 

Varey & Lewis 1999). Detta är något som kommer bli tydligare beskrivet i 

denna studie. När det handlar om tjänster och marknadsföringen av dessa, är 

det de som utför tjänsterna som också till stor del agerar som marknadsförare 

åt företaget. Enligt Gummesson (1991) kan samtliga anställda som kommer i 

kontakt med en organisations kunder ses som deltidsanställda marknadsförare. 

I tjänstemarknadsföring är den slutgiltiga kvalitetsupplevelsen beroende på de 

utförda tjänsterna. Därigenom är det de som utför tjänsten som även sprider 

kvalitetsupplevelsen. Processen startar från leverantören med kunden som 

slutmål. Tjänsters egenskap av att produceras, levereras samt förbrukas 

vanligtvis i ett och samma steg, sätter även en ännu större tillit till utförarna 

utav tjänsterna (Grönroos 1996a; Gummesson 1998). Intern 

tjänstemarknadsföring ses kunna påverka processen mellan säljande och 

köpande organisation.  
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Fast sjukvården ses som en av de renaste tjänsteområden, är det främst under 

senare delen av 1990-talet som behovet av marknadsföring har uppstått och 

blivit allt mer accepterat (Corbin et al. 2001). Organisationer verksamma inom 

sjukvården har insett betydelsen utav att marknadsföra sina tjänster (Corbin et 

al. 2001). Stremersch (2008) ser en ökning av artiklar inom området “Hälsa och 

Marknadsföring” under första halvan av 2000-talet. Han ser att detta har bidragit 

till en grund för marknadsföringen inom detta nya tillämpningsområde. 

Fortfarande finns det dock mycket att ta del av inom området är hans åsikt.  

     ”The Health and Marketing area is probably one of the richest in unstudied phenomena 

that the marketing discipline has ever seen in its history” (Stremersch 2008, pp. 232). 

Tidigare har organisationen i fokus för studien saknat en marknadsplan. En 

marknadsplan avseende hur marknadsföringen och kommunikationen från 

organisationen borde utföras. På grund av detta kan kunderna, som köper 

tjänsterna ifrån organisationen, inneha en felaktig eller missvisande 

uppfattning av tjänsteerbjudandet. På grund av dessa kunskapsluckor som 

eventuellt funnits, kan det resulterat i att patienterna i sista steg inte fått ut 

maximal nytta från tjänsterna. Inom sjukvården är det viktigt att optimera 

användningen av resurserna som finns. Det är då viktigt att denna optimering 

har patienternas bästa möjliga nytta i fokus. Den studerade organisationen 

behöver finna marknadsföringsåtgärder de kan använda sig av internt. Detta 

för att bättre kunna marknadsföra ämnesområdet där detta saknas och på så 

sätt klargöra vad som erbjuds och matchningen med vad som förväntas samt 

önskas. För att göra detta möjligt behöver klinikens situation först identifieras. 

Sedan behövs det även genomföras en undersökning om vad det är som driver 

andra kliniker till inköp, alternativt även uteblivna inköp, utav klinikens 

tjänster. Klinikens situation kommer bli uppdelad till tre stycken relationer 

som kommer utredas; dels ledningen vid organisationen, dels de anställda och 

slutligen kundklinikernas uppfattning och syn på frågan i fokus. Utifrån de 

behov som kommer lokaliseras genom studien, behöver en långsiktig plan tas 

fram som organisationen sedan kan följa. Denna skall beröra 

marknadsföringen samt kommunikationen internt på sjukhuset. Både de 

anställda samt kunderna till organisationen skall tas i beaktande. En sådan plan 

existerar inte vid studiens genomförande. Den ses dock som ett viktigt 

komplement och pusselbit för att fortsätta utveckla organisationens 

verksamhet. Det empiriska resultatet i denna studie har som syfte att 

informera och vägleda till en marknadsplans utformning. Studien skall även 

utreda förekomsten av skillnader i uppfattningar som behöver förebyggas 

mellan organisationen, dess anställda och dess kunder.  
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1.2. Problemdiskussion  

Då sjukvården är en sektor med hög kundkontakt är den mänskliga påverkan 

genom personalen stor på tjänsternas kvalitet (Greene et al. 1994). Enligt 

Gummesson (1991) kan samtliga anställda som kommer i kontakt med en 

organisations kunder ses som deltidsanställda marknadsförare. Lega (2006) 

anser att marknadsavdelningen bör vara ansvarig för att ta fram interna 

marknadsföringsåtgärder men att marknadsförarna bör arbeta samverkande 

med de professionella tjänsteutövarna. Grönroos (1983) ser individerna inom 

organisationer som en viktig resurs att nyttja. Sasser (1976) menade på att 

framgångsrika företag först behöver titta internt innan de kan sälja sina tjänster 

externt. Rafiq och Ahmed (2000) efterfrågar att fler organisationer borde 

implementera intern marknadsföring. Detta gör det viktig att göra de interna 

förutsättningarna så bra som möjligt. Corbin et al. (2001) ser att 

marknadsföring utav sjukvårdstjänster har blivit ett grundläggande område för 

organisationer av varierande storlek, verksamma inom sjukvården. Lega (2006) 

ser att för att lyckas behöver hälso- och sjukvårdsorganisationer sammanföra 

den operativa marknadsföringen med interna marknadsföringsstrategier. Den 

interna marknaden skall ses som den första marknaden för organisationen och 

intern marknadsföring är något som krävs för att bli framgångsrik på den 

externa marknaden. Lega (2006) ser den interna marknadsföringens följder 

som förstärkning av relations- och interaktiv marknadsföring, utveckling av 

interna kommunikationssystem samt utvecklandet av en servicekultur inom 

organisationen. Lega (2006) ser marknadsföring inom offentliga hälso- och 

sjukvårdssystemen som ett ganska nytt område för marknadsföringen. Han ser 

att lite forskning har skett för att utvärdera relevansen och fördelarna 

marknadsföring kan ge inom området. Fastän forskningen har visat på flera 

intressanta fenomen inom ”Hälsa och Marknadsförings”-området ser Stremersch 

(2008) fortfarande flera inriktningar som ligger i sin linda. Ett exempel han 

nämner är att många forskare förbisett rollen som de anställda har för 

marknadsföringen i organisationen. Uppfattningen om marknadsföringens 

kapacitet och potential inom hälso- och sjukvården återfinns även hos andra 

författare. 

     ”Service marketing, although fairly new to the healthcare marketplace, is and will 

continue to be a topic of major importance” (Corbin et al. 2001, pp. 7). 

     “Physicians can successfully use the fundamental service marketing principles proven by 

other service industries to win patient satisfaction and loyalty and remain competitive in 

today´s market economy” (Corbin et al. 2001, pp. 1). 
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     “The question for healthcare providers is simple: why has the world´s largest service 

industry – healthcare – been slow to acknowledge, much less embrace, the importance of 

service marketing principles?” (Corbin et al. 2001, pp. 1). 

Lega (2006) ser att ett område att utforska för hälso- och sjukvårdsverksamma 

organisationer är att utvärdera marknadsföringsåtgärder och organisationens 

förutsättningar för marknadsföring. Detta för att det är ett relativt nytt område 

och det är viktigt att utvärdera vilken marknadsföringsstrategi som är bäst 

lämpad för den utvalda organisationen.  

1.3. Problemformulering 

Denna diskussion har lett fram till följande frågeställning. 

Hur kan intern tjänstemarknadsföring tillämpas av en organisation verksam 

inom den svenska hälso- och sjukvården för att vidare utveckla verksamheten, 

när organisationens förutsättningar för marknadsföring först har utretts?  

1.4. Syfte 

Fokus i detta arbete kommer att ligga på appliceringen och användningen utav 

intern marknadsföring för organisationer verksamma inom sjukvården. Detta 

område följer i Lega (2006) och Stremersch (2008) rekommendationer. 

Genom intern tjänstemarknadsföring ska relationen mellan interna 

organisationer utredas och påverkas, något som följer Lega (2006). För att 

passa in de interna förutsättningarna med de externa så bra som möjligt är det 

viktigt att få till en samstämmighet. Här hoppas denna studie att hjälpa. 

Förhoppningen är att denna studie ska kunna fylla i och vara en 

inspirationskälla, för vidare forskning utav intern marknadsföring inom hälso- 

och sjukvårdsområdet. Detta rörande påverkan på skillnader i uppfattning som 

förekommer mellan interna organisationer verksamma inom sjukvården. 

Tidigare har det varit organisationers anställda som till stor del stått i fokus för 

forskningen inom intern marknadsföring. Denna studie kommer att försöka ta 

detta ytterligare ett steg och se vad som händer när organisationen, dess 

anställda samt organisationens kunder tas in och undersöks. För att kunna ta 

tillvara på hittills outnyttjade marknadsföringstillfällen och även åtgärda 

felaktiga sådana, kommer studien utföras mellan den fokuserade 

organisationen och dess kunder. Skillnader i de tre relationerna 

organisationens ledning-anställda-kunder kommer att undersökas. Detta i syfte 

för att få kunderna korrekt informerade för att utföra en så korrekt 

bedömning som möjligt med avseende på maximal nytta för patienten. En 
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tillämpad intern tjänstemarknadsföring hoppas sedan bidra till att öka 

medvetenheten och kunskapen om organisationens förutsättningar samt 

marknadsföring. 

1.5. Avgränsningar 

Ramarna för detta arbete har satts till inom Karolinska Universitetssjukhuset. 

Anledningen till detta ligger i att det är där organisationen i fokus för studien, 

som tjänstesäljare, och dess kundkliniker, som tjänsteköpare, verkar. Även om 

det är patienternas nytta från tjänsterna som vill maximeras i slutändan, så 

ligger detta utanför ramarna för studien. Det är dock det slutgiltiga målet och 

även något som resultatet av detta arbete kan resultera i. Förhoppningsvis 

genom att klargöra och kommunicera organisationens kompetens och roller de 

anställda besitter, leder det till en bättre uppfattning samt användning av 

personalen som resurs. Kunderna refereras som kundklinikerna till 

organisationen i fokus för studien för att kundklinikerna står för köpen av 

tjänsterna. Organisationen kommunicerar med kundklinikerna och det är även 

kundklinikerna som bestämmer vad och hur mycket tjänster som de anser sig 

behöva. Just i detta skeende har patienten inte någon makt och befogenhet att 

påverka utgången. Även om det i slutändan förhoppningsvis resulterar i att 

patienterna får ut maximal nytta vid en samstämmighet i erbjuden tjänst och 

förväntad tjänst hos kundklinikerna.  

På samma sätt har ekonomiska faktorer som kan påverka processen med 

internköpen inom Karolinska Universitetssjukhuset bortsetts. Även 

organisatoriska faktorer har bortsetts rörande, ur Sjukgymnastikklinikens 

perspektiv, övergripande organisationsstrukturer. Med detta menas den högre, 

mer centrala ledningen och vidare till politiknivå. Det sistnämnda är egentligen 

där patienterna kan gå in och påverka genom sina val utav representanter. 

Anledningen till att detta inte ingår är att en sådan inblandning ansetts vara 

alltför invecklad för ett arbete av denna karaktär för att kunna tas under 

beaktande. Ytterligare avgränsning för studien har varit en tidsbegränsning då 

tidsramen för studien varit 20 heltidsveckor.   
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen till studien. Kapitlet börjar med en 

kort beskrivning om marknadsföring av tjänster. Sedan följer tjänstekvalitet och det 

fokuseras på hur tjänsters kvalitet kan ses på, när kvaliteten uppstår och var tjänsters 

kvalitet kan lokaliseras. Marknadsföringsfunktionerna som blivit accepterade inom 

marknadsföringsteorin presenteras sedan innan huvudområdet intern marknadsföring gås 

igenom. Innehållet i den teoretiska referensramen går att se nedan i Figur 1.  

 

2.1. Marknadsföring av tjänster 

Det har kunnat ses att företag gått över till ett tjänsteorienterat istället för ett 

produktorienterat tillvägagångssätt till sina kunder. Denna trend, eller rättare 

sagt övergång, är något som har fortgått under de senaste decennierna. Det 

som i dagens samhälle håller på att hända är att företagen blir mer och mer 

flexibla och erbjuder istället sina kunder fler delar eller helhetslösningar för att 

välja just det egna företagets tjänster. Med denna utveckling har det även blivit 

helt förändrade förutsättningar för företagen att verka inom marknadsföringen 

och hur företagen ska nå ut till sina kunder (Grönroos 1996a). 

Grönroos (1996a) syftar på att traditionell marknadsföring, genom marketing 

mix-modellen, är alldeles för enkelriktad och begränsad när det kommer till 

Figur 1 Sammanställd överblick teori 
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tjänsteproducerande organisationer. Han menar istället att marknadsföringen 

bör löpa genom hela organisationen. Enligt denna skola är marknadsföringen 

mer lik en process än en funktion i organisationen och inbegrips i en större 

mängd delar än enbart marknadsföringens. Grönroos (1998) skiljer mellan 

tjänstemarknadsföring och varumarknadsföring genom att det i 

tjänstemarknadsföring fattas en färdigproducerad produkt, ”produkten” skapas i 

tjänstemötet.  

2.2. Tjänstekvalitet; hur, när, var? 

2.2.1. Kvaliteten av en tjänst 

     ”The image is a function of good deeds, good words, good actions, and good appearance” 

(Greene et al. 1994, pp. 6).  

Trots att en organisation är beredd att spendera en stor mängd kapital på att 

försöka ändra imagen av organisationen, är det i många fall ingen lönsam 

lösning kortsiktigt sett. Imagen är något som byggs upp över en längre 

tidsperiod. Imagen speglar en förutfattad mening och förväntning, snarare än 

vad något faktiskt är. Det är viktigt att ta tillvara på möjligheterna att påverka 

kunden och de uppfattningar som kunderna innehar angående tjänstens 

utförande och kvalitet. 

I tjänster och hur kunden upplever dessa visar sig kvaliteten genom skillnaden 

i förväntad kvalitet och den kvalitet som kunden slutligen får erfarenhet utav 

genom tjänsten. Den sistnämnda kvaliteten, den som slutligen upplevs genom 

tjänsten, uppdelar Grönroos (1983) till att bestå utav teknisk kvalitet och 

funktionell kvalitet. Med den tekniska kvaliteten menas vad det är kunden får 

medan den funktionella mer avspeglar hur hela processen går till. Den tekniska 

kvaliteten är mer eller mindre förutbestämd, det är vad tjänsten blir. Det är 

med den funktionella kvaliteten som organisationen kan påverka kundens 

uppfattning om tjänstens kvalitet. Detta sker genom interaktionen mellan kund 

och utförare av tjänsten. Den totala upplevda kvaliteten avspeglar sig sedan i 

skillnaden mellan den förväntade kvaliteten och erfarenheten av kvaliteten 

genom tjänsten (Grönroos 2008). 

2.2.2. Tjänstemötet 

Det är i tjänstemötet, också benämnt ”Sanningens ögonblick”, som mötet mellan 

kund och tjänsteutförare tar sin plats. Här formas den funktionella kvaliteten 

på tjänsten för kunden. Det är även här som majoriteten eller hela den 
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tekniska kvaliteten överförs. Namnet syftar till att det är under en begränsad 

tid vid en viss plats som tjänsteföretaget behöver prestera för att visa 

kvaliteten av tjänsten. Det är även för att det enbart är under detta ögonblick 

som kunden kan påverkas, efteråt är kunden borta och ifall ett kvalitets gap då 

uppstått måste kunden tas in i ett nytt sanningens ögonblick. Det är både mer 

tidskrävande och svårare att påverka kunden efteråt än vad det är när tjänsten 

från början utförs på ett önskvärt sätt (Grönroos 2008). Edvardsson och 

Strandvik (2000) menar att det är varje tjänstemöte som bygger upp den totala 

kvalitetskänslan.  

2.2.3. Gap-modellen 

För att visualisera hur tjänstekvalitet faktiskt kan ses på och som ett sätt att 

identifiera och analysera kvalitetsproblem för tjänster, konstruerade 

Parasuraman et al. (1985) en modell för tjänstekvalitet som de kallade för 

”gapanalys” (Parasuraman et al. 1988, pp. 36). Tanken bakom modellen är att de 

identifierade, utifrån ett företags synvinkel, gap som kan uppstå genom 

processen som en tjänst genomgår från organisation till kund. Hos kunden 

mäts kvalitetsgapet som skillnaden mellan förväntad tjänst och upplevd tjänst. 

Kundens förväntning på tjänsten är baserad på dels ”word of mouth” – alltså vad 

kunden får höra genom bland annat andra kunder; dels personliga behov hos 

den enskilda kunden; och dels tidigare erfarenheter utav tjänsten (Parasuraman 

et al. 1988, pp. 36). De gap som kan uppstå är enligt denna modell:  

 Gap 1 – En skillnad mellan ledningens uppfattningar om kundernas 
förväntningar på tjänsten och de faktiska förväntningarna på tjänsten 

 Gap 2 – En skillnad mellan ledningens uppfattningar om kundernas 
förväntningar och en översättning av ledningens uppfattningar till specificerad 
tjänstekvalitet  

 Gap 3 – En skillnad mellan översättning av ledningens uppfattningar till 
specificerad tjänstekvalitet och tjänsteleverans (inkluderat för- och efterkontakter) 

 Gap 4 – En skillnad i tjänsteleverans (inkluderat för- och efterkontakter) och 
extern kommunikation till konsumenterna 

 Gap 5 – En skillnad mellan upplevd tjänst och förväntad tjänst  
(Parasuraman et al. 1988, pp. 36)  

Samtliga gap kommer att ingå i studien, då de påverkar förloppet av tjänsten 

och samtliga gap kommer ligga till grund för åtgärdsförslagen till 

formuleringen av en marknadsplan. Grönroos (2008) beskriver resultatet av 

det femte gapet som negativt bekräftad kvalitet och kvalitetsproblem, dåligt 

rykte, negativa effekter på företagets image och uteblivna affärer. Detta gap 

kan även vara det motsatta, alltså positivt istället då med omvända 

beskrivningar (Grönroos 2008, pp. 121). Gap-modellen visas i Figur 2. 
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2.3. Marknadsföringsfunktionerna 

Enligt Grönroos (1996a) går det att identifiera olika angreppspunkter där 

marknadsföring kan implementeras i en organisation. Detta för att underlätta 

och föra utvecklingen av verksamheten framåt. Grönroos (1983) delar upp ett 

tjänsteföretags marknadsföring i tre olika funktioner, traditionell 

marknadsföring, interaktiv marknadsföring och intern marknadsföring. Denna 

uppdelning är visualiserad i Figur 3.  

 

Figur 2 Service Quality Model. Källa: Parasuraman et al. (1985). A Conceptual 

Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of 

Marketing, 49 (4 Fall), pp. 44. 
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Figur 3 Modell över marknadsföringsfunktionerna. Anpassad från Grönroos (1983).  

Den traditionella marknadsföringen beskrivs som den som anställda experter 

utför med målet att utforska marknader, intressera dessa och attrahera nya 

kunder till företaget. Ett annat ord för den traditionella marknadsföringen är 

extern marknadsföring. Den interaktiva marknadsföringen bedrivs av de som 

utför tjänsterna och därigenom också bedriver kontakten med kunderna. Målet 

är att få tillfredsställda kunder som förhoppningsvis leder vidare till 

merförsäljning och långa relationer (Grönroos 1983). Enligt Armstrong och 

Kotler (2000) beror den interaktiva marknadsföringen på kvaliteten i 

tjänstemötet mellan tjänsteutföraren och kunden. Den interaktiva 

marknadsföringen kan och bör påverkas för att få ut maximalt ifrån denna. 

Detta möjliggörs genom intern marknadsföring (Grönroos 1996a). Den 

interna marknadsföringens roll och utförande blir vidare beskriven i 

kommande stycke. Grönroos (1996b) förklarar de tre 

marknadsföringsfunktionerna och hur de verkar för en organisation som det 

går att se i Figur 4. Grönroos (1996b) menar att det är genom den externa 

marknadsföringen som företaget ger löften; genom den interna 

marknadsföringen möjliggör företaget löften; och genom den interaktiva 

marknadsföringen håller företaget löften (Grönroos 1996b, pp. 10). 
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Figur 4 Tjänstemarknadsföringstriangeln. Källa: Grönroos, C. (1996b).  

2.4. Intern marknadsföring 

2.4.1. Vad begreppet intern marknadsföring innebär 

Intern marknadsföring kan definieras på olika sätt: 

     ”Internal marketing is viewing employees as internal customers, viewing jobs as internal 

products, and (just as with external marketing) endeavoring to design these products to meet 

the needs of these customers better” (Greene et al. 1994, pp. 8).  

Internal marketing is the key to superior service and the result is external marketing success. 

Internal marketing can be defined as the promoting of the firm and its product(s) or product lines to 

the firm’s employees. Hence, for this strategy to be successful top level management must fully embrace 

it. Thus, the idea of internal marketing must originate at the top and be communicated down to the 

very bottom of the firm. Understanding customer expectations is a prerequisite for delivering superior 

service; customers compare perceptions with expectations when judging a firm’s service 

(Parasuraman et al. 1991, p.39-48).  

Men vad innebär då begreppet intern marknadsföring och vad kan den 

åstadkomma inom en organisation? 

Några som lyfter fram den interna marknadsföringen som en viktig del av en 

organisation är Lega (2006) samt Varey och Lewis (1999). Vad den gör enligt 

Varey och Lewis (1999) är att utveckla en intern samt extern kundmedvetenhet 

och den underlättar även för effektivisering och förändring inom 

organisationen. Det sistnämnda genom att eventuella hinder som kan finnas 
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mot förändring elimineras. Denna uppfattning är något som delas utav andra. 

Arnett et al. (2002) anser att intern marknadsföring leder till att anställda blir 

tillfredsställda och stannar kvar i organisationen, att tjänstekvaliteten förbättras 

och att förloppet av förändringar inom organisationen blir lättare och 

snabbare att genomföra. Lega (2006) ser att för att lyckas behöver hälso- och 

sjukvårdsorganisationer sammanföra den operativa marknadsföringen med 

interna marknadsföringsstrategier. Den interna marknaden skall ses som den 

första marknaden för organisationen och intern marknadsföring är något som 

krävs för att bli framgångsrik på den externa marknaden. Lega (2006) ser den 

interna marknadsföringens följder som förstärkning av relations- och 

interaktiv marknadsföring, utveckling av interna kommunikationssystem samt 

utvecklandet av en servicekultur inom organisationen. Kanibir och Nart (2012) 

menar att interna kunder är en viktig del i en framgångsrik organisations 

prestation mot sina externa kunder. Detta tack vare deras nyckelroller i 

organisationens marknadsföringsmetoder. För att få personalen att ta tillvara 

på interaktionen med kunderna i tjänstemötet anser Gummesson (1998) att 

den interna marknadsföringen har sitt ursprung i tjänstemarknadsföringen. 

Han menar att det är lika viktigt att verkställa denna interna marknadsföring, 

som det är att marknadsföra sig till sina externa kunder; båda bör genomföras 

likartat.  

Grönroos (1983) påstår att företag som lyckas mindre bra eller inte alls med 

sin marknadsföring, väldigt ofta har en bra inblick i kunskapen och tekniker att 

använda sig av inom marknadsföring. Istället förekommer felaktigheter i 

attityder, inställningar och oklarheter runt de mål som är uppsatta och ska 

följas inom organisationen. Det är med den interna marknadsföringen som 

grunden läggs till hur marknadsföringen ska startas, användas och fortsätta 

arbetas med både inom den egna organisationen samt även vidare utåt ifrån 

organisationen (Grönroos 1983). Intern marknadsföring var först framtagen 

runt mitten av 1970-talet för att upprätthålla och säkerställa en hög kvalitet på 

de utförda tjänsterna i tjänsteproducerande företag (Rafiq & Ahmed 2002).  

I branscher med väldigt hög kundkontakt mellan kontaktpersonalen och 

organisationens kunder är det den mänskliga påverkan som resulterar i 

kvaliteten på leveransen av tjänsterna (Greene et al. 1994). Grönroos (1983) är 

inne på samma spår och hävdar att det är ”kontaktpersonalen”, individer inom 

organisationen, som är en resurs främst befintlig för andra orsaker än 

marknadsföring och därmed är en viktig tillgång som outnyttjad går förlorad 

(Grönroos 1983). Den mänskliga faktorn är den som formar och påverkar 
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tjänsten och blir likaledes också en del utav ”produkten” (Greene et al. 1994). 

Det är därför marknadsföringen för organisationer som innefattas utav hög 

kundkontakt både behöver inrikta sin marknadsföring externt såväl som 

internt. Sasser (1976) uttryckte det till att framgångsrika tjänsteföretag först 

måste sälja in sina jobb till de anställda innan de säljer tjänsterna till sina 

kunder. Detta går även i linje med Kanibir och Nart (2012) och Lega (2006). 

Målen med den interna marknadsföringen på en hög nivå sammanfattas av 

Grönroos (1983) till att: 

 Underlätta för företaget att locka till sig lämpliga anställda som kontaktpersoner 
och till chefer.  

 Göra så att duktiga anställda inte försvinner ifrån företaget.  

 Att implementera en styrning samt motivation utav sina anställda så att de får en 
strävan mot att prestera så bra som möjligt i den interaktiva marknadsföringen; 
alltså kundinriktade med fokus på marknadsförings- och försäljningsorientering.  

Rafiq och Ahmed (2000) drar slutsatsen att intern marknadsföring först 

framfördes som en lösning på att konstant kunna erbjuda samt leverera en hög 

servicekvalitet. Eftersom människor inte utför ett arbete som robotar uppstår 

det en viss variation i tjänsterna. Som ett led i att försöka påverka detta 

vägleddes organisationerna att fokusera på de anställda. Berry (1981) definierar 

intern marknadsföring som att se de anställda som interna kunder. Sasser och 

Arbeit (1976) antyder att personalen är den viktigaste marknaden för ett 

serviceföretag. Även Kanibir och Nart (2012) samt Lega (2006) delar den 

åsikten. Berry och Parasuraman (1991) beskriver intern marknadsföring som 

att attrahera, utveckla, motivera och behålla kvalificerade anställda genom 

tjänster som tillfredsställer deras behov. Även att behandla sina anställda som 

kunder var en viktig del i deras tolkning av konceptet intern marknadsföring 

(Berry & Parasuraman 1991).  

Rafiq och Ahmed (2000) tar fram fem huvudinriktningar för intern 

marknadsföring: 

 Motivation och tillfredsställelse hos de anställda  

 Kundorientering och kundtillfredsställelse 

 Tvärfunktionell koordinering och integrering 

 Ett marknadsföringsmässigt tillvägagångssätt till dessa 

 Införandet av en speciell organisatorisk eller funktionell strategi  
(Rafiq & Ahmed 2000, pp. 453) 

Ifrån dessa fem huvudinriktningar formar de en definition utav intern 

marknadsföring: 
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Internal marketing is a planned effort using a marketing-like approach to overcome organizational resistance 

to change and to align, motivate and inter-functionally co-ordinate and integrate employees towards the effective 

implementation of corporate and functional strategies in order to deliver customer satisfaction through a process 

of creating motivated and customer orientated employees (Rafiq & Ahmed 2000, p.454). 

2.4.2. Krav på intern marknadsföring 

Som föreslagna hjälpmedel ger Greene et al. (1994) fyra områden som de anser 

ska underlätta den interna marknadsföringen hos organisationer. Dessa fyra är 

”att ha ett produkt/tjänstefokus, belöningssystem, marknadsföringssupport och 

organisatorisk harmoni” (Greene et al. 1994, pp. 11). Grönroos (2008) identifierar 

fyra huvudsakliga målgrupper för den interna marknadsföringen nämligen ”den 

högsta företagsledningen, mellanchefer och arbetsledare, kundkontaktpersonal och 

stödpersonal” (Grönroos 2008, pp. 374). Personer inom en av dessa målgrupper 

kan också förekomma i flera.  

För att kunna motivera och inrikta sina anställda mot kundfokus menar Rafiq 

och Ahmed (2002) att vissa marknadsföringshjälpmedel finns att tillgå, dock 

lite anpassade. De hjälpmedel som de tar upp är anställda som kunder, den 

utökade marknadsföringsmixen med sju P:s, segmentering och 

marknadsundersökning. Se sina anställda som kunder för att hjälpa till med att 

sälja in tjänsterna hos de anställda som ska utföra dem är ett första steg att ta, 

men problem kan uppstå. Det kan vara så att de anställda inte har något val att 

välja mellan, har en negativ nytta eller att tjänsterna inte är önskvärda. Att de 

anställda behöver vara behandlade som kunder men inte veta om det är ett 

annat problem som knyter an till att den interna marknaden ses vara den 

viktigaste. Det inkräktar och ställer till problem med att kunden alltid kommer 

i första hand. Ett möjligt utfall från detta är även att de anställda ställer krav på 

organisationen som inte kan uppfyllas. Dessa problem med att se sina anställda 

som kunder minskas genom Total Quality Management-konceptet av interna 

kunder. Där ses det att relationer och band skapas mellan de anställda 

sinsemellan istället för mellan de anställda och organisationen. Detta förenklar 

för att dela kunnande och skapa samverkan inom organisationen (Rafiq & 

Ahmed 2002). 

Genom att lägga till de tre P:na ”Physical Evidence, Process and Participants” (Rafiq 

& Ahmed 2002, pp. 28.); fysiska bevis, process och deltagare; till de fyra 

allmänt vedertagna P:na: Produkt, Pris, Påverkan och Plats; och anpassa dessa 

för intern användning ser författarna en lättnad för införandet utav intern 

marknadsföring inom en organisation. Produkten kan vara 

marknadsföringsstrategier, nya tillvägagångssätt eller arbetet i sig. Det är viktigt 
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att marknadsföra dessa marknadsmässigt även internt. Med pris är det viktigt 

att personalen är korrekt informerade om vad det kommer gynna dem inför 

förändring. Informerade angående vad det kommer att kosta dem i anpassning 

till nya arbetssätt och utförandet av förändringsprojekten inför dessa. Påverkan 

behöver användas för att kommunicera strategierna och motivera de anställda 

mot rätt håll. Med plats menas vart kommunikationen med de anställda utförs. 

Fysiska bevis utgörs utav omgivningen och även verkliga bevis såsom 

dokumentation. Hur överlämnandet eller mottagandet verkligen går till 

hamnar under process, antingen hur överlämnandet sker eller genom hur 

mottagandet sker. Deltagare tar upp vilka det är som är involverade. Det är 

viktigt att rätt chefer visar på viktigheten och backar upp argumenten för att få 

en så bra genomslagskraft som möjligt. Samtliga chefer ifrån toppledningen 

och neråt i organisationen behöver vara delaktiga i processen ner igenom 

organisationen (Rafiq & Ahmed 2002). Det går även att använda segmentering 

och marknadsundersökning som hjälpmedel för införandet. Segmentering 

utförs genom att dela upp de anställda baserat på motivation angående 

liknande behov och karakteristikor. Marknadsundersökningar används för att 

undersöka och ta reda på behoven och önskemålen hos de anställda (Rafiq & 

Ahmed 2002). Även Grönroos (2008) syftar på att marknadsundersökningar 

samt segmentering från början är verktyg inom den externa marknadsföringen 

som kan appliceras till den interna marknadsföringens genomförande för att 

underlätta denna.  

Grönroos (2008) lyfter upp tre förutsättningar som behöver uppfyllas av 

organisationens ledning för att den interna marknadsföringen ska kunna 

lyckas:  

 I den strategiska ledningen behöver den interna marknadsföringen involveras och 
få en naturlig plats i.  

 Ledningen måste stödja den och det får inte finnas en organisationsstruktur som 
hamnar i vägen för den interna marknadsföringen.  

 Det är viktigt att ledningen aktivt utövar och stödjer den interna 
marknadsföringen genom ledarskapet.  
(Grönroos 2008) 

Som hjälpmedel för att informera de anställda inom organisationen angående 

förändringar kan organisationen använda sig av metoder som även används i 

massmarknadsföring. Instruktionsfilmer, tryckt reklam och andra verktyg är 

exempel på externa hjälpmedel som också passar in att använda inom 

organisationen (Grönroos 2008).  
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Ett annat område som har blivit intaget under intern marknadsföring och som 

lett till en vidareutveckling av konceptet är ”intern service recovery” (Bowen & 

Johnston 1999). Konceptet handlar om sanningens ögonblick som på något 

sätt inte har lyckats. Istället har de misslyckats, antingen i tjänsten i sig självt 

eller att kunden beskyllt utföraren för, den då, dåligt upplevda kvaliteten. Det 

är i sådana tillfällen väldigt viktigt att organisationen finns där och ställer upp 

för kontaktpersonen i fråga genom aktivt ledarstöd och ett mottagande 

nätverk som bildas vid sådana tillfällen (Bowen & Johnston 1999).  

Det förekommer även andra uppfattningar om intern marknadsföring. 

Ballantyne (2003) ser intern marknadsföring som kunskapsförnyelse. Genom 

interaktion med varandra och relationsskapande inom organisationen menar 

han att organisationen kan ta tillvara på den tysta kunskap som 

kundkontaktpersonalen besitter. Interaktionen skapar ett lyft avseende 

kundorientering och servicemedvetenhet. Genom den tysta kunskapen kan 

sedan prestationerna generellt förbättras för att uppnå kundtillfredsställelse 

och skapa en positiv tjänstekvalitet. Ballantyne (2003) ser fyra steg i denna 

process. Först måste den tysta kunskapen delas för att sedan gå vidare och 

omvandlas till tydlig kunskap i nästa steg. Det tredje steget genomförs genom 

att den tydliga kunskapen omvandlas till omgivningsanpassad kunskap. Det 

sista steget sker när den anpassade tydliga kunskapen integreras inom 

organisationen och samtliga inom organisationen får ta del av den (Ballantyne 

2003).  

Rafiq och Ahmed (2000) ger ett flertal punkter att tänka på när intern 

marknadsföring skall implementeras och börja användas i en organisation: 

 För att göra de anställda inom organisationen medvetna om och införstådda med 
deras viktiga roll är det oerhört viktigt att ledningen lägger stor vikt vid 
kommunikationen av marknadsföringsstrategier och mål till just de anställda så 
dessa blir väl förankrade.  

 För att öka arbetstillfredsställelsen hos de anställda bör organisationen behandla 
arbeten som produkter och erbjuda dessa på ett sätt som de anställda önskar 
dem.  

 För att minska kostnaderna för organisationen för att få motiverad, 
kundorienterad och försäljningstänkande personal bör organisationen lägga stor 
vikt vid rekryteringsprocessen för att få anställda med de önskade preferenserna. 
När de har blivit anställda, är det mycket svårare att förändra attityderna.  

 Att träna de anställda som är involverade i kundkontakten med syftet att 
maximera potentialen vid dessa kontakter med avseende på kundorientering och 
försäljningstänk.  

 Denna kundkontaktspersonal involverar all personal som har kontakt med 
kunderna på något sätt, inte enbart de som utför tjänsterna.  
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 Ett marknadsföringsmässigt tillvägagångssätt bör användas vid motiveringen av 
de anställda.  
(Rafiq & Ahmed 2000) 

2.4.3. Identifierade framgångsfaktorer för intern marknadsföring 

Motivering & Tillfredsställelse 

Genom att påverka attityder och värderingar kan de anställda motiveras. Att se 

till att arbetsuppgifterna och arbetsmiljön är attraherande för de anställda 

hjälper för att motivera (Grönroos 1996a). För att motivera sina anställda finns 

möjligheten till att göra detta genom bland annat belöningsprogram, 

personalmöten och ökad sammanhållning (Tansuhaj et al. 1988, pp. 32-33). En 

undersökning bland företag inom hälsovård och hotellbranschen (Smith 1999) 

gav ingen bevisning på kopplingar mellan finansiella belöningar och 

motivation och arbetstillfredsställelse hos de anställda. En koppling mellan 

arbetstillfredsställelse och användandet av motivationsprogram visade sig 

däremot vara positiv enligt undersökningen (Smith 1999). Lindblom (1996) ser 

belöningar i form utav attribut, statussymboler, uppskattning, beröm och 

utvecklings- samt utbildningsmöjligheter som motiveringssätt för de anställda. 

Han ser att belöningar även kan finnas som förmåner och vara av ett litet eller 

stort monetärt värde. Arbetsmiljön påverkar även trivsel och motivation hos 

de anställda (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998; Westin 2002; Robbins 

2003). Organisationen kan även erbjuda en socialt samt fysiskt tilltalande miljö 

för att de anställda ska trivas och därigenom bli motiverade och tillfredsställda. 

Här kan en förändring urskiljas där det mer och mer är den sociala miljön som 

blir mer betydelsefull än den fysiska miljön. Denna relation var den omvända 

tidigare. 

Målstyrning & förmedlingen av detta inom organisationen 

Grönroos (2008) lyfter två ledningsprocesser som aktivt behöver genomföras 

för att utföra den interna marknadsföringen; attitydstyrning och 

kommunikationsstyrning. Med attitydstyrning menar han att styra de anställda 

mot kundmedvetenhet och servicetänkande. Kommunikationsstyrning syftar 

på att det måste finnas kommunikationsvägar som går åt båda hållen genom 

hela organisationen. Både uppifrån och ner men också det motsatta hållet 

(Grönroos 2008). Vidare presenterar Grönroos (2008) tre nivåer där den 

interna marknadsföringen spelar en stor roll. Dels när en servicekultur skapas 

inom organisationen och en serviceinriktning utvecklas hos de anställda; dels 

när denna servicekultur skall vårdas och behållas. Samt även när nya varor och 
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tjänster ska presenteras, externa reklamkampanjer och 

marknadsföringsaktiviteter, eller nya tekniker, system och 

serviceprocessrutiner för personalen ska tas i bruk (Grönroos 2008, pp. 371). 

För att skapa en servicekultur är de två viktigaste underliggande faktorerna att 

organisationen behöver ha en serviceinriktning samt kundfokus. Målen med 

intern marknadsföring inom dessa två områden är att etablera organisationens 

mål, strategier till målen, samt tjänster som produceras samt att skapa en 

accepterande och förstående attityd för detta hos de anställda. 

Relationsskapande inom organisationen är ett annat mål på denna nivå med 

den interna marknadsföringen. Att chefer och ledare inom organisationen 

använder sig av en serviceinriktad ledning och att kommunikationen och 

interaktionen höjs som extra viktiga ingredienser för de anställda. När denna 

servicekultur vårdas och behålls inom organisationen, flyttas målen med den 

interna marknadsföringen. Målen blir att istället förvissa sig om att ledningen 

verkligen påverkar att en serviceinriktning och kundmedvetenhet behålls hos 

de anställda. Att det är relationer av god egenskap som skapas i organisationen 

och att dessa bibehålls. Att informations- och kommunikationsvägarna 

fungerar för de anställda både uppifrån och ner men också nerifrån och upp. 

Samt att vända sig internt inom organisationen när marknadsföringsinsatser 

planeras att genomföras externt för att etablera dessa internt först. När nya 

varor och tjänster ska presenteras, externa reklamkampanjer och 

marknadsföringsaktiviteter, eller nya tekniker, system och 

serviceprocessrutiner för personalen ska tas i bruk, är det viktigt att ta detta till 

den egna personalen först. Detta ur ett internt marknadsföringsperspektiv. 

Den sista nivån går hand i hand med de övriga två. Nivån bygger på att vilja 

informera de anställda för att göra de medvetna om vad som ska hända för att 

även få till en acceptans och förankring. Allt för att få så bra förutsättningar 

som möjligt för den kommande externa och interaktiva kommunikationen 

med kunderna (Grönroos 2008).  

Utbildning 

Att utbilda inom och poängtera betydelsen de anställda som kommer i kontakt 

med kunderna har, när det kommer till marknadsföringen utav organisationens 

tjänster, är viktigt. Områden som utbildning kan ske inom är servicestrategin 

för organisationen, kundfokusering och kommunikationssätt till exempel 

(Grönroos 2008).  
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Ledarstil & Intern kommunikation  

Hur ledarstilen utförs inom organisationen är ett viktigt element. Chefer och 

ledares aktivitet i sitt ledarskap är viktigt vid anställdas deltagande i 

utbildningar med målet att utöka organisationens servicekultur. De behöver se 

till att ge aktiv feedback till de anställda, att personalen engageras i och får ta 

del av planering och beslutsfattande, och att ha en öppen organisation där 

information och kommunikation sker åt båda hållen. (Grönroos 2008).  

Det är viktigt att kommunicera på ett så bra sätt som möjligt inom en 

organisation. Det gäller att i så stor utsträckning som möjligt ta bort hinder 

och svårigheten för att minska uppkomsten av kommunikationsproblem 

(Larsson 2001). Echeverri och Edvardsson (2002) ser att en dålig intern 

kommunikation kan resultera i interna problem med långa 

kommunikationsvägar som förhindrar förloppet av informationen eller skapar 

ovilja till förändring. Smythe (1996) ser två uppgifter för den interna 

kommunikationen inom en organisation när förändringar ska ske. En 

förståelse och förankring om förändringens betydelse behöver genomföras 

hos de anställda. Individerna som kommer bli involverade i förändringen 

behöver också informeras och inkoordineras i förändringsprocessen. Smythe 

(1996) visar på att en ökad effektivitet går att få som ett resultat i en 

samstämmighet av intern information. Smith (2005) lyfter betydelsen av hur 

organisationer handskas med information och attityder när organisationen vill 

skapa en servicekultur. Saknas förståelse för varför något ska förändras eller 

införas kommer inte ett fullt engagemang uppnås. Grönroos (1996a) ser två 

stora mål med den interna kommunikationen, med denna kan organisationen 

påverka och intressera de anställda samt informera och motivera de anställda. 

De två målen syftar till att få de anställda att prestera i tjänstemötet och den 

interaktiva marknadsföringen. För att få en så bra intern kommunikation som 

möjligt behövs ett flertal kommunikationsvägar finnas i en organisation. Dessa 

kommunikationsvägar är en nedåtriktad från ledning till anställda, en 

uppåtgående från de anställda till ledningen, en horisontell inom och mellan 

enheter på samma nivå samt en tvärgående över olika nivåer (Power & 

Rienstra 1999).  

Empowerment 

Empowerment eller bemyndigande syftar till att göra de anställda i 

organisationen mer handlingskraftiga genom mer ansvar och befogenhet i sitt 

arbete. De får på så sätt ett större ansvar i själva servicemötet. Det är viktigt att 
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de är välinformerade om sitt ansvar och sina befogenheter ifrån ledningen och 

att de vill vara informerade, tränade och bli en större del utav organisationen 

som helhet. Dock uppstår problem då alla anställda kanske inte vill ha eller 

efterfrågar en personlig utveckling eller att det inte finns ett färdigt sätt på hur 

organisationen skall gå tillväga för att skapa bemyndigande i en organisation 

(Echeverri & Edvardsson 2002). Kotler et al. (1999) hänvisar också till att vid 

bemyndigande flyttas befogenheter och ansvar till de anställda från chefer. De 

anställda blir på så sätt mer delaktiga och kan påverka händelseförloppet i 

servicemötet på ett större sätt. Kotler et al. (1999) går vidare och menar på att 

då de anställda blir mer delaktiga ökar även kundorienteringen och viljan att 

tillfredsställa kunderna. Trivseln och engagemanget hos de anställda hjälps 

uppåt genom ett brett ansvar (Arnerup-Cooper och Edvardsson 1998, pp. 

233). 

Efter att ha gått igenom förutsättningarna för tjänstemarknadsföring och 

intern marknadsföring i den teoretiska referensramen går studien vidare till att 

pröva teorierna även praktiskt. Marknadsföringen av en organisation verksam 

inom den svenska hälso- och sjukvården kommer att undersökas och 

utvärderas. Först kommer studiens tillvägagångssätt dock bli beskrivet.   
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. Undersökningsupplägget studien haft blir 

först presenterat kortfattat. Sedan följer en utförligare del där anledningen till valet av 

undersökningsupplägg kommer förklaras, diskuteras och argumenteras för.  

3.1. Använd metod 

För studien valdes ett kvalitativt tillvägagångssätt med intervjuer och 

observationer som empiriska källor. Studiens beståndsdelar och 

tillvägagångssätt presenteras i Figur 5.  

 
Figur 5 Studiens beståndsdelar och tillvägagångssätt 

Studien startades genom att författaren i samråd med den studerade 

organisationen och akademisk handledare vid Karlstads Universitet 

formulerade problemområdet, samt vad som önskades uppnås. Efter att 

problemområdet var lokaliserat startade en insamling rörande teori inom 

området. För insamlingen av teori användes ett flertal källor. Litteratur 

lokaliserades vid biblioteket vid Karlstads Universitet. Teori lokaliserades även 

online, dels användes sökmotorn Google Scholar och även databaserna 

Emerald Management Plus och Science Direct. Material som hämtades online 

var vetenskapliga artiklar och case studies. När problemområdet ansågs täckt 

upp av teori formulerades studiens tillvägagångssätt. Därefter tillämpades och 
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utfördes tillvägagångssättet även i realiteten.  

Undersökningen genomfördes i två steg med delmoment i varje steg. I det 

första steget togs en nulägesanalys fram. Syftet med detta var två saker, dels att 

ta reda på hur arbetet utfördes på den studerade organisationen och dels hur 

Sjukgymnastikkliniken fungerade mot sina kundkliniker i praktiken. Detta steg 

genomfördes genom observationer vid kundkliniker samt intervjuer med 

ledningspersoner vid Sjukgymnastikkliniken. Observationer gjordes på 

kundkliniker till följande sektioner vid Sjukgymnastikkliniken: Barnsektionen, 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna; Kirurgi-Medicinsektionen, Huddinge; 

Ortopedi-Reumatologisektionen, Solna; Neurologi-Geriatriksektionen, 

Huddinge. Målen med observationerna var att se hur kontakterna med 

klinikerna sköttes. För att få en förståelse över organisationen hölls även 

personliga, kvalitativa, djupgående semi-strukturerade intervjuer med två 

personer i Sjukgymnastikklinikens ledning.  

Nästa steg av undersökningen är också den delen som kommer analyseras och 

ställas i relation mot nulägesanalysen och teorin för att utreda 

problemformuleringen. Detta steg genomfördes genom strukturerade 

kvalitativa gruppintervjuer. Intervjuerna genomfördes med två–tre deltagande 

personer vid varje tillfälle och med en tidsåtgång mellan 45-70 minuter. Tre 

typer av relationer undersöktes genom gruppintervjuerna. Dels relationen 

mellan organisationens ledning och de kunder som köper tjänster, dels mellan 

organisationens ledning och anställda vid dessa kunder samt slutligen mellan 

kunder och anställda vid dessa kunder. Det utfördes tre stycken 

gruppintervjuer med svarande kundkliniker. Den första var en blandad grupp 

med representanter från Geriatrik, Klinisk utbildningsavdelning samt 

Akutvårdsavdelningen KAVA. Den andra var med Thorax-kliniken och den 

sista var med AnOpIVA-kliniken. Ledningsgruppsintervjuer överensstämdes 

till dessa kundkliniker genom att de sektionscheferna till respektive kundklinik 

tillfrågades. Samma överensstämmelse gjordes med gruppintervjuerna med 

anställda sjukgymnaster, det var sjukgymnaster vid de deltagande 

kundklinikerna som deltog i dessa. Det utfördes två stycken 

ledningsgruppsintervjuer och tre gruppintervjuer med anställda sjukgymnaster. 

En sammanställning görs utav gruppintervjuerna i början av analysen. Först 

samlas och jämförs empirin genom var del av relationerna för sig. Sedan sätts 

jämförelsen i relation med nulägesanalysen för att utvärdera organisationens 

förutsättningar inom marknadsföringsområdet. Genom analysen lokaliseras 

förekomsten av uppfattade brister. Uppfattningar av levererad tjänst och 

förändrad tjänst utreds. Marknadsföringen mellan tjänstesäljande klinik och 
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tjänsteköpande klinik undersöks för att se till organisationens behov. Åtgärder 

inom den studerade organisationen presenteras och argumenteras för, med 

syftet att förbättra marknadsföringen och kommunikationen till sina kunder. 

Detta ska lägga grunden för att en marknadsplan kan formuleras för 

organisationen. I åtgärdsförslagen till marknadsplanen presenteras vad 

organisationer likt den studerade kan inrikta arbetet mot framöver genom att 

ta upp och förändra i sin verksamhet. En diskussion följer sedan där analysen 

sätts i relation med den teoretiska referensramen. I slutet av diskussionen 

besvaras studiens uppsatta forskningsfråga. De viktigaste resultaten av 

diskussionen genom analysen och jämförelsen mot teorin presenteras sedan i 

slutsatsen.  

3.2. Val av metod 

3.2.1. Utveckling av problemställning 

Arbetet tog sin början genom att först bestämma mer konkret vad som 

problemet eller rättare sagt behovet var. Under den inledande utformningen av 

arbetet pågick en dialog mellan handledaren vid Karlstads Universitet och den 

studerade organisationen. Först genom ett ledningsgruppsmöte där 

ledamöterna i ledningsgruppen vid den studerade organisationen fick ge sin 

input och syn på behovet. Sedan följdes ett kommunicerande mellan 

klinikkontakten, Mia André och Fellows-handledare, Jonas Hansson. Det 

gjordes för att få en så bra och korrekt inriktning som möjligt. Samtidigt 

diskuterades det med handledaren vid Karlstads Universitet. 

Problemställningen utvecklades och anpassades genom detta till studien.  

För det nya verksamhetsområdet som skulle täckas in, användes Legls (2006) 

Att skriva texter inom vården, som inspirations- och inblickskälla för att få en 

första förståelse om branschen. Förståelse för att facktermer inom sjukvården 

används så mycket som möjligt för att ge en så samlad och genuin beskrivning 

som möjligt mellan alla inblandade parter.  

3.2.2. Datainsamling 

För att få mer förståelse och få till en grundläggande studie valdes ett 

kvalitativt upplägg. Anledningen till att det kvalitativa tillvägagångssättet valdes 

var att detta ger en djupare inblick och förståelse för det som undersöks 

(Stukát 2005). Saunders et al. (2009) ser ett tillvägagångssätt där en empirisk 

studie utförs relaterat till ett verkligt problem. Valet av intervjuer, 

observationer och gruppintervjuer för empirin passar den kvalitativa metoden. 
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Genom att använda ett flertal datasamlande tillvägagångssätt som underlag 

hoppas empirin bli bredare och därmed få en tyngre karaktär.  

3.2.3. Litteraturstudie 

Den databas som har använts vid litteratursökning och vägledning genom 

litteratursamlingarna har varit Karlstads Universitets Biblioteks databas för att 

finna facklitteratur. För att finna passande artiklar och undersökningar som 

utförts tidigare har databaserna Emerald Management Plus och Science Direct 

använts tillsammans med sökmotorn Google Scholar. Nyckelord i dessa 

sökningar har varit kombinationer av marknadsföring, tjänstemarknadsföring, 

intern marknadsföring, interaktiv marknadsföring, extern marknadsföring, 

tjänstekvalitet, tjänstemöte, case study, gap-modell och framgångsfaktorer. 

Mycket utav teorin som täcker upp området var inte av allra senaste karaktär. 

De är dock fortfarande relevanta och används och appliceras. Det märktes vid 

genomgången av nyare teori att denna refererade och hänvisade till de äldre 

publikationerna. Därigenom ses inget negativt samband som kan påverka 

utgången utav studien genom att delar av teorin är av, sett ifrån dagens 

perspektiv, lite äldre karaktär. Att hänvisningarna även var vitt spridda till den 

äldre teorin uppfattas också visa på att dessa tankar och teorier är väl 

förankrade inom marknadsföringsområdet och därför även anses relevanta i 

hög utsträckning. Den äldre teorin har använts till att täckt upp grunden för 

teoridelen. Sedan har senare och nyare publikationer försökt kompletterats 

med för att försöka få en så heltäckande bild som möjligt över området.  

3.2.4. Intervjuer 

För att få insikt i hur den studerade organisationen arbetat tidigare med sin 

marknadsföring och vilka målsättningar och strategier som funnits, utfördes 

intervjuer. Två kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genomfördes med 

personer från klinikens ledningsgrupp som varit involverade i beslutsfattandet 

och styrningen utav kliniken. Det tar mellan tre till fem timmar att skriva ut en 

intervju på en timme och tio intervjuer på vardera en timme kan resultera i 

200-300 sidors utskrift om hela innehållet ska dokumenteras (Stukát 2005). 

Med tanke på detta utformades intervjufrågorna på ett sådant sätt att få ut så 

mycket information som möjligt under en dryg timmes intervju. För att kunna 

få klara och mer specifika svar, användes ett semi-strukturerat frågeupplägg. 

Semi-strukturerade genom att utvalda frågor var iordninggjorda i förväg. 

Ordningen på frågorna varierade och det ställdes även följdfrågor som 

uppkom under intervjun för att få en bättre inblick och ytterligare förståelse. 
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För den djupare förståelsen och samtidigt kunna jämföra resultaten sågs 

upplägget passande, något som Stukát (2005) menar finns i det semi-

strukturerade uppläggets natur. Frågorna som användes vid intervjutillfällena 

med ledningspersoner finns att tillgå i Bilaga 2. Intervjuerna utfördes under 

mars månad 2013.  

3.2.5. Observationer 

För att få en inblick och en första förståelse för hur det dagliga arbetet för en 

sjukgymnast gick till, utfördes observationer vid kundkliniker fyra veckor in i 

arbetet. Målet med dessa var att i kombination med intervjuerna med 

ledningspersonerna ta fram en nulägesanalys. Klinikerna som besöktes var 

Gastrokliniken, Huddinge; Ortopedi barn, Solna; Ortopedi trauma, Solna, 

Även på Neuro-Geriatrik avdelningen i Huddinge genomfördes observation 

men något senare än de övriga. Då området var nytt och okänt användes ett 

ostrukturerat tillvägagångssätt som passiv observant. Detta av anledningen att 

det inte kändes relevant eller planerbart att lägga upp ett möjligt 

händelseförlopp och därigenom bestämma mer ingående vad som skulle 

undersökas. Enligt Stukát (2005) anses tillvägagångssättet med ostrukturerad 

observation, vara fördelaktigt då det är ett nytt område som är tänkt att 

utforskas och som är okänt innan observationen äger rum. Observationerna 

utfördes genom att följa med en sjukgymnast på en kundklinik under en dag 

på varje klinik. Observationerna utfördes under perioden februari och mars 

2013.  

3.2.6. Gruppintervjuer 

Ett intervju-upplägg genom strukturerade gruppintervjuer valdes inför 

intervjuerna med kundklinikerna, Sjukgymnastikklinikens ledning samt 

sjukgymnaster vid kundklinikerna. Detta gjordes då det ansågs ge en mer 

kvalitativ och utförligare utgång vid detta sätt. Det ansågs även ge mer då det 

handlade om ett outforskat område med komplexa samband. En annan fördel 

med gruppintervjuer är också att det är mer kreativt då det uppkommer en 

diskussion om frågorna. Det möjliggör att en djupare förståelse kan uppnås. 

Ett strukturerat tillvägagångssätt användes genom att en mall med frågor 

gjordes iordning före intervjutillfällena. Under intervjuerna ställdes även 

följdfrågor för att få ett mer utförligt resultat och för att få en större förståelse. 

Enligt Stukát (2005) är det lättare att dra paralleller mellan svaren vid detta 

tillvägagångssätt då det finns en viss struktur, men möjligheten finns även att 

fördjupa sig ett steg till. Intervjuerna utfördes personliga då det enligt Stukát 
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(2005) blir svårare att neka när det uppfattas vara på ett mer personligt och 

nära plan än andra möjliga kommunikationslösningar. För att få till en grund 

för jämförelse genomfördes gruppintervjuerna relationsbundet syftande på de 

tre parterna Kund – Organisationens ledning – Anställda. En sammanställning 

av gruppintervjuerna visas nedan i Tabell 1.  

Tabell 1 Sammanställning av gruppintervjuerna 

Tillhörande 

kundklinik 

Intervjuade personer Intervju 

utfördes 

Blandad 

kundkliniksgrupp 

Lars Robertsson Chefssjuksköterska 

Geriatrik B72;  

René Ballnus Chefssjuksköterska Klinisk 

Utbildningsavdelning KUA/K81  

Johan Brisevall Avdelningsledare 

Akutvårdsavdelningen KAVA K41-43 

22 april 

2013 

AnOpIVA-

kliniken 

Patrik Rossi Biträdande Verksamhetschef 

Anitta Nieminen Chefssjuksköterska  

2 maj 2013 

Thorax-kliniken Ulf Lockowandt Verksamhetschef  

Özlem Erer-Dironin Chefssjuksköterska  

24 april 

2013 

Ledning, 

Blandad 

kundkliniksgrupp 

samt AnOpIVA-

kliniken 

Annika Luthman Sjukgymnast, MSc, 

Adjungerad klinisk adjunkt, Sektionschef, 

Sjukgymnastikkliniken, Karolinska 

Universitetssjukhuset  

Kerstin Dencker Verksamhetschefsassistent, 

Specialistsjukgymnast, 

Sjukgymnastikkliniken, Karolinska 

Universitetssjukhuset  

Ulrika Einarsson Leg sjukgymnast, 

Sektionschef Neuro/Geriatriska sektionen, 

Sjukgymnastikkliniken, Karolinska 

Universitetssjukhuset  

2 maj 2013 

Ledning, 

Thorax-kliniken 

Lena Sandström Sektionschef 

Medicin/Thorax-sektionen, 

Sjukgymnastikkliniken, Karolinska 

Universitetssjukhuset  

Mia André Leg sjukgymnast, Med dr, 

30 april 

2013 
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Sektionschef, Sjukgymnastikkliniken, 

Karolinska Universitetssjukhuset  

Sjukgymnaster, 

Blandad 

kundkliniksgrupp 

Felicia Fixell  

Jaana Ylönen  

Jenny Linnarsson 

2 maj 2013 

Sjukgymnaster, 

AnOpIVA-

kliniken 

Frances Eriksson  

Jens Werner  

Malin Ortfelt  

30 april 

2013 

Sjukgymnaster, 

Thorax-kliniken 

Henrik Pettersson  

Susanna Wennman 

6 maj 2013 

För att undersöka fler relationer med kundkliniker utfördes två 

gruppintervjuer specifikt till enstaka kundkliniker samt en intervju med en 

blandning av representanter för kundkliniker närvarande vid ett tillfälle. En 

passande matchning vid lednings- samt intervjuerna med de anställda gjordes 

sedan beroende på deltagande kundkliniker. Sektionschefer till deltagande 

kundkliniker samt sjukgymnaster vid dessa kundkliniker deltog vid dessa. Att 

det utfördes två intervjuer med ledningen vid Sjukgymnastikkliniken beror på 

att ledningspersonerna vid det blandade intervjutillfället hade anknytning och 

erfarenhet till två intervjuer med kundkliniker. Dessa ledningspersoner 

berörde kundklinikerna Geriatrik, Klinisk Utbildningsavdelning, 

Akutvårdsavdelning samt AnOpIVA. Därför kommer resultatet av denna 

intervju att användas mot de båda intervjuerna med kundklinikerna AnOpIVA 

och Geriatrik, Klinisk Utbildningsavdelning samt Akutvårdsavdelningen 

KAVA. Att genomföra ytterligare en gruppintervju med de deltagande 

ledningspersonerna igen, och på så sätt genomföra en upprepning, ansågs vara 

opassande. Sjukgymnastikklinikledningens intervju mot Thorax-kliniken 

utfördes med både Lena Sandström och Mia André. Dock var enbart Mia 

André närvarande vid frågan rörande marknadsföring, resten av intervjun 

besvarades utav Lena Sandström. Att det utfördes tre intervjuer med 

sjukgymnaster föranleddes av att dessa är mer spridda än ledningen som 

ansågs vara något mer övergripande. Samtliga intervjuer spelades in med 

deltagarnas tillåtelse för att få en möjlighet till fullständig utskrift i efterhand. 

Deltagarna fick vid varje ställd fråga skriva ner ett eller ett par ord på små 

lappar och sedan i tur och ordning förklara vad som menades med varje 

skriven lapp. Detta gjordes med syftet att få ett direkt nedskrivet resultat att 

kombinera med det inspelade materialet. En utförligare beskrivning av 
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tillvägagångssättet vid gruppintervjuerna finns att tillgå i Bilaga 3. 

Gruppintervjuerna utfördes under perioden april och maj 2013.  

3.2.7. Utformning av analys och diskussion 

Analysen tar upp det som framkommit genom empirin och ställer 

uppfattningar mot varandra för att reda ut förekomsten av skillnader mellan 

parterna i relationerna. Det som analysen grundar sig på är det inspelade och 

det nedskrivna materialet från gruppintervjuerna samt nulägesanalysen. 

Materialet har gåtts igenom och blir redovisat i analysen. Först jämförs varje 

part tillsammans ur relationerna för att sedan gå vidare och undersöka och 

jämföra relationerna. Marknadsföringen och förutsättningarna för den 

undersökta organisationen är huvudpunkten för analysen. Genom att 

utvärdera och jämföra relationerna ges svaren till detta. Baserat på 

organisationens förutsättningar kommer åtgärdsförslag tas fram för att 

förbättra verksamheten. Resultatet ifrån analysen presenteras i Bilaga 4 som 

rekommenderade åtgärder för en organisation med liknande förutsättningar 

som den studerade. I diskussionen dras parallellerna mellan den teoretiska 

inledningen, empirin och analysen. Här kan läsaren följa författarens 

tankegångar och förstå bakgrunden till kopplingarna som gjorts mellan 

undersökningen, dess resultat och de bakomliggande teorierna. Det är viktigt 

att kunna göra dessa paralleller mellan ”gamla” tankar och funderingar och 

”nya”, förhoppningsvis funna, samband och tankegångar. Extra viktigt är 

också att här korrekt hänvisa till vad som är gjort och funnet tidigare utav 

andra författare (Russey et al. 2006). Det är något som har följt under denna 

studie. I diskussionen går det följa analysens utgång när den blir 

sammanbunden med teorierna samt nulägesanalysen som utfördes vid den 

studerade organisationen. Förhållningar utreds och förslag på förbättringar 

och utvärderingar görs. De viktigaste punkterna i diskussionen presenteras i 

slutsatsen. 

3.2.8. Validitet  

Problemet med kvalitativa studier är att de blir utsatta för att bli alltför 

influerade av författarens tankar, erfarenheter och åsikter (Stukát 2005). Här 

ligger en viktig del när det kommer till genomförandet av studien. För att 

säkerställa en uppriktig utgång vid intervjuer samt observationer har ett antal 

åtgärder utförts. Vid intervjutillfällen har det tydligt informerats om valfrihet 

till namnreferering i efterhand eller möjligheten att svara anonymt. Även att 

det är sammanfattningen som kommer att presenteras och därigenom inget 
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personbundet har kommunicerats till de svarande. Därigenom hoppas det ge 

en mer öppen och sanningsenlig bild då det inte blir fullt möjligt att identifiera 

ner till personnivå och förhoppningsvis har fler åsikter och uppfattningar 

luftats. Detta har dock inte setts som ett problem då samtliga deltagare tydligt 

kommunicerat vid intervjutillfällena att de varit positiva till referering och står 

för sina åsikter. Genom att en blandning av kundkliniker har undersökts anses 

det resulterat i ett representativt resultat med åsikter för kundklinikerna 

Sjukgymnastikkliniken har. Att undersöka relationerna och åsikterna mellan de 

tre parterna anses även styrka det framkomna resultatet genom ett bredare 

men samtidigt djupgående underlag för uppkomna åtgärdsförslag. Att 

undersöka nulägessituationen med organisationens verksamhet genom både 

observationer och intervjuer anses även resultera i en bredare och mer korrekt 

bild än om enstaka del använts enbart för sig.  

3.2.9. Reliabilitet 

För att studien, vid upprepning av tillvägagångssättet, ska ge samma resultat 

(Stukát 2005) har utförandet av intervjuer med frågeställningar och 

utförandebeskrivning blivit bifogade till arbetet för att kunna följas. Det har 

inte känts, under studiens genomförande, att problem har uppstått för att 

personer inte har velat delta. När det kommer till Sjukgymnastikkliniken har 

inställningen hos både anställda som ledning varit positiv och de har visat ett 

stort intresse samt vilja att hjälpa till. Det har heller inte setts som en svårighet 

med kontakten med kundklinikerna. Självklart kan det uppstå ett problem med 

återupprepning om samma personer inte finns att tillgå vid nya intervjuer. 

Eller att det sker personalbyte vid de kundkliniker som utförts observationer 

på så att arbetsmönster ändras. Detta känns dock som faktorer som går 

utanför studiens påverkan. En sak som däremot kan behövas tas i betänkande 

för framtida studier är att det finns en stark organisatorisk uppbyggnad som är 

politiskt inspirerad på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Kommunikationsvägar är tydligt bestämda när det gäller övergripande frågor 

och att få svar kan dröja ibland då det handlar om högt upptagna personer 

med lite tid.   
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4. Nulägesanalys 

I detta kapitel ges en beskrivning om företaget som varit i fokus. Kapitlet börjar med en 

presentation av organisationen som varit motpart och undersökningsbas. Därefter blir 

nulägesanalysen beskriven. Nulägesanalysen grundar sig på observationer som gjorts på 

sektioner hos kundkliniker till organisationen. Dels grundar den sig också på intervjuer som 

gjorts med ledningsgruppspersoner vid organisationen.  

4.1. Karolinska Universitetssjukhuset och Sjukgymnastikkliniken 

Karolinska Universitetssjukhuset anser sig vara en stor pionjär och förebild 

inom sjukvård och akutsjukhus i stort och sjukhuset är ett av de största 

Universitetssjukhusen i Europa (Karolinska 2013a). Karolinska 

Universitetssjukhuset är uppdelat i sju olika divisioner. Under de sju 

divisionerna ligger olika kliniker. Dessa kliniker täcker in 70 olika 

verksamhetsområden. Organisationsschema finns att tillgå i Bilaga 1. 

Geografiskt är sjukhuset uppdelat på två orter, Huddinge och Solna 

(Karolinska 2013a).  

Sjukgymnastikkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset omfattar runt 200 

sjukgymnaster som tjänstgör på de båda orterna Huddinge och Solna. 

Omsättningen hos Sjukgymnastikkliniken är ca 130 miljoner fördelade på 

omkring 135 000 vårdtillfällen årligen. Andra kliniker på sjukhuset köper 

sjukgymnastisk behandling på årsbasis genom anställda internkonsulter vid 

kliniken. En stor andel anställda på Sjukgymnastikkliniken vid Karolinska 

Universitetssjukhuset är specialiserade sjukgymnaster där en del av dessa även 

disputerat. Därvid är det en stor kunskap som personalen besitter vid kliniken. 

Det finns kliniker inom sjukhuset som är väldigt stora köpare utav de tjänster 

som Sjukgymnastikkliniken säljer. Samtidigt finns det även kliniker som köper 

nära på obefintligt eller i några fall inga tjänster alls ifrån kliniken. Det finns 38 

kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset totalt som köper tjänster internt 

från Sjukgymnastikkliniken (Karolinska 2013b; 1Kerstin Dencker). 

Sjukgymnastikkliniken är med i organisationsstrukturen som en klinik 

underordnad akutdivisionen. Organisationsschema finns att tillgå i Bilaga 1. 

Inom Karolinska Universitetssjukhuset gäller ett system med internköp. Detta 

system inrättades i mitten av 1990-talet. Det som hände var då att varje klinik 

blev internsäljande kliniker där andra kliniker fick köpa in dess tjänster. Vid 

                                                 
1
 Kerstin Dencker Verksamhetschefsassistent, Specialistsjukgymnast, Sjukgymnastikkliniken, 

Karolinska Universitetssjukhuset, interview on the 11
th
 of February 2013. 
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övergången till detta nya ”köp-och säljsystem” bestämdes varje kliniks budget 

genom att sjukhusets totala budget delades upp. Främst bestäms köpen på 

köpande kliniks behov men även varje kliniks budgetutrymme sätter gränserna 

för hur mycket som köps. Internhandeln är årsbaserad och varje år mellan maj 

och juni är det ett ”öppet fönster” där storleken av kundklinikernas köp 

bestäms. Budgetarna för respektive klinik gås sedan igenom och stängs för det 

kommande året i slutet av september – början av oktober (2Kerstin Dencker).  

  

4.2. Sjukgymnastikkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset 

4.2.1. Observationer3 

Barnsektionen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna, Q62 – Ortoped-Reumaavdelning 

På kliniken har sjukgymnasten en relativ frihet över var sjukgymnastisk 

behandling skall införas då sjukgymnasten varje morgon går igenom 

patientlistan över inneliggande på avdelningen. Det sker även att personal vid 

avdelningen tar direkt kontakt med sjukgymnasten för att få möjlig hjälp. Tre 

gånger per månad är två-fyra sjukgymnaster delaktiga i ett team-möte på 

Barnreumatologen där de mest akuta fallen tas upp i samråd med 

professionerna sjukgymnast, överläkare, specialistläkare, randande doktorer, 

undersköterska, två sjuksköterskor, kurator, psykolog samt arbetsterapeut. 

Patienter med en oklar diagnos tas där upp för diskussion. Diskussionerna 

berör huruvida patienter antingen skall kunna ställas en diagnos eller bli 

skickade någon annanstans för vidare behandling och verkställande av diagnos.  

Kirurgi-Medicinsektionen, Gastrocentrum Kirurgi, Huddinge, K41/K43 - 

Kirurgakutvårdsavdelningarna, K71/K73 - Nedre gastrointestinala sjukdomar samt K74 - 

Hepatologdelen på Medicinska leversjukdomar  

Antingen blir sjukgymnasten sökt till avdelningarna eller så sker en intern 

avlämning eller avrapportering sjukgymnaster sinsemellan där ett observerat 

behov av fortsatt eller kommande sjukgymnastisk behandling kommer att 

behövas för patienten.  

Det förekommer en skild uppfattning mellan två avdelningar där SPIMO-

utredningar utförs. På den ena avdelningen är sjukgymnast delaktig i 

utredningen men inte på den andra. Uppfattningen är att vid den avdelning där 

                                                 
2
 Kerstin Dencker Verksamhetschefsassistent, Specialistsjukgymnast, Sjukgymnastikkliniken, 

Karolinska Universitetssjukhuset, interview on the 11
th
 of February 2013. 

3
 Observationer utförda vid beskrivna kundkliniker till Sjukgymnastikkliniken. Observationsplats 

är beskriven enligt: Sektion på Sjukgymnastikkliniken, Kundklinik, Lokaliseringsort, Beteckning av 

specifik avdelning/ar – Namn på specifik avdelning/ar. 
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sjukgymnast är delaktig, är patienterna mer förberedda och har en bättre 

inställning till vad som behöver göras med rehabilitering med mera.   

Ortopedi-Reumatologisektionen, Ortopedkliniken, Solna, A22a – Traumaavdelning med 

inriktning på akuta ortopediska skador 

Sjukgymnasterna vid kliniken har blivit så delaktiga och sammansatta i det 

dagliga arbetet att de blivit en del av teamet på avdelningen. De är så gott som 

enbart placerade där just för att få största möjliga inblick i avdelningens 

situation. Rondmöte sker två gånger per dag där inneliggande patienter gås 

igenom i team med samtliga delaktiga professioner verksamma vid 

avdelningen.  

Neurologi-Geriatriksektionen, Neurologiska kliniken, Huddinge, R82 – Strokeenhet i 

akut fasen samt NAVE – Neurologisk Akut Vårds Enhet 

Liknande som på Ortopedkliniken barn, har även här sjukgymnasten en 

relativt fri roll att ta sig an och bestämma vart sjukgymnastisk behandling kan 

sättas in hos patienterna. Samtidigt sker en ständig dialog med personalen vid 

avdelningen om råd, förfrågningar och diskussion angående de inneliggande 

patienterna. De övriga professionerna vid avdelningen tillfrågar sjukgymnasten 

om åsikter och bedömning utav patienter. Det utförs även ett rondmöte en 

gång om dagen med närvaro av professionerna sjukgymnast, kurator, dietist, 

logoped, arbetsterapeut, överläkare, underläkare, två undersköterskor samt 

sjuksköterska. Under rondmötet gås de inneliggande patienterna igenom samt 

om nya tillkommit eller är planerade att komma. Tänkbara behandlingar tas 

upp och alla får delge sin uppfattning om status på patienten.   

4.2.2. Intervjuer med ledningsgruppspersoner4 

Det Sjukgymnastikkliniken anser sig erbjuda sina kunder är sjukgymnastisk 

verksamhet på specialistnivå. Kunder definieras som deras kundkliniker de 

säljer tjänsterna till. För en tydligare specificering finns vårdprogrammen inom 

olika vårdområden. Vårdprogrammen beskriver vad som enligt evidens är en 

passande behandling för speciella patientkategorier. Dock är det mindre 

vanligt med en efterfrågan av dessa ifrån kundklinikerna. Beroende på 

efterfrågan från kundklinikerna varierar storleken på internköpen från 

Sjukgymnastikkliniken. Internköpen sker på årsbasis och en sjukgymnasttjänst 

                                                 
4
 Intervjuer med personer från Sjukgymnastikklinikens ledningsgrupp,  

Åsa Stephansson Dedering Verksamhetschef, Specialistsjukgymnast, Med. Dr., 
Sjukgymnastikkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, interview on the 27th of March 2013.  
Ingegerd Johansson Specialistsjukgymnast, Sektionschef, Sjukgymnastikkliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset, interview on the 4

th
 of April 2013. 
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kostar runt 620 000 kr per år för kundkliniken. Priset på tjänsten sätts centralt 

och är baserat på de löne-, lokal- och omkostnader som Sjukgymnastikkliniken 

har. Sjukgymnastikkliniken tror att kundklinikerna efterfrågar närvaron av en 

sjukgymnast och därigenom närvaron av en hög speciell kompetens. En 

uppfattning som finns är att samtliga kliniker inte är införstådda i innehållet av 

storleken på tjänsten och köpet. Vad som faktiskt ingår för sjukgymnasten 

såsom patientarbete; både direkt samt indirekt; administration, forskning och 

utbildning.  

Det finns en uppfattning om vad marknadsföring innebär och att samtliga 

tjänsteutövare agerar som marknadsförare för kliniken på kundklinikerna. Det 

är något som sker genom sjukgymnasternas vanliga arbete på kundkliniken. 

Marknadsföring sker genom att synas och vara där, genom att uppvisa och 

hålla utbildningar om vad sjukgymnasterna kan bidra och hjälpa till med, samt 

att närvara vid gruppmöten och lämna sina kompetensspecifika beskrivningar 

och åtgärdsförslag. Åsikten finns även att marknadsföringstillfällen uppstår då 

Sjukgymnastikkliniken är i kontakt med kundklinikerna i samband med 

internköpen. Denna kommunikation sker genom sektionscheferna som 

kommunicerar med de kundkliniker varje chef har. Dock varierar denna 

kontakt med kundklinikerna mellan sektioner på Sjukgymnastikkliniken och 

det finns inget samlat tillvägagångssätt som är specificerat och allmänt 

accepterat av kliniken. Det är genom dessa kontakter samt genom en 

kundnöjdhetsenkät som skickas ut till samtliga kundkliniker som 

Sjukgymnastikkliniken tar reda på vad som förväntas och hur kliniken upplevs.  

Sättet som Sjukgymnastikkliniken påverkar utgången på sina tjänster sker inte 

på ett direkt sätt i tjänstemötet. Istället sker det indirekt genom att kliniken 

eftersträvar att ha så hög kompetens och duktiga anställda som möjligt. Ett 

tecken på detta är deras uppbackning och support med syftet att få de 

anställda att vidareutbilda sig och utveckla sin kompetens. Att även de 

anställda följer det bäst bevisat enligt forskningen genom ett evidensbaserat 

arbetssätt är ett sätt att påverka att tjänsterna utförs på ett så bra sätt som 

möjligt.  

I dagsläget finns det dock ingen förekommande uttalad strategi eller några 

uppsatta mål från Sjukgymnastikklinikens sida där marknadsföring av kliniken 

finns beskriven. Varken för intern eller extern sådan. Dock kan vissa delar 

inom organisationens arbete placeras där. Sådana som gavs och lyftes fram 

under intervjuerna är:  
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 Strategitillämpning samt inriktning mot mål – När det kommer till andra 
strategier som är uppsatta i organisationen så har ledningen tidigare använt 
styrningsmekanismer för att etablera dessa. I verksamhetsplanen som finns 
tillgänglig för alla finns klinikens mål uppsatta. Sektioner har mindre nedbrutna 
mål och arbetar med förbättringstavlor för att följa upp dessa. En stor vikt av 
målinriktning ligger på lönekriterier och uppföljning av mål genom 
utvecklingssamtal samt balanserade styrkort och lednings- och styrningssystem. 
Det finns också en tydlig struktur runt vissa mål som organisationen har uppsatta 
för att sjukgymnasterna vid kliniken ska känna till vad som finns att tillgå.  

 Tydlig organisationsstruktur – När det kommer till hur organisationen ser ut på 
Sjukgymnastkliniken är det en väldigt tydlig struktur. Först finns 
verksamhetschefen som följs av sektionscheferna, dessa bildar klinikens ledning, 
sedan följer de anställda vid kliniken.  

 Intern kommunikation – Det finns tydliga kommunikationsvägar för hur 
informationsflödet genom organisationen bör och ska utföras. Inom varje 
sektion sker möten, så kallade sektionsmöten, veckovis där sektionschef håller i 
det med sin sektion. Även genom lönekriterierna sker en del av 
kommunikationen när det kommer till de anställda och hur organisationen 
informerar vad som krävs för deras specifika kunnande och position. 
Kommunikationen mellan ledning och anställda sker från ledningsgrupp till 
sjukgymnasterna. Ledningsgruppen består av verksamhetschefen samt 
sektionscheferna vid Sjukgymnastikkliniken. Vid klinikmöte en gång i månaden 
lyfts viktiga och prioriterade frågor som redan har eller kommer att 
kommuniceras genom sektionscheferna i organisationen. Dock förekommer ett 
visst gap mellan de geografiska placeringsorterna när det kommer till den interna 
kommunikationen. 

 Motiveringen samt tillfredsställelsen hos de anställda – Är starkt 
incitamentsbaserat i organisationen. Det finns beskrivet i lönekriterier vad som 
krävs för att påverka sin löneutveckling. Exempel på detta är utbildning och 
feedback; utbildning för att bygga vidare på sin karriärväg och feedback för att få 
återkoppling ifrån organisationen. I organisationen finns ingen övergripande 
motiveringsfilosofi utan sektionscheferna har ett ansvar att motivera anställda 
inom varje sektion. Också när det kommer till de anställdas tillfredsställelse är det 
sektionscheferna som har ansvaret för detta, detta varierar dock även det mellan 
olika sektioner. En motiveringsfaktor som Sjukgymnastikkliniken utför är deras 
villkor för vidareutveckling, att erbjuda de anställda tjänstledigt med lön 
exempelvis.  

 Intern service recovery – Sjukgymnastikkliniken har inget tillvägagångssätt när 
det kommer till misslyckade tjänstemöten. Policyn de följer när sådana uppstår 
blir anpassade från gång till gång. Deras tillvägagångssätt anpassas efter de behov 
som tjänsteutföraren har och vad den känner att den behöver för att bearbeta 
händelserna. Det är respektive sektionschef som har ansvaret för utförandet och 
planerandet om arbetet kring misslyckade tjänstemöten. 

 Kundorientering och strävan mot kundtillfredsställelse – Sjukgymnastikkliniken 
har upprättat scenarion ifall till exempel sjukgymnaster vid kundklinikerna är 
frånvarande på grund av sjukdom. Dessa scenarion innefattar vad som ska göras 
och vilka behov som ska ses till i sådana fall. Kundtillfredsställelsen mäts genom 
den årliga kundnöjdhetsenkäten som skickas ut till samtliga kundkliniker. En 
uppfattning finns om att sjukgymnaster i vissa fall kan vara mer lojala till 
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kundkliniken än den egna kliniken. Detta då sjukgymnasterna hos vissa 
kundkliniker blir väldigt integrerade i den verksamheten.   



40 

 

 

5. Empiri 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit från den empiriska studien som 

utförts med den undersökta organisationen som utgångspunkt. Svaren organiseras i 

ordningen Kundkliniker – Sjukgymnastikklinikens ledning – Sjukgymnaster. Svaren som 

presenteras är på vad som upplevs levereras till kundkliniken i realiteten, uppfattningar om 

förändrad tjänst; marknadsföring, både i sjukhuset i stort samt fokuserat på relationen 

Sjukgymnastikkliniken – Kundklinik; ledord som upplevs finnas knutna till professionen 

samt åsikterna om vad övriga parters uppfattning är på frågorna.  

Vad Sjukgymnastikklinikens tjänster levererar till kundkliniken i realiteten 

Blandad kundkliniksgrupp 

Det tjänsten levererar sammanfattat i större drag är att det sker en utredning 

inom vårdlänk. Inför, under och efter, informerar sjukgymnasten pre-operativt 

till patienter, följer upp post-operativt och även uppföljning av patienter efter 

utskrivning. Efter utskrivning sker uppföljningen för att se om patienterna kan 

komma hem på samma sätt. Uppföljningen kan även ta upp utredning om 

sociala förhållanden avseende hur patienten klarar sig hemma och hjälpmedel i 

hemmet, den sociala planeringen-bedömningen-utredningen och vad ska/kan 

hända sedan för patienten. En annan del är uppföljning och träning – före, 

under och efter med fokus på under vårdtiden. Även överlämning till distrikts- 

eller nästa vårdgivare. Bedömning över patienters behov av mobilisering, 

sjukgymnasten identifierar patienter som behöver ytterligare insatser eller 

behöver läggas in igen, bedömning på mobiliseringsförmåga inför eventuell 

rehab samt bedömning av förflyttningsförmåga. Även bedömning över vilken 

nästa vårdkedja är ingår i tjänsten. Träning och rehabilitering med eller utan 

hjälpmedel med patienter. Andningsträning med eller utan avancerade 

hjälpmedel med patienter. Utbildning och handledning utav studenter är en 

annan del av tjänsten. Aktiv medlem av handledarteamet, handleder till och 

med även andra studenter. Även viss utbildning av personalen, ”det får man 

lite grand på köpet”. Ett socialt utbyte med patienterna genom att 

sjukgymnasterna pratar mycket med dem. Det utbytet inbegriper även det mer 

professionella utbytet med personal genom ”bollande”: ”Vad ska vi göra med 

den här patienten, vad är det bästa?” Lite mer på konsultbasis på kliniken, som 

stöd och råd. Uppfattningen om att sjukgymnaster hjälper till att förkorta 

vårdtiden finns förankrad. Förflyttningsteknik och viss hjälp vid provtagning 

nämns också som beståndsdelar utav tjänsten. 
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AnOpIVA-kliniken 

Det som Sjukgymnastikkliniken levererar genom sina tjänster upplevs vara 

andningsövningar, ergonomisk rådgivning, kontrakturprofylax, mobilisering & 

lyftteknik, patient & personalhjälp och sekretmobilisering. Vetskapen om exakt 

vad som ingår när kundkliniken köper tjänsten saknas. ”De säljer ju inte, som 

jag har uppfattat det, att de har ett specificerat tjänsteinnehåll som vi köper av 

dem, utan vi köper sjukgymnasttid färdigt, that’s it. Sen vad det innehåller och 

vad det blir av, det är lite upp till de individerna och till oss lite grand”. 

Uppfattningen att innehållet av tjänsten i sig inte är definierat finns. Istället är 

det intresse, kompetens och förmåga som avgör vad som är slutresultatet. 

Kliniken upplever att tjänsten som kliniken köper knappt räcker till för antalet 

vårdplatser de har. 

Thorax-kliniken 

Det som ses som utkomsten av tjänsterna från Sjukgymnastikkliniken är 

andningsgymnastik, bedömning, mobilisering och utprovning av hjälpmedel. 

Även att det sker en daglig närvaro och att sjukgymnasterna arbetar 

tvärfunktionellt med sköterskor och undersköterskor på kliniken. ”Avlastar 

sjuksköterska och undersköterska, det finns många saker som vi skulle kunna 

göra själva men inte med samma kvalitet kanske, men vi har inte tid”. ”De är 

ju experter i frågan så vi har en stor hjälp av dem absolut”. Uppfattningen att 

patienter annars skulle löpa större risk för komplikationer finns: ”väldigt 

viktigt medicinskt, jag tror att patienterna skulle få mycket mer komplikationer 

annars”. 

Sjukgymnastikklinikens ledning, Blandad kundkliniksgrupp samt AnOpIVA-kliniken 

”Säljer sjukgymnastisk tjänst”. Genom tjänsterna bidras det med 

sjukgymnastisk kompetens. Uppfattningen är att det viktigaste som levereras 

är att läsa av människor, hur patienten skall tas framåt, ”tänk på det här eller 

det här”. Om kundklinikerna har en patient säger inte de exakt vad de vill ha 

upplevs det som. Kundklinikerna lyfter problemet och sedan följer 

fysioterapiprocessen: bedömning, behandling, uppföljning, utvärdering. 

Beroende på kundklinik och patient behövs olika insatser i teamarbete uträttas. 

Åtgärderna utav tjänsterna ses få en positiv påverkan för patienterna. ”Det här 

kommer möjliggöra att patienten kanske går hem, att patienten kanske får en 

diagnos, eller att patienten får en lite bättre sista tid i livet”. Begränsad tid 

består tjänsterna av uppfattas det, ”det gäller att disponera tiden rätt”. 
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Kompetens ses som en stor del: ”Ingår i allting, kan fråga kollegor för att 

bredda kompetensen”. Även kompetens i form av tyst kunskap innefattar 

tjänsterna. Teamarbete för patientens bästa och ett av flera ben (team). Alltså 

en viktig länk mellan köpande klinik och Sjukgymnastikkliniken, en 

kommunikationslänk mellan kliniker, både kliniker emellan och mellan 

sjukgymnaster. Även undervisning till personal levereras genom tjänsterna. 

Sjukgymnastikklinikens ledning, Thorax-kliniken 

”I första hand levererar vi Patientbehandlingar”, i begreppet ingår allt från pre-

operativa möten till information till patienterna. Att sjukgymnasten och dess 

arbete uppfattas som att det ”kan vara så oerhört omfattande, vi finns med 

under hela patientens tid i slutenvården. Kirurgi då behöver de träffa en 

sjukgymnast, vi träffar nästan 100 % av patienterna”. Det kräver en viss typ av 

kunskap om att tolka symptom och veta varför behandling sker. En 

sammanfattning över vad som levereras är dels bedömning, behandling med 

eller utan specifika hjälpmedel, andningsvård (i begreppet ligger det väldigt 

många insatser). Andra delar är mobilisering, information och undervisning till 

patienter och till personal. Tjänsten levererar också riktade utbildningsinsatser, 

direkt hos patienterna med de som arbetar den dagen eller att samla anställda 

vid avdelningen till en föreläsning. Även andra typer av utbildningar i 

andningshjälpmedel, specifik mobilisering. Sjukgymnaster rapporterar över 

sinsemellan när patienter flyttar över till andra avdelningar inom och utom 

sjukhuset och de nätverkar också med andra sjukgymnaster. 

Sjukgymnaster, Blandad kundkliniksgrupp 

Patientrehabilitering plus åtgärder runtomkring följer med tjänsten. ”Vårdar 

patienter på alla möjliga sätt”, det rent kliniska arbetet. Andningsgymnastik om 

patienter har problem att syresätta blodet eller har slem eller sekret. 

Bedömningar är en del av tjänsterna. Funktionsrelaterade är en annan del, ”hur 

de rör sig eller kan förflytta sig i form av hjälp sedan”. Tjänsterna kan vara 

fysikrelaterade, ”av nya patienter med mål att de ska komma härifrån hem”. 

Frånvaro täcks ej, kan sägas om tjänsterna till en viss del. Vid kurser, sjukdom, 

möten, semester och när sjukgymnaster sätter sig in i övergripande 

information saknas sjukgymnasten vid kundkliniken. Ibland får kundklinikerna 

delvis uppbackning men inte alltid. ”Om man är på kurs är det fortfarande så 

att man håller på att kvalitetssäkra vården eftersom det ska gagna våra 

patienter”. Post-op mobilisering är en del av tjänsten, sjukgymnasterna hjälper 

patienterna att komma upp initialt. Också att sjukgymnasterna kvalitetssäkrar 
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vården, ”det ingår att vi är pålästa och bedriver egen forskning”. På så sätt 

levereras en uppdaterad sjukgymnast, på kunskapsområdet sjukgymnastik. Pre-

op information ingår också, ”vad de kommer genomgå, vad som förväntas 

efteråt, vad de ska tänka på”. Att informera patienter, anhöriga och personal är 

en tjänstedel. Det är också smärtlindring och träning, ”om man upptäcker 

något, ofta inte så mycket mer än ett träningsprogram”. Det kan vara beroende 

på sjukdom eller specifikt inriktad. Utprovning av gånghjälpmedel ingår i 

tjänsten. Sjukgymnasterna arbetar mycket i team som sjukgymnasterna pratar 

och samordnar inom. Utbildning och undervisning av personal och alla 

studentkategorier sker också som en del av tjänsten. Ett vårdkedjetänk, 

överrapportering till nästa vårdplats, öppenvårdsuppföljningar är en annan 

beståndsdel. Det uppfattas att om patienterna är förberedda och har träffat en 

sjukgymnast så tros patienterna också gå hem tidigare. Det är olika i vilken 

utsträckning kontakten med patienterna på kundklinikerna sker. Antingen tas 

rapport, går på sökningar eller så läser sjukgymnasten om patienterna själv. 

Sjukgymnaster, AnOpIVA-kliniken 

Andningsvård/Andningsinsatser/Andningsgymnastik ses som en stor del av 

tjänsterna. ”Våran viktigaste uppgift är andningsvård, det är det som vi lägger 

ner mest tid på”. Sjukgymnasterna diskuterar med teamet om hur patienten 

ska behandlas, kommer med förslag när det inte sker på det sättet som det 

borde ske på, utför behandlingar för att få loss och få upp slem. 

Hemventilatorer hör även till tjänsterna till en viss grad: ”Ställer in dem, 

informerar personalen om dem, följer upp också”. Aktivering av patienter är 

också en viktig del av tjänsten, ”är våran andra stora del”. Andra beståndsdelar 

är rörelseträning, styrketräning, hjälpa till med förflyttningar när det är 

komplicerat och gå-träningar. Individuellt anpassade träningsprogram för 

patienten och rörlighetsuttag för patienter som inte kan röra riktigt på sig är 

med i tjänsten. Andra delar som levereras är förslag om inhalation eller 

urträning från respen, bedömningar, mobilisering, rådgivningar, 

smärtlindringsterapi och att sjukgymnasterna agerar som konsulter. Något som 

levereras oavsett om de vill eller inte upplevs vara personalrådgivning. ”Nästan 

varje dag har jag rådgivning, ingår absolut inte i våra arbetsuppgifter”. Tjänsten 

levererar en uppföljning från PIVA-mottagningen. Alla patienter som har legat 

på IVA i mer än fyra dygn blir kallade till PostIVA mottagning, 3,6 och 12 

månader efter IVA-vård när de blivit utskrivna. Vid alla de besöken träffar de 

sjukgymnast som gör bedömning av funktion. ”Där kan vi ordna hemrehab, få 

till rehabilitering hemma. Det ingår inte i vår arbetsuppgift men oftast så är 
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patienterna i ett vakuum, de är för sjuka för att komma någonstans annars”. 

Rapportera till kollegor sker också, det upplevs som att sjukgymnasterna lägger 

ganska mycket tid på det. ”Ingen patient skrivs ut till hemmet från IVA, alla 

patienter åker till andra avdelningar, ibland till andra sjukhus. Det är viktigt att 

förmedla det som skett på IVA till nästa instans”. Överrapporteringen sker 

genom antingen uppsökning, samtal, detektivjobb, ibland samtal på lunchen, 

ansikte-mot-ansikte, telefon eller sökare. Det går också läsa i Take Care men 

det uppfattas lättare och bättre att säga till om det direkt. Att sjukgymnaster är 

med ibland på patientkonferens eller anhörigs samtal levereras. ”Om vi varit 

särskilt inblandade med patientens vård”. Undervisning/utbildning av personal 

på intensiven upplevs vara en annan del av tjänsten. Någon enstaka gång per 

år sker speciell undervisning av personal vid kundklinik. Utbildning av den nya 

personalen vid avdelningen sker fyra-fem gånger per termin. Ny IVA personal 

får en introduktion, ”det här gör sjukgymnasten på IVA, det här vill vi arbeta 

med, det här tycker vi att vi kan”. Sjukgymnasterna undervisar de erfarna 

ibland genom internutbildningar inom till exempel hemrespiratorer eller 

sjukgymnastens område. Ibland kommer specifika undervisningsönskemål om 

till exempel coughassist. Utbildning sker även utav studenter, sjukgymnast-, 

sjuksköterske-, undersköterske-, KUVA-studenter, ibland läkarstudenter.  

Det upplevs att sjukgymnastens roll har förändrats och att sjukgymnasterna på 

IVA är mer delaktig i det ”dagliga” arbetet vid kundkliniken. ”Vi står för 

kontinuitet med patienterna. För läkarna och sköterskorna, de byts hela tiden. 

Vi träffar ofta patienten dag efter dag efter dag. Så vi vet vad som gjorts innan 

och hur patienten har reagerat på det och kan på så sätt vara med och 

diskutera behandlingar generellt. Vilket kanske inte egentligen är 

sjukgymnastens roll, men på IVA tycker jag att vi har den rollen. Att vi kan 

säga att det här har vi redan provat, förra gången gick det såhär, så vi borde 

kanske inte göra på det här sättet”.  

Sjukgymnaster, Thorax-kliniken 

Tjänsten ger ett stöd till de andra yrkesgrupperna vid kundkliniken, utbildar 

varje dag till personal, kommer in med sjukgymnastens synsätt och kompetens. 

Det ingår att prioritera arbetet och sjukgymnasternas insatser. 

Sjukgymnasterna har inte 100 % patienttid i tjänsterna som köps. 

Sjukgymnasterna har en pågående utbildning som sker i tjänsterna genom 

kurser, utbildningar, workshops, inläsning av litteratur och artiklar. Genom 

detta skriver sjukgymnasterna vårdprogram, det ingår att skriva egna och 
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arbeta evidensbaserat, evidensbaserad vård. Andra saker som levereras är 

andningsvård, bedömningar, mobilisering och att ge information till patienter 

och personal. Sjukgymnasterna levererar en kontinuitet genom att de träffar 

patienterna varje dag. Utbildning ses också som en del av tjänsten, dels av 

personal, ”saker vi gör som kanske inte syns varje dag”. Sådan utförs några 

gånger per år, alltså speciella insatser som patientnära utbildningar och 

hjälpmedelshantering. Även att utbilda varandra ingår i tjänsten och av 

studenter sker utbildning och handledning. Det upplevs att sjukgymnaster 

förkortar vårdtider, ”det märks när vi inte har varit där på avdelningen under 

någon eller några dar, de har fått mindre köp av sjukgymnaster av någon 

anledning. Patienter ligger ner i en högre utsträckning, de sitter ner mindre och 

är inte ute i korridoren”. Uppfattningen är också att det förekommer 

missförstånd från köpande kliniker om innehållet av tjänsterna, de ser inte att 

de får 100 % av deras köp. 

Vad som förväntas och önskas av Sjukgymnastikklinikens tjänster 

Blandad kundkliniksgrupp 

Uppfattningen finns att det går att få vad som helst bara det betalas för. Om 

internhandeln upplevs både positiva och negativa saker. Behovet finns av att 

ha mer sjukgymnaster på helgerna till exempel. Det sker dock inte på grund av 

avsaknad i budgeten för sådana insatser. Allt det som levereras önskas men 

kanske på något annat sätt. ”De levererar inget som vi inte vill ha”. 

Sjukgymnasten kan börja tidigare på morgonen som en förändring. Även att 

ha sjukgymnast hos kundkliniken på helger, kvällar, somrar och röda dagar. 

Att ha dem där men medvetenheten om att det inte betalas för finns: 

”Kommer patienten in fredag eftermiddag kan det gå tre dagar innan någon 

systematisk bedömning eller mobilisering görs utav en sjukgymnast”. Att 

sjukgymnaster profilerar utbildningserbjudanden och kommer med mer 

utbildning av personal avseende patient och ergonomi önskas. Även att vara 

på plats den tid som kliniken betalar för. Medvetenheten om upphandlingen 

och att kompetensutveckling ingår som en del i tjänstekostnaden finns, men 

uppfattas ändå lite knepigt. Mer läsning i Take Care och mer aktivt hitta sina 

patienter önskas. Att sjukgymnasterna ska identifiera själva och komma med 

självständiga initiativ till bedömning och åtgärder. Även att söka upp samtliga 

patienter där det kan finnas ett behov. Detta grundar sig i att det finns en 

uppfattning att de frågar sjuksköterskor mer än nödvändigt ibland. 
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AnOpIVA-kliniken 

En nöjdhet finns med det som levereras idag: “Dels ska de fortsätta leverera 

det de gör men dels ska de också, jag skulle önska att de själva tog ansvar att 

utveckla sig inom intensivvård, att de tog ansvar att hänga med i den 

kunskapsutveckling som sker där i ett tydligare sätt”. Att föra en utveckling av 

vården och behandlingen för intensivvårdsbehandlingen önskas. Utveckla den 

delen av sjukgymnasternas specialitet med vad som hittats, att bidra till 

utvecklingen. Idag finns det inget sådant strukturerat upplevs det: ”Vi köper 

en tjänst men vi köper inte utvecklingstjänsten, den ingår tror jag inte”, ”jag 

tror inte att innehållet i tjänsten är definierat överhuvudtaget, det levereras 

enligt deras eget intresse, kompetens och förmåga”. Här önskas en förändring: 

”det skulle vara en fördel om det skulle vara så att det var mer specificerat, att 

ansvaret att utveckla inom området intensivvård låg på dem, men så är det inte 

idag, det är lite oklart vart det ansvaret ligger”. Att informera vårdpersonalen 

om ett handlingsschema är ett sätt att se till så att behandlingar kan pågå även 

när sjukgymnasten inte är på plats. Ett problem ses med kontinuiteten i 

kompetensen under helgtid, speciellt då det inte är möjligt att köpa 

sjukgymnastiktjänsten på söndagar.  

Mer specificerat vad kundkliniken köper önskas: ”vad innehållet som vi köper 

är”. Fördelar med internhandeln ses men även svårigheter upplevs. Ett 

problem är kostnadsramarna som finns och som behöver ändras på: ”vi vill 

inte ta våra pengar för att patienten inte ska komma tillbaka till oss, om vi 

kräver mer av Sjukgymnastikkliniken måste vi ge av vår kostnadsram”. Det 

gäller också för Sjukgymnastikkliniken att visa upp att det sker en skillnad är 

en uppfattning som finns. 

Thorax-kliniken 

Kliniken är nöjd med innehållet som levereras. Det som önskas är en utökning 

av sjukgymnasttid på kliniken. Mer sjukgymnasttid under helg, kvällar och 

sommar. ”Vi har ju samma sorts patienter och vi har ett stort behov men vissa 

tider får vi ingen sjukgymnast. Patienten får ju en sämre kvalitet då 

bemanningen går ju ner, då har vi ingen sjukgymnast”. Det finns dock 

förståelsen att det också beror på vad kliniken har råd att köpa. Det är inte 

bara vad som önskas som ligger bakom sjukgymnastens arbete vid kliniken. 

Också en pre-operativ bedömning önskas. Detta till skillnad från att inte bara 

informera utan även att sjukgymnasten träffar patienterna för en utvärdering 

av dem.  
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Vad sjukgymnastik hjälper till med på kliniken finns en stor förståelse för. 

Även vad resultatet som fås ut av det betyder: ”Det finns studier om man ska 

tänka pengar, som visar att sjukgymnastik sänker kostnaden för vårdtiden så 

mycket att man sparar snabbt in kostnaden”. Just på Thorax-kliniken kan 

mobilisering och andningsgymnastik hjälpa till väldigt mycket för att förkorta 

vårdtiden om det sätts in tidigt för patienterna. Detta är också bra rent 

ekonomiskt då ett dygns vårdtid på IVA, intensivvårdsavdelning, kostar cirka 

40 000kr. 

Sjukgymnastikklinikens ledning, Blandad kundkliniksgrupp samt AnOpIVA-kliniken 

Större köp och mer köp efterfrågas. Små köp är svårt att göra något av 

upplevs det och ”när sjukgymnasten syns mindre så söks det mindre”. Även 

att patienter missas eller söks för i sista stund är problem som upplevs uppstå 

vid små köp. Att sjukgymnasten har svårt att vara tillgänglig för att komma 

meddetsamma upplevs även det komma som ett problem vid mindre köp. Det 

som uppfattas att det leder till är att när sjukgymnasten försvinner, försvinner 

den specifika kompetensen och det kan leda till att vårdtiden blir längre. 

Upplevelsen finns också om motsatsen, att istället ha många stora köp så blir 

det ett tryck på att träffa alla kundkliniker istället. Något som gärna hade setts 

är att sjukgymnasten ingick mer i forskning och utbildning vid kundklinikerna. 

Att sjukgymnasten fick ta del av personalutbildning, personlig 

assistentutbildning och anhörigutbildning i en högre utsträckning. Att 

sjukgymnasterna fick möjlighet att informera mera om vad patienterna ska 

göra för att bli bättre. Det skulle ske genom att vara med på utbildningsdagar 

och informera vad som händer med patienten. Akuta hembesöksteam är något 

som tros på för framtiden. Något som gärna hade setts är att sjukgymnasten 

skulle vara en starkare länk i vårdkedjan med lite mer makt att bestämma och 

bedöma vilka patienter som ska iväg och vart. Sjukgymnasten skulle gärna få 

sitta med och få en roll i ledningsgrupperna vid kundklinikerna tillsammans 

med cheferna där. Att kunna vara med och titta på frågor som ”vad kan vi 

bidra med, vad planerar ni nu, vad tänker ni sen”. Nu upplevs att tiden inte 

räcker till för att kunna vara med och utveckla avdelningarna på ett sätt som 

skulle kunna göras. Genom ett ändrat sätt uppfattas det som att 

kundklinikerna skulle få en djupare kunskap om vad sjukgymnasterna kan 

bidra med. Upplevelsen finns att ”många gånger får vi motivera och försvara 

varför vi ska göra vissa saker”. Rent generellt skulle det vilja ses att 

sjukgymnasterna gjorde mer avancerade och anpassade insatser som bättre 
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faller ihop med kompetensen. Att undvika rent vårdhavande tjänster på det 

sättet som sker idag.  

Sjukgymnastikklinikens ledning, Thorax-kliniken 

Ledningen upplever att de inte vill minska på de erbjudna tjänsterna. Även att 

Sjukgymnastikkliniken håller sig uppdaterade med tjänsterna är något som 

upplevs. ”Minska på tror jag inte, vi förändrar våra arbetssätt genom att ta till 

oss utav ny kunskap som kommer och forskning, och att man hela tiden har 

ett dynamiskt arbetssätt”. Att hålla sig uppdaterade på om ny forskning som 

kommer är något som ytterligare vill utvecklas. Se att patienterna kom i 

kontakt med sjukgymnast i en större utsträckning pre-operativt skulle också 

gärna ses. ”Ny forskning visar att man kan minska vårdtid, kan minska 

komplikationerna men skulle behöva ett nytt arbetssätt”. Uppfattningen finns 

att det är korta vårdtider idag och det gör det svårt att skala bort någon insats 

som sker idag.  

Hinder som finns upplevs vara att det saknas utrymme i öppenvården och på 

så sätt finns inte tiden som det skulle krävas. Annars skulle det behöva ändras 

på metoden, ”tid kontra antal arbetsuppgifter, för man in något nytt då 

behöver man oftast föra ut något annat eller att effektivisera runt det”. 

Ledningen uppfattar också det som att det först behöver skapas en förståelse 

vid kliniken för att kunna gå vidare och implementera.  

Sjukgymnaster, Blandad kundkliniksgrupp 

Främst skulle det gärna ses att få tillgång till ett sjukgymnastbiträde. Det är 

något som har funnits tidigare vid Sjukgymnastikkliniken. Att genom biträdet 

kunna få hjälp med åtgärder omkring patienterna, med hjälpmedel, 

administrativt arbete och med upprepande träning. Genom detta ses 

möjligheten att ha en större mängd patienter och utnyttja kompetensen till de 

saker som är allra mest relevanta. Mer tid och större köp av sjukgymnasterna 

ses också på det sättet kunna ge mer patienttid och tid för rehab. Fler och även 

bättre tillbehör önskas, även smidigare lösningar runt patienterna. Det upplevs 

som trångt ibland vid kundklinikerna och med sladdar liggande på golv till 

exempel. Att även småköp innebär att det försvinner lite för att kunna välja ut 

patienter och det kan innebära att patienter missas och vårdtider på så sätt 

förlängs då de inte får träffa sjukgymnast. Mer bedömningar innan planerade 

åtgärder önskas i en större utsträckning. Detta för att informera patienterna 

göra de förberedda på eftertiden så att de inte blir liggande längre än 
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nödvändigt; både för patienternas bästa men även kundklinikernas. Ett avskilt 

rum i anslutning till avdelningen för träning är också ett önskemål som finns. 

Det upplevs också att teamarbetet gör att personerna kan störa varandra 

ibland i samband med till exempel ronder. 

Sjukgymnaster, AnOpIVA-kliniken 

Inget bör tas bort som redan erbjuds, förutom personalrådgivningen är 

uppfattningen. Däremot upplevs det att genom personalrådgivningen går det 

att sälja in professionen. En till tjänst eller mer sjukgymnastik tid önskas vid 

kundkliniken, ”inte så mycket jag skulle ändra men om de köpte mer 

sjukgymnaster, då skulle jag kunna göra så mycket annat som jag instruerar 

andra att göra nu”. Det skulle ske genom att då kunna hjälpa till mer med 

aktivering av patienter. Att kunna gå igenom samtliga patienter, urträning, 

kunna få mer resurser i form av utrustning och hemventilatorer samt att få 

möjlighet att träna med PIVA patienter önskas. En större erbjudning av NIV, 

Non-Invensiv-Ventilation, önskas också för att undvika komplikationer och 

förkorta vårdtider. Även att få möjlighet till bassängträning för patienter som 

behöver det. Att vara mer konsulter med åtanke på vad sjukgymnasterna kan, 

det upplevs att sjukgymnasten ibland hjälper till för att det saknas övrig 

personal. Mer ansvar och förfrågningar om patienter efterfrågas i en större 

utsträckning. Detta just för att sjukgymnasten upplevs ha den största 

kontinuiteten med patienten. Sjukgymnasterna känner till patienterna bra på 

grund av det. Också mer ansvar önskas när det kommer till planerandet av 

patienter, såsom dagsschema till exempel, en slags större planeringsroll. 

Delaktighet vid Track Outreach och MIG önskas i en större utsträckning för 

att få in sjukgymnastens kunnande i området. Också att vara med i IVA resp-

gruppen där en utveckling sker inom området respiration, andning. Även 

delaktighet i en större utsträckning om barn på IVA, eventuellt utbildning från 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus önskas. Det uppfattas lite konstigt att 

sjukgymnasten arbetar lördagar men inte söndagar, detta då behovet för 

sjukgymnasten inte förändras under helgen. Att fler läkare är engagerade och 

driver utvecklingen framåt önskas, då uppfattas det som att det skulle fungera 

bättre. Det saknas lite kontinuitet i flödet av läkare, istället för ett samlat 

konsensus går det mer på individers tycke.  

Sjukgymnaster, Thorax-kliniken 

Det som vill ändras på med tjänsterna är att få mer patienttid, mer direkt 

patienttid. ”Som det är nu, så går en stor del av vår tid till annat”. 
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Uppfattningen finns att det är väldigt mycket möten, både lagstadgade sådana 

men även valda sådana. Fler multiprofessionella samarbeten med övriga delar 

på köpande klinik önskas. Till exempel att fler forskningsprojekt pågår med 

inblandad sjukgymnast. ”Ser många områden där vi hade kunnat vara delaktiga 

för att höja kompetensen vid kliniken”. Att genom utvecklingsprojekt genom 

teamarbete kunna utveckla vården som erbjuds vid klinikerna önskas mera 

utav. Upplevelsen finns att det existerar en slags hindrande barriär mellan 

köpande och säljande klinik. Denna drar ner samarbetsmöjligheterna mellan 

kliniker. Att åka med på nationella och internationella konferenser i en större 

utsträckning är också en önskan som finns. Ett delat ansvar mellan säljande 

och köpande klinik tros kunna hjälpa till för att kunna göra detta möjligt i en 

större utsträckning. Resultatet för kundklinikernas sida ses vara att ”med ökat 

köp skulle man kunna få mer sjukgymnastisk närvaro och högre tid hos 

patienten”. Att sjukgymnasten skulle behövas på andra tider upplevs också. 

Ett stort behov, speciellt på intensivvårdsavdelningen ses på kvällar och 

helger. ”Så att man kan göra de här specifika hög kompetenta insatserna som 

vi sjukgymnaster klarar så att de slipper bli sämre”. Detta upplevs behövas för 

att hänga med i framtiden som väntar. Att ha sjukgymnast närvarande vid en 

PostIVA-mottagning skulle också önskas men det upplevs finnas en avsaknad 

av resurser för detta. 

Synen på marknadsföring och hur den utförs inom sjukhuset 

Blandad kundkliniksgrupp 

En avsaknad upplevs av marknadsföringen: ”Finns nästan ingen utan mera 

kultur och sedvänja”. ”Men det finns ju ingen marknad på sjukhuset så det är 

väl därför marknadsföringen är så klen”. Ibland har klinikerna haft besök av 

chefer ifrån Sjukgymnastikkliniken uppfattas det.  

Det som önskas är en tydlig information om sjukgymnasten. Vad de kan göra, 

vad de kan erbjuda och uträtta vid kundkliniken. Detta ser kundkliniken gärna 

presenterat tydligt i ett dokument eller på Inuti. Att Sjukgymnastikkliniken 

visar att: ”Vi sitter på den här kompetensen och nu kan vi erbjuda er de här 

tillfällena”. Eller att styrka upp argument med till exempel: ”enligt den senaste 

forskningen så...” eller ”vi tror att om vi kommer si och så mycket mera så tror 

vi att ni kommer få ett bättre resultat och ni kommer inte få lika mycket 

komplikationer efter operation”. Att påpeka vilka brister som förekommer på 

kundklinikerna saknas. ”Det tar alltid tid, kraft och resurser för att vara den 

uppsökande parten om man upptäcker något på avdelningen, vem ska jag 



51 

 

 

ringa då?; ibland vill man bara få det serverat på ett silverfat, helst på Inuti”. 

Att ett behov identifieras, ”anlita oss lite mer så kan vi göra så här och såhär 

istället”. Detta budskap ses också viktigt att få fram till beslutsfattande part på 

kundkliniken. Genom att få informationen från de som kan det i form av ett 

erbjudande till kliniken och sedan få undersöka om det är något som finns 

utrymme att betala för. Att Sjukgymnastikkliniken föreslår att: ”köp in det här, 

det kommer underlätta”, ”utöka köpet eller köp mer av oss då får ni det här” 

eller ”om jag kunde ha dem en timme mer så hade jag kunnat göra det här”.  

AnOpIVA-kliniken 

Tittas det generellt upplevs att det inte behövs någon större aktiv 

marknadsföring. ”Det är inte någon som behöver marknadsföra sig, det är om 

det skulle dyka upp någon ny profession som skulle behöva marknadsföra 

sig”. Organisatoriska faktorer inom sjukhuset uppfattas ligga bakom detta: 

”Det ligger i sjukvårdens natur lite, vi vill ju ha så lite kunder som möjligt, det 

är det bästa. Det klart att vi behöver förbättra oss i vår kommunikation utåt. 

Jag uppfattar det som att de har ett tryck på sig vad de ska prestera, då kanske 

man inte bryr sig så mycket på extern marknadsföring”. 

Thorax-kliniken 

”Säljaren presenterar sin produkt och pris utförligt för köparen. Den fungerar 

inte alls, den är helt obefintlig”. Thoraxkliniken har många som säljer sina 

tjänster till dem. Men kliniken upplever en avsaknad av kunskap om vad som 

finns att tillgå enligt undersökningar inom respektive område. 

”Marknadsföring finns inte, den fungerar dåligt, det skulle vara jättebra om 

den fanns”. Det en marknadsföring skulle innehålla enligt kliniken är till 

exempel prestation, produkten, priser, och när på dygnet den finns att tillgå. 

”Det skulle vara mycket bättre om Sjukgymnastikkliniken kom, 2-3 timmar om 

året, sätter sig ner och visar det här är vi, anställ det här, utbildning de har, vi 

kan erbjuda det här, det här är kostnaden, det vill jag ha”. ”Man frågar ju men 

man vet inte vad man ska fråga om, det är inte på deras initiativ. De saluför sig 

inte, Sjukgymnastikkliniken, vi har ingen kund-säljare relation”. 

Sjukgymnastikklinikens ledning, Blandad kundkliniksgrupp samt AnOpIVA-kliniken 

Att vara en person kundklinikerna förknippar med Sjukgymnastikkliniken ses 

vara en viktig faktor när kundklinikerna ser ett behov för utökning av 

tjänsterna. Även att nätverka med andra kundkliniker ses som ett 

nyckelområde för handeln med kundklinikerna. Främst genom 
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verksamhetschefen vid kliniken som ses som en nyckelperson. Vid 

verksamhetsmöten en gång i månaden träffas verksamhetscheferna vid 

Karolinska. Men även sektionscheferna för diskussionen med kundklinikerna 

om köpen. Annars sker marknadsföringen genom att sjukgymnasten existerar 

och visar arbetet varje dag vid kundklinikerna. Att sjukgymnasterna är på plats 

och visar det de kan, pratar om vad som kan göras upplevs vara det viktigaste. 

”Vilja att ha sjukgymnasten där ökar när det ses vad den kan göra, ju mindre 

sjukgymnasten är där ju mindre ser man nyttan som sjukgymnasten kan göra 

och ju mer desto mer ser man”. 

Sjukgymnastikklinikens ledning, Thorax-kliniken 

Genom att finnas på plats och utföra sitt arbete ses sjukgymnasterna som 

marknadsförare. De ses agera bärare åt professionen och 

Sjukgymnastikkliniken genom att finnas till. Att berätta om hemsidan på Inuti 

eller berätta om kompetensen och vad sjukgymnasten kan göra ses som en 

bättre marknadsföringsväg än andra. Även genom att dela ut broschyrer där 

beskrivningar finns är ett sätt att marknadsföra kliniken på sjukhuset. Den 

långsiktiga marknadsföringslösningen upplevs vara medarbetaren som är 

kompetensbäraren och den största möjligheten för påverkan kliniken har. 

Detta just för den dagliga kontakten med kundklinikerna. Det är en kompetens 

som säljs i budskapet som vill kommuniceras. Hur ansatser skulle kunna 

utföras för en potentiell marknadsföring upplevs vara mer punktinsatser. 

Alltså riktade kampanjer och att i dessa berätta om ny forskning eller metoder 

som blivit belysta. Det sker riktade insatser idag men det saknas en struktur 

runt det. Extern marknadsföring som förekommer idag är den Internationella 

sjukgymnastens dag. Detta sker genom att Sjukgymnastikkliniken en gång om 

året visar upp sig på sjukhuset för personal och patienter. De syns och finns 

och belyser vad som sker inom sjukhuset och också internationellt. 

Uppfattningen att profilkläder bidrar positivt finns. Detta då det syns när 

sjukgymnasten kommer till vårdavdelningarna och är där och utför sitt arbete. 

Sjukgymnaster, Blandad kundkliniksgrupp 

Uppfattningen är att det finns en osäkerhet om hur marknadsföringen 

klinikerna emellan går till. Inuti finns som en typ av marknadsföring men det 

ses problem med att hitta där. Problem uppfattas för att det är pengarna som 

talar och gör så att klinikerna är bundna och styrda i sitt agerande. 
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Sjukgymnaster, AnOpIVA-kliniken 

Det uppfattas som att strukturen motverkar säljande från kliniker. Att noll-

summe problematiken gör att kliniker måste ta resurser från andra kliniker. 

För att hålla en viss budget på Sjukgymnastikkliniken går det inte göra 

förbättringar tack vare detta. Uppfattningen finns att chefer tycker det är 

jobbigt att utveckla verksamheten på grund av detta dessutom. 

Sjukgymnaster, Thorax-kliniken 

Uppfattningen finns att sjuksköterskorna vid kundkliniken vet vad 

sjukgymnasterna kan och bidrar med. Problemet ses istället vara monetärt, 

”det handlar ju om pengar, de måste dra in de stålarna från annat håll”. Det är 

också en prioriteringsfråga om vad som är möjligt också. Eftersom 

sjukgymnasten alltid haft en roll vid kundkliniken ses marknadsföring som 

viktigt om målet är att utöka köpet. Det är viktigt att synas, ”syns man inte 

varför ska man då betala för det?”. 

Marknadsföring och kommunikation i relationen organisation – kund 

Blandad kundkliniksgrupp 

Den marknadsföring och kommunikation som uppfattas finnas är i samband 

med köp. Dock upplevs det vara en mindre skillnad på vad kliniken tycker, 

tjänsterna kommer köpas oavsett. Förutom begrepp om hur mycket tid eller 

procent upplevs en avsaknad av kommunikation.  

Det är det dagliga mötet som avgör den här marknadsföringen. Den är mycket 

tydligare än den externa, mycket mer konkret upplevs det. Uppfattningen finns 

att det beror på sjukgymnasterna som kommer till kundklinikerna. Antingen 

upplevs de vara bra eller mindre bra. Att uppträdande påverkar; bemötande, 

lyssnande, social förmåga, deras kunskap och driv. På så sätt uppfattas det vara 

ganska så personbundet. 

AnOpIVA-kliniken 

Kliniken upplever att sjukgymnaster kommer med utvecklingsidéer till 

AnOpIVAs ledning två till tre gånger om året. Oftast handlar det då om 

utrustning som önskas inhandlas. Det som sker är att det kommer ett mail 

inför internhandeln med en förfrågan om de vill fortsätta med köpet som det 

är. Andra typer av kommunikation som uppfattas finnas är att 

Sjukgymnastikkliniken mer generellt presenterade sig på divisionens chefsval 
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med vad de gör och vad de har för möjligheter. Även att 

Sjukgymnastikkliniken förekommer på Inuti och visar att de finns ”då och då”. 

Den interaktiva marknadsföringen är den som finns och som fungerar bra. 

”Den tycker jag är rätt bra, de sjukgymnaster som kommer de berättar ju vad 

de kan och är lättillgängliga för man träffar dem varje dag. Har de en fråga 

kommer de och knackar på eller så frågar man dem”. Uppfattningen om att 

sjukgymnasterna fungerar bra i teamarbetet finns också. Även att 

sjukgymnasterna har sett till så att annan personal kan hjälpa när de inte själva 

är på plats.  

Hur marknadsföringen skulle kunna förbättras ses genom att tydligare kunna 

se vilka tjänster som levereras som finns och vad de innehåller. ”Vi har det 

här, det ser ut på det här sättet”. Att öppna en dialog mellan klinikerna för att 

fråga vad som önskas och vilka behov den köpande kliniken har. Även att se 

över möjligheten för utvecklingssamtal för att kunna ta reda på hur det 

fungerar vid kundkliniken. Utvecklingssamtalet, genom ta reda på vad 

kundkliniken är intresserade av och visa vad som kan erbjudas, kan vara ett 

sätt. Det är mer tiden som diskuteras vid kontakterna, sjukgymnasttiden. 

Kliniken är även medveten om att de inte tagit i frågan själva, men tycker att 

ett kort möte skulle vara bra för detta. 

Thorax-kliniken 

En gång om året stäms internhandeln av med de säljande klinikerna. Detta 

sker genom att de säljande klinikerna kommer och stämmer av köpen men 

oftast ges inga alternativ till ändringar. ”Marknadsföring till samtliga borde 

förbättras. De har inte så jättemycket information om vad de gör”. Den 

interaktiva marknadsföringen som sker i tjänstemötet ses som när 

sjukgymnasterna gör ett bra arbete på kliniken. Den uppfattas som väldigt 

personbunden och något som kan variera stort mellan sjukgymnaster. 

Sjukgymnastikklinikens ledning, Blandad kundkliniksgrupp samt AnOpIVA-kliniken 

Mail och telefon samt personlig kontakt vid till exempel möten ses som forum 

för kontakten mellan Sjukgymnastikkliniken och kundklinikerna. En gång i 

halvåret upplevs det att sektionscheferna har ett möte med kundklinikerna. 

Ledningen upplever att de har kontakt med någon klinik i månaden när behov 

finns. Vid tillfälle när kundklinikskontakterna stöts på, försöker ledningen 

också bli en person som förknippas med kliniken för att i ett senare tillfälle bli 

påtänka. Att verka genom ett slags ”ge-och-ta” samarbete klinikerna emellan, 
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där båda sidor hjälper varandra och bjuder till lite upplevs göra det smidigare 

och enklare vid kommunikationen med svarande kundklinik. I övrigt är 

profilkläder något som upplevs att tydligt skulle visat för avdelningarna att 

sjukgymnasten fanns där för personalen. Det upplevs också vara bra om 

sjukgymnasten ställer upp vid utbildningar eller pratar på avdelningar. Det ses 

som ett viktigt attribut i att sjukgymnaster behöver vara väldigt framåt, något 

som också upplevs vara fallet vid kliniken. Det sociala är ett viktigt attribut när 

sjukgymnasten verkar som ensam marknadsförare åt kliniken hos 

kundklinikerna. 

Sjukgymnastikklinikens ledning, Thorax-kliniken 

Uppfattningen finns att det är genom att verka som sjukgymnast på 

avdelningarna, som ambassadörer för professionen, som är det starkaste 

marknadsföringssättet. ”Det starkaste sättet, det är att ha väldigt duktiga 

sjukgymnaster där vi som ledning också kommunicerar samma sak. Det här 

ska vi leverera och så levererar de det”. Det ses viktigt att samma budskap 

kommuniceras, att ha en samstämmighet mellan 

marknadsföringsfunktionerna. Dels till kundklinikerna, dels till de anställda 

och slutligen också när det levereras. Att det är så väl förankrat som möjligt 

och det är även vad som strävas mot.  

Marknadsföringen sker i olika stor omfattning mot kundklinikerna och det 

upplevs förekomma olika typer av relationer. Det upplevs också att det är svårt 

att leverera en hög kvalitet till kundkliniker som har små köp. Då är det svårt 

att få igenom att utöka köpet när kundkliniken inte har fått möjlighet att pröva 

på. Vid sådana tillfällen är det viktigt att bygga en bra relation för framtiden. 

Uppfattningen finns om en avsaknad av ett kalibrerat ett förhållningssätt 

gemensamt ledningen emellan vid Sjukgymnastikkliniken angående kontakten 

med kundklinikerna. Att det finns ett utrymme att förbättra och bättre kunna 

lära av varandra och få till en struktur för det. Det varierar också väldigt 

ledningen emellan hur många kundkliniker varje chef har. Vissa chefer har en 

kundklinik, andra har tio gånger så många. 

Sjukgymnaster, Blandad kundkliniksgrupp 

En avsaknad i den interna kommunikationen mellan Sjukgymnastikklinikens 

ledning och de anställda upplevs finnas. Det som fås reda på är att en 

kommunikation pågår med kundklinikerna men inte vad och hur denna går till. 

Klinikcheferna har ett möte en gång per år, mer finns inte vetskap om. 

Uppfattningen om att Sjukgymnastikkliniken skulle kunna bjuda in köparna 
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och presentera vad sjukgymnasten gör och vad som skulle kunna förändras 

finns. Även mellan kundklinikernas ledning och sjukgymnasterna upplevs en 

avsaknad av kommunikation. En uppföljning på sjukgymnaster från 

kundkliniken borde finnas för att få till en sådan kommunikation. Det upplevs 

också svårt att veta vem som bör påverkas vid kundklinikerna. Om en 

påverkan av köpen ses läkarna och chefssjuksköterskorna som de som ska 

vändas till då dessa anses ha makt för att påverka i sin tur. Dessa ses även vara 

väl insatta i det arbete som sjukgymnasterna utför. Genom att verka och att 

vara lite diplomatisk får sjukgymnasterna visa vad de går för och på så sätt 

marknadsföra sig själva. 

Sjukgymnaster, AnOpIVA-kliniken 

Inuti finns som forum men det saknas en uppfattning om hur många som 

använder den och ”färsk” information saknas även där. Det är något som 

borde kunna förbättras. Klädsel hade haft en stor påverkan genom att öka 

igenkänningsmöjligheten, göra så att sjukgymnasten syns bättre på 

avdelningarna. De som bestämmer om köpen upplevs sakna information om 

vad sjukgymnasterna gör exakt. Detta är något som leder till att det är svårt att 

sälja respektive köpa tjänsterna. 

Sjukgymnaster, Thorax-kliniken 

Intranätet är något som håller på att utvecklas. Att arbeta med hemsidan och 

visa där vad Sjukgymnastikkliniken kan göra och erbjuda. Det kommer ske 

genom att göra iordning den interna och externa delen så att hemsidan är 

uppdaterad. De interna ska kunna se vad sjukgymnasterna kan erbjuda, vad det 

är för behandlingar som görs, hitta vårdprogram och övrig information där. 

Att kommunikation finns ledningarna emellan köpande och säljande klinik 

finns vetskap om. Till exempel att bakgrunden till helgköp inte sker är en 

avsaknad av tillräckligt intresse. Sjukgymnastdagen där personal, patienter och 

anhöriga får träffa och lära om sjukgymnasten och vad de gör ses som en 

marknadsföringsinsats kliniken utför. Nätverkande upplevs verka som bra 

marknadsföringsåtgärder. Det kan ske genom att vårdpersonal åker till eller 

kommer ifrån andra sjukhus och tar med sig ny information. Eller att studier 

och publiceringar visar att det sjukgymnasten utför är bra är ett annat sätt att 

marknadsföra sig. Annars uppfattas det att de som bestämmer på de köpande 

klinikerna har förståelse för sjukgymnasten och dess roll.  
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Sjukgymnasten och Sjukgymnastikklinikens tjänster upplevs stå för 

Blandad kundkliniksgrupp 

Kompetens, få en mer kompetent person på plats. Ett annat 

kompetensutövande, få en chans till det extra för patienten. Systematisk 

konstruktiv mobilisering med mål och uppföljning, inte bara hjälp utan en 

professionell tanke bakom det de säger och det de gör med ett mål i sikte. En 

evidensbaserad kunskap, få en annan mer djupare kompetens inom 

mobilisering, andningsgymnastik, rehab, social planering. På grund av arbete 

efter flödesprincipen är det viktigt att tänka steg två-tre, sjukgymnasterna har 

en blick som är väldigt fokuserad på vad som kan göras.  

AnOpIVA-kliniken 

”De är en viktig resurs för de svårt sjuka patienterna”. En del av teamet 

generellt runt patienten, deras specifika kunskaper, andningsvård och 

mobilisering ur en annan utgångspunkt. 

Thorax-kliniken 

Uppskattade, duktiga, tacksamt att ha dem på avdelningen, professionella, de 

kan sin sak. Även serviceinriktade, ”om man jämför med andra säljande 

kliniker är de bland de bästa”. De har patienten i fokus, ”det känns inte jobbigt 

att prata med dem”. 

Sjukgymnastikklinikens ledning, Blandad kundkliniksgrupp samt AnOpIVA-kliniken 

Sjukgymnasten ser till funktionen - aktivera det, mobilisering, en hjälp till 

egenvård. Att de är kunniga, jobbar med det friska och ibland kan vara svår att 

få tag på vid småköp. Tjänsten står för rehab, kompetens. Personliga attribut 

är positiva, drivna, felaktigt ”vältränade” - ”största myten, att man jämt ska 

träna, om det är några som inte vill det är det sjukgymnasten”. 

Sjukgymnastikklinikens ledning, Thorax-kliniken 

Kompetens, tillmötesgående, tillgängliga, flexibla.  

Sjukgymnaster, Blandad kundkliniksgrupp 

Sätta patienterna i arbete, kvalitet, duktiga, engagerade, uppdaterade, har koll. 

Sjukgymnasterna vet vad som händer. 

Sjukgymnaster, AnOpIVA-kliniken 
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Slem, andning, kompetens, trygghet vid mobilisering när det är svårt, 

aktivering, andningskompetens, fristående, kunniga, egna, forskningsbaserade 

och evidensbaserade. 

Sjukgymnaster, Thorax-kliniken 

Sjukgymnasterna är jätteviktiga, uppskattade, det händer saker. Sjukgymnasten 

pushar gränser, är positiva, coacher, klämkäck, träning, tillfriskning.  

Skillnad i uppfattning rörande frågorna ur ett annat perspektiv 

Blandad kundkliniksgrupp 

Uppfattningen att ledningen vid Sjukgymnastikkliniken vill säkert ha mera tid 

på avdelningarna finns. Att de gärna ser mera köp så att de får sälja mer av 

sina tjänster. Sjukgymnasterna tros tycka att det är bra för patienterna om 

kundklinikerna skulle få tjänsterna på kvällar och helger men sjukgymnasterna 

kanske inte vill genomföra det. Uppfattningen att sjukgymnasterna vill ha mer 

tid finns: ”Om något skulle läggas till skulle det säkert vara mer tid”. 

Sjukgymnasterna kanske inte vill hitta sina egna patienter i så stor utsträckning 

eller kanske inte tänker så uppfattas det.  

Om marknadsföringen finns en uppfattning om att det beror på personen som 

kommer till kundkliniken, utåtriktad eller mindre utåtriktad. Men även att 

ledningen vid Sjukgymnastikkliniken nog saknar en strategi om hur de ska 

marknadsföra sig. Att sjukgymnaster ser mer från sin egen kompetens vad som 

fattas och ger förslag på vad som kan erbjudas för att förändra och förbättra 

på kundklinikerna. Ge förslag på material och handhavandet av patienterna. 

En avsaknad av säljtänk och spridning om kunskapen och kompetensen på det 

viset upplevs. 

AnOpIVA-kliniken 

Uppfattningen finns att Sjukgymnastikklinikens ledning skulle säga att de 

”levererar en kvalificerad sjukvårdstjänst för kritiskt sjuka patienter”. 

Sjukgymnasterna vid kliniken tros svara samma som dels 

Sjukgymnastikklinikens ledning samt som de svar kliniken själva givit.  

När det kommer till ändringar av tjänsten tros sjukgymnasterna vid kliniken 

önska att kliniken köpte mer tid för att de är för få. Att sjukgymnasterna också 

skulle vilja ha ett kompetensforum för intensivvårdsdelen samt tillgång till 

andra redskap och resurser för deras utövande. Sjukgymnasterna tros också se 
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en avsaknad av att ställa upp med resurser, detta upplevs bero på att det saknas 

tydligheter. Ett problemområde ses när det kommer till enskilda önskemål från 

sjukgymnasterna då det är svårt att gå direkt på sådana. Istället ses det gärna att 

från början ha en grunddialog klinikerna emellan där målet med vården tas 

upp och vart man tillsammans vill nå, för att sedan ta in enskilda 

sjukgymnaster.  

När det kommer till ledningen vid Sjukgymnastikkliniken tror kliniken inte att 

de vet vilka behov som vardera sidan ser för kundkliniken. ”Vi pratar inte med 

varandra på det sättet”, forum saknas för en sådan kommunikation. Istället går 

både köpande och säljande klinik via ombuden som de enskilda 

sjukgymnasterna är.  

Thorax-kliniken 

En uppfattning finns att uppdraget ses som detsamma ur ett 

ledningsperspektiv på Sjukgymnastikkliniken, att det behövs mer 

sjukgymnastik till kliniken. Dock uppfattas de inte se arbetsuppgifter som 

avlastning av övrig personal på kundkliniken.  

En enighet ses med sjukgymnasterna, både när det kommer till vad som 

levereras och vad som önskas: ”De är nog eniga med oss, de säger varje dag, vi 

måste vara mer, de ser också behovet”.  

Om marknadsföringen finns uppfattningen att Sjukgymnastikkliniken gärna 

skulle genomföra en sådan men att traditioner inom sjukhuset ligger bakom att 

det hindras. Att få reda på om Sjukgymnastikkliniken har annat att erbjuda 

eller få ut bättre vad som erbjuds och vad som skulle bli bättre genom 

tjänsterna finns en enbart positiv inställning till.  

Sjukgymnastikklinikens ledning, Blandad kundkliniksgrupp samt AnOpIVA-kliniken 

Uppfattningen är att sjukgymnaster vid kundklinikerna hade svarat ganska 

liknande. De kanske hade gått in mer specifikt på vad som levereras upplevs 

det. Detta medan kundklinikerna hade varit mer generella och svarat 

konsultation istället angående tjänsten. Kundklinikerna uppfattas inte alltid 

tycka att sjukgymnasterna är solklara om de får nya uppdrag. Då kanske de 

inte ser var sjukgymnasten kan komma in och förbättra vårdkvaliteten.  

Kundkliniker skulle efterfråga en högre närvaro vid förändrad tjänst. Även att 

sjukgymnasten skall vara på plats den tid som de köper och att någon fyller 

upp helt vid frånvaro av sjukgymnast. Kanske också att personalen vid 
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kundklinikerna utbildas inom ergonomi och förflyttningsteknik. Även 

möjlighet till helgbehandling tros finnas önskemål om men där upplevs en 

möjlig avsaknad av betalningsvilja finnas. Sjukgymnasterna å andra sidan 

upplevs skulle vilja leverera mycket mer behandling och behandling i en större 

utsträckning. Detta jämfört med dagsläget där sjukgymnasten gör en 

bedömning och sedan lämnar patienten. Redskapen tros finnas för detta men 

det är tiden som sätter begränsningarna.  

När det kommer till marknadsföringen uppfattas många sjukgymnaster tycka 

att cheferna har för lite kontakt med köpande kliniker. Kanske även de 

köpande klinikerna kan tycka detta finns uppfattningen om. Det upplevs som 

att de köpande klinikerna förväntar sig att Sjukgymnastikkliniken skall ta 

kontakt med dem och inte andra hållet när det kommer till kommunikationen.  

Sjukgymnastikklinikens ledning, Thorax-kliniken 

Uppfattningen finns att kundklinikerna inte tänker på allt som sjukgymnasten 

faktiskt bidrar till. Att alla delar som faktiskt erbjuds inte syns, det är många 

runtomkring som arbetar i en samverkan. Det upplevs att kundklinikerna kan 

känna till det mer övergripande, men inte har samma kunskap på detaljnivå.  

Sjukgymnasterna uppfattas ha samma övergripande syn men skulle kunna gå 

djupare i sina beskrivningar.  

Uppfattningen är att från kundkliniks sida är de nöjda med insatserna från 

Sjukgymnastikkliniken. Detta grundas på kundundersökningar som har gjorts 

tidigare och även på att köpen blivit utökade i omgångar. Uppfattningen är att 

det som ligger bakom detta är att det har blivit bra utfall av de kompetenta 

medarbetarna som finns vid kliniken. Att en bra upplevd levererad tjänst har 

resulterat i bättre kvalitet så det har inte varit svårt att motivera mer köp tack 

vare det.  

Uppfattningen om att sjukgymnasterna hade svarat likartat finns. Att 

sjukgymnasterna gärna hade sett att nya metoder blev införda men att de är 

medvetna om att det saknas utrymme för det. Även att sjukgymnasterna skulle 

vilja ha mer tid speciellt inom IVA upplevs det.  

När det kommer till marknadsföringen tros sjukgymnasterna gärna sett att 

kliniken satsade mer på synas och verka. Att utföra ett mera 

kampanjtillvägagångssätt med marknadsföringen. Detta genom att sätta in mer 

insatser, synas mer på hemsidan och att vara mer tillgängliga på andra sätt.  

Från kundkliniks sida upplevs det att de är nöjda, det har kommit fram genom 
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kundnöjdhetsenkäter som tidigare utfört. Dock uppfattas det som att det inte 

alltid finns kunskap om internhandeln från både chefs- och personalhåll vid 

kundkliniken. Vad som faktiskt ingår i köpet. ”De tänker att vi är som dem, är 

man på en avdelning så är man där hela tiden”.  

Sjukgymnaster, Blandad kundkliniksgrupp 

Det upplevs som att ledningen vid Sjukgymnastikkliniken har en bra förståelse 

för helheten om vad sjukgymnasterna gör på avdelningarna.  

Kundklinikerna tros uppleva tjänsten som patienthjälp, patientarbete och 

träning. Mobilisering och andningshjälp upplevs kundklinikerna också känna 

till. Även att kundklinikerna har vetskap om att sjukgymnasterna bedriver 

forskning. Ibland upplevs det att personalen på golvet inte vet riktigt vad som 

ingår i köpet då det ibland kan vara lite väl enkla och basala uppgifter 

sjukgymnasten får. Det upplevs att detta leder till att hela kompetensen inte 

används fullt ut.  

Om skillnader i förändrad tjänst tros att Sjukgymnastikkliniken önskar mer 

köp. Det upplevs att deras stöd finns och att de skulle vilja se ett mer effektivt 

arbetssätt som inte riktigt kan ses en lösning på.  

Kundklinikerna upplevs vilja ha mer sjukgymnastköp men att det snarare är ett 

önskemål än en möjlighet då det kanske inte kan betalas för ifrån 

kundklinikens sida. Det upplevs också att Sjukgymnastikkliniken vill att 

sjukgymnasterna ska hålla en fortbildning medan köpande klinik gärna ser mer 

patientnära arbete och att spänningar då kan uppstå.  

Sjukgymnaster, AnOpIVA-kliniken 

Ledningens vid Sjukgymnastikkliniken uppfattning tros vara att 

sjukgymnasterna är väldigt duktiga och kompetenta. Förutom andningsarbete 

kan de nog ha ett vagt vetande om vad som sker vid kundkliniken upplevs det 

som. När det kommer till ändringar av tjänsten upplevs det att som det ser ut 

idag så har ledningen ett fullt förtroende för vad sjukgymnasterna gör på 

kundklinikerna.  

Kundklinikerna å andra sidan upplevs vara nöjda med vad som levereras och 

att de får vad de tycker de ska få, ”annars säger de till”. Kundklinikerna tros 

inte vara medvetna fullt ut med vad sjukgymnasterna kan tillföra mer än 

arbetet med andning och slem. Att de saknar den evidensbaserade kunskapen. 

Men det upplevs också att för mycket personal vid kundkliniken är 

sjukgymnasten en trygghet i kompetensen som besitts. 
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Sjukgymnaster, Thorax-kliniken 

Uppfattningen är att Sjukgymnastikklinikens ledning har samma uppfattning 

när det kommer till tjänsterna som levereras. Kundkliniken å andra sidan tros 

sakna kunskapen om vårdprograms framtagning bland annat och att 

sjukgymnasten går på kurser. Ledningen vid kundkliniken upplevs kunna veta 

om detta men inte övrig personal vid avdelningarna.  

Sjukgymnastikklinikens ledning upplevs vilja se att sjukgymnasterna ingick mer 

i projekt vid kundkliniken. Att sjukgymnasterna var mer delaktiga i 

forskningsprojekt. Även att det är en viktig kompetens som bör finnas vid 

kundklinikerna. Kundklinikerna vill ha en större del närvaro tros det. Även att 

mer patienttid och mer forskning är något som efterfrågas hos kundklinikerna. 

Om mer resurser skulle finnas uppfattas det att en PostIVA mottagning skulle 

utvecklas med en sjukgymnast närvarande. Andra saker kundkliniken skulle 

efterfråga mer uppfattas vara teamarbete, att ta hand om patienter istället för 

att följa med på ronder samt att fokusera mer på långliggande patienter.   
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6. Analys 

I detta kapitel presenteras en analys över empirin. Resultaten analyseras mellan likheter 

samt skillnader i vardera tre-intervju, ledning, sjukgymnast och kundklinik. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av analysen. Sammanfattningen av kapitlet övergår till 

diskussionen för utveckling och avstämning mot den teoretiska referensramen.  

6.1. Totala likheter och skillnader 

6.1.1. Levererad tjänst 

Likheter 

Att en del av tjänsten som levereras berör andningshjälp är gemensamt för 

samtliga tre perspektiv. Andningsvård, andningsgymnastik, andningsinsatser 

och andningsövningar är begreppen som beskriver detta. Bedömning, 

mobilisering och förflyttningsteknik är också samstämmigt från parterna. 

Kundklinikerna uppfattar att sjukgymnasterna motverkar bland annat 

komplikationer ”de är ju experter i frågan så vi har en stor hjälp av dem 

absolut.”  

Kundklinikerna ser informationsspridning till personal och patienter som en 

del. Mer specifika beskrivningar rörande informationsspridningen fås från 

ledningen vid Sjukgymnastikkliniken och sjukgymnasterna. De ser att 

sjukgymnasterna är mer delaktiga i teamverksamheten än vad som uppfattas 

från kundklinikshåll. Anledningen till detta skulle kunna vara att 

kundklinikerna ser detta som något självklart eftersom de är närvarande där i 

olika stor utsträckning. Detta är dock inget som framgår från intervjuerna utan 

författarens antagande.  

Sjukgymnasternas uppfattning är också att de påverkar vårdtider i en positiv 

riktning. Att patienterna blir bättre av sjukgymnasternas insatser och får gå 

hem tidigare eller flytta vidare tidigare än om ingen insats gjorts. Detta delas 

delvis av kundklinikerna. Vid Thoraxintervjun visas en viktig del i 

sjukgymnastens arbete. ”Det finns studier om man ska tänka pengar, som visar 

att sjukgymnastik sänker kostnaden för vårdtiden så mycket att man snabbt 

sparar in kostnaden.”  

Skillnader 

Vid AnOpIVA-intervjun framkommer det att kliniken saknar vetskapen om 

vad som ingår i tjänsterna som köps. ”De säljer ju inte, som jag har uppfattat 
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det, att de har ett specificerat tjänsteinnehåll som vi köper av dem, utan vi 

köper sjukgymnasttid färdigt, that’s it. Sen vad det innehåller och vad det blir 

av, det är lite upp till de individerna och till oss lite grand.” Kliniken upplever 

också att den sjukgymnasttid som köps idag knappt räcker till för de 

vårdplatser kliniken har. Detta går att ställa i relation med ledningens 

perspektiv där det ses som viktigt att läsa av människor och se hur patienterna 

skall tas framåt. ”I första hand levererar vi patientbehandlingar.” Det är 

patienten som står i centrum och arbetet skall gynna denne. ”Det här kommer 

att möjliggöra att patienten kanske går hem, att patienten kanske får en 

diagnos eller att patienten får en lite bättre sista tid i livet.”  

Det förekommer således en skillnad i detaljbeskrivningen av sjukgymnasternas 

arbete vid Sjukgymnastikklinikens ledningsintervjuer. Vid det ena 

intervjutillfället blir det djupare beskrivet vad sjukgymnasternas tjänster gör, 

detta till skillnad från det andra intervjutillfället. En anledning till detta kan 

vara att den bredare beskrivningen ficks vid den blandade intervjugruppen. Att 

svaren då även blev bredare verkar rimligt. Detta jämfört med om det hade 

varit endast sambandet till en kundklinik som undersökts, då förväntas ett mer 

detaljerat svar. Detta grundar sig i att de intervjuade vid den blandade 

gruppintervjun hade möjligheten att prata ihop sig innan de slutgiltiga svaren 

på frågan presenterades i studien. Något som hör till detta är att vid det ena 

intervjutillfället blev fysioterapiprocessen benämnt som ett centralt 

förhållningssätt. Fysioterapiprocessen som genomförs genom identifiering av 

ett problem som sedan följs genom stegen bedömning, behandling, 

uppföljning och utvärdering. Därefter börjar det om i en sluten cirkel. Dock 

ses det inte vara en stor skillnad som finns mellan beskrivningarna. Detta då 

delar utav processen även blev beskrivna vid den andra intervjun.  

Både ledningen vid Sjukgymnastikkliniken och sjukgymnasterna ser utbildning 

av personal och handledning av studenter som en del av tjänsten. Vid 

intervjun med blandade kundkliniker nämns utbildning och handledning av 

studenter också. Anledningen till detta kan vara att en av de deltagande 

kundklinikerna är Klinisk utbildningsavdelning. För denna kan utbildning vara 

mer centralt då studenter har en stor del vid avdelningen.  

Att sjukgymnasterna håller sig uppdaterade och pålästa är något som ses på 

från både ledningshåll och sjukgymnasternas. Ledningen väljer att nämna det 

som sjukgymnasternas kompetens och närvaron av den kompetensen vid 

kundklinikerna. Sjukgymnasterna ser det som att det genom detta 

kvalitetssäkrar tjänsten. Detta genom att sjukgymnasten går på kurser och 
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utbildningar, skriver sina vårdprogram och följer dessa och genom det följer 

ett evidensbaserat arbetssätt. Just en uppdatering är något som efterfrågas 

uppkommer det från AnOpIVA-intervjun. Vid AnOpIVA-intervjun 

framkommer att det tydligare skall förekomma en utveckling inom 

kundklinikens område. Att nya arbetssätt tas fram för både sjukgymnasterna 

och avdelningen och att detta skall vara sjukgymnasternas ansvar. ”Det skulle 

vara en fördel om det skulle vara så att det var mer specificerat, att ansvaret att 

utveckla inom området låg på dem, men så är inte fallet idag, det är lite oklart 

vart det ansvaret ligger.”  

Mer utbildning utav personal vid kundklinikerna efterfrågas också från 

kundklinikerna. Bland annat om ergonomi och även så att personalen vid 

kundklinikerna får ett handlingsschema så att vissa behandlingar kan fortsätta 

utan sjukgymnastens närvaro. Mer kliniksnära leverabler som nämns vid 

intervjuerna med kundklinikerna är hjälp vid viss provtagning, en social aspekt 

med patienterna, kontrakturprofylax och utprovning av hjälpmedel.  

Sjukgymnasten upplevs stå för en kontinuitet för patienterna vilket 

framkommer vid sjukgymnastintervjuerna. Det är något som sker genom en 

oftast daglig kontakt. Det som skiljer mellan beskrivningarna vid 

sjukgymnastintervjuerna är annars inget övergripande utan mer av specifik 

karaktär. AnOpIVA intervjun lyfte punkter specifikt om PostIVA-mottagning 

och att vara delaktig vid patientkonferens eller anhörighetssamtal. PIVA-

avdelningen är helt kopplad till kundkliniken. Anledningen till delaktigheten 

kan ligga i att det faktiskt är ”bland de mest sjuka” patienterna som ligger där 

och därmed också är i stort behov av sjukgymnasterna. Detta lär leda till en 

närmare relation med patienterna. Sjukgymnasterna vid denna intervju är de 

enda som lyfter personalrådgivningsfrågan. Undertecknad är dock av åsikten 

att detta är något som samtliga som är utbildade sjukgymnaster lär få höra. Det 

känns som att det är något som följer professionen. Vid intervjun med den 

blandade kundkliniksgruppen nämns pre-op information och 

öppenvårduppföljningar. Att det inte ingår 100 procent patienttid nämns i två 

av intervjuerna. Att det inte nämns i den tredje kan vara att det uppfattas 

underliggande tjänsten. Beroende på köpens storlek skiljer sig också 

sjukgymnasternas närvaro vid de olika kundklinikerna. Antingen är 

sjukgymnasterna lokaliserade vid kundklinikerna, läser om patienterna själva 

eller tar rapport vid avdelningarna, det sista sättet är att avdelningarna söker på 

sjukgymnasterna vid behov. 
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6.1.2. Förändrad tjänst 

Likheter 

Samtliga kundkliniker är nöjda med tjänsterna som levereras. ”De levererar 

inget som vi inte vill ha.” Mer sjukgymnasttjänst och högre närvaro av 

sjukgymnaster vid kundklinikerna är något som efterfrågas från 

kundklinikernas sida. Ledningen vid Sjukgymnastikkliniken efterfrågar också 

de större och mer köp. Ledningen vill heller inte se en minskning utav de 

tjänster som erbjuds. Främst för att då det blir för små köp så är det svårare att 

göra något av tjänsten. Även att uppfattningen ”när sjukgymnasten syns 

mindre så söks det mindre” tros ligga bakom denna anledning. Tiden upplevs 

vid båda intervjutillfällena med Sjukgymnastikklinikens ledning vara en resurs 

som är begränsad. Det uppfattas som att sjukgymnasterna inte hinner vara 

med och utveckla vårdhavandet vid kundklinikerna tack vare att tiden är 

begränsad. Det handlar om ”tid kontra antal arbetsuppgifter, för man in något 

behöver man oftast föra ut något annat eller att effektivisera runt det.” 

Mer tid vid kundklinikerna och speciellt mer patienttid efterfrågas från 

sjukgymnasternas sida. ”Som det är nu, så går en stor del av vår tid till annat.” 

Det vill inte ändras på själva tjänsten ”inte så mycket jag skulle ändra men om 

de köpte mer sjukgymnaster, då skulle jag kunna göra så mycket annat som jag 

instruerar andra att göra nu.” Att genom mer köp kunna utföra mer 

patientbehandling och bedömning. ”Med ökat köp skulle man kunna få mer 

sjukgymnastisk närvaro och högre tid hos patienterna.” Det ses även att mer 

köp skulle innebära en större inblick i patienterna och deras behov. Speciellt 

vid små köp är det begränsat att göra detta. 

Samlat ifrån intervjuerna med ledningen vid Sjukgymnastikkliniken är att de 

vill se en utveckling när det kommer till uppdatering av kompetensen genom 

ny forskning. På så sätt utveckla vården vid kundklinikerna. Detta upplevs vid 

båda intervjutillfällena kunna bidra till en djupare förståelse för 

sjukgymnastens roll och kunnande vid kundklinikerna. En utveckling för 

sjukgymnastens framtida ”att vara” vid klinikerna men något behöver 

förändras för att göra det möjligt. ”Ny forskning visar att man kan minska 

vårdtid, kan minska komplikationerna men skulle behöva ett nytt arbetssätt.” 

En delaktighet finns angående detta med kundklinikerna. ”Dels ska de 

fortsätta leverera det de gör men dels ska de också, jag skulle önska att de 

själva tog ansvar att utveckla sig inom intensivvård, att de tog ansvar att hänga 

med i den kunskapsutveckling som sker där i ett tydligare sätt.” 
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Det som skulle vilja förändras enligt kundklinikerna är hur tjänsten levereras. 

Att det även sker på andra tider än det sker vid nu. ”Vi har ju samma sorts 

patienter och vi har ett stort behov men vissa tider får vi ingen sjukgymnast. 

Patienten får ju en sämre kvalitet då, bemanningen går ju ner då har vi ingen 

sjukgymnast.” Kvällar, helger och somrar ses vara problemtider med avsaknad 

av sjukgymnast. Det förstås dock att det beror på vad klinikerna har råd att 

köpa. Behovet finns av att ha mer sjukgymnaster på helgerna till exempel. 

”Kommer patienten in fredag eftermiddag kan det gå tre dagar innan någon 

systematisk bedömning eller mobilisering görs utav en sjukgymnast.” Det sker 

dock inte på grund av avsaknad i budgeten för sådana insatser. Upplevelsen att 

sjukgymnasten behövs vid kundklinikerna vid andra tider än det erbjuds är 

förankrad även hos sjukgymnasterna. Behovet av sjukgymnaster på kvällar och 

helger ses finnas vid kundklinikerna. Detta är något som skulle vilja förändras. 

”Så att man kan göra de här specifika hög kompetenta insatserna som vi 

sjukgymnaster klarar så att de slipper bli sämre.” 

Skillnader 

Vid intervjun med Sjukgymnastikklinikens ledning till blandade kundkliniker 

framkommer önskan om en ”tyngre” roll för sjukgymnasten i vårdkedjan. Det 

hade gärna setts att sjukgymnasterna hade ett starkare mandat för att 

bestämma om patienter och vart de skulle få bäst vård. Önskemålet grundas 

på att sjukgymnasterna ibland får för ”enkla” arbetsuppgifter. Detta finns 

förankrat vid intervjun med den blandade gruppen. En anledning till detta kan 

vara att till skillnad från Thoraxkliniken, träffar inte sjukgymnasterna så gott 

som samtliga patienter. Patienterna vid Thoraxkliniken ”kräver” nästan en 

närvaro av sjukgymnast. Det var också något som framkom vid intervjun, att 

sjukgymnasterna vid Thoraxkliniken nästan träffar samtliga patienter där. 

Detta kan vara en anledning till att det i dessa fall bättre passar sjukgymnastens 

yrkeskompetens och därmed är av en mer avancerad karaktär. Ledningen vid 

Sjukgymnastikkliniken vill se att sjukgymnasterna får en större påverkan vid 

patientbehandlingen. Dels genom att patienterna kommer i kontakt med 

sjukgymnast i en större utsträckning. Dels att informera mer för patienten vad 

som väntas av dessa sedan. Det finns möjligheter för framtiden som vardera 

parter ser. Detta innefattar nya verksamhetsområden där sjukgymnasterna kan 

komma in med sin kompetens och synsätt. Dels akuta hembesöksteam som 

kommer till patienterna för att utföra vård i hemmet. Dels en PostIVA-

avdelning vid Thoraxkliniken. Sjukgymnasterna ser ut att bli mer involverade 
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eller planeras bli involverade i en större utsträckning vid kundklinikerna är 

författarens uppfattning.  

Ett liknande synsätt som Sjukgymnastikklinikens ledning har finns även hos 

sjukgymnasterna. Sjukgymnasterna vill också bli mer involverade vid 

kundklinikerna. Både genom att ta del i grupper som förekommer och också 

genom fler multiprofessionella samarbeten och forskningsprojekt. Det anses 

kunna bidra till utvecklingen av kundklinikerna genom att sjukgymnasternas 

synsätt tillkommer. ”Ser många områden där vi hade kunnat vara delaktiga för 

att höja kompetensen vid kliniken.” Ett sätt att göra det kanske kan vara 

genom ett arbete mer på konsultbasis. Det kan göra så att arbetsuppgifterna 

mer blir anpassade till sjukgymnasternas kompetens och så att deras förmåga 

används fullt ut. Genom detta skulle tid eventuellt kunna läggas på till exempel 

sådana saker.  

Ytterligare efterfrågar sjukgymnasterna undervisning om specifika områden till 

exempel från Astrid Lindgrens Barnsjukhus. En större grad av kontinuitet 

efterfrågas också vid kundklinikerna. Just sjukgymnasten uppfattas ha den 

största kontinuiteten med patienterna. På grund av detta önskas också mer 

ansvar och chans till påverkning från sjukgymnasternas sida. Andra 

upplevelser som finns är att i samband med ronder kan olika 

personalkategorier ”störa” varandra. Detta på ett negativt sätt som minskar 

samtligas utförande och är tidsineffektivt och även störande för patienterna. 

Kundklinikerna vill se att sjukgymnasterna skulle vara på plats den tid som 

faktiskt köps. Att de läser mer i Take Care och mer aktivt hittar sina patienter 

efterfrågas i en större utsträckning också. Detta hör ihop med att 

sjukgymnasterna hittar sina patienter själva och på så sätt uppsöka samtliga 

patienter som kan ha ett behov av att träffa sjukgymnaster. Att sjukgymnasten 

träffar och bedömer patienter mer är ett annat område som efterfrågas.  

Saker som sjukgymnasterna vill förändra är till vissa delar kundkliniks specifikt 

men det finns även bredare områden. Kundspecifikt i form av resurser vid 

kundklinikerna såsom redskap, nya träningsmöjligheter, en större mängd 

erbjuden behandling och även att få åka iväg på konferenser i en större 

utsträckning. En lösning där kundklinikerna går ihop med 

Sjukgymnastikkliniken ses som en möjlig lösning för detta. Bredare generella 

förslag förekommer också. En mindre mängd möten skulle gärna ses önskar 

sjukgymnasterna. Även den ”personalrådgivning” som förekommer vill tas 

bort men det upplevs även att ”det är något som kommer med tjänsten.” Det 
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ses även som en bra inkörningsport till sjukgymnasternas tjänster när det 

hänvisas till personalsjukgymnasterna. Något annat som efterfrågas vid 

intervjun med den blandade sjukgymnastgruppen är att tidigare har det 

förekommit sjukgymnastbiträden vid Sjukgymnastikkliniken. Detta är något 

som önskas få tillbaka. Det är något som ses ha haft en positiv inverkan på det 

utförda arbetet. Genom att få hjälp med åtgärder omkring patienterna vid 

behandling och administrativt arbete ses en möjlighet till att ta hand om fler 

patienter. 

6.1.3. Marknadsföring 

Likheter 

Sjukgymnasterna vet att det förekommer en kommunikation mellan 

Sjukgymnastikkliniken och kundklinikerna. Däremot saknas vetskap om vad 

som faktiskt sker samt kommuniceras i denna. Samtliga intervjuer med 

sjukgymnaster ser avsaknaden av pengar som negativt påverkar köpen 

kundklinikerna gör. ”Det handlar ju om pengar, de måste dra in de stålarna 

från annat håll.” Klinikerna blir bundna och styrda tack vare detta. Att det 

därför också leder till att det blir svårt och invecklat för ledningen vid 

Sjukgymnastikkliniken att utveckla verksamheten. 

Profilkläder ser sjukgymnasterna skulle öka igenkänningsmöjligheten och göra 

så sjukgymnasten skulle synas bättre vid kundklinikerna. ”Syns man inte varför 

ska man då betala för det?” Inbjudningar till informativa träffar eller möten för 

att presentera vad som görs och vad som skulle kunna förändras vid 

kundklinikerna ses som ett annat sätt att kommunicera på. Detta är något som 

ledningen vid Sjukgymnastikkliniken också har förståelse för. Samtliga 

intervjuer med ledningen ser profilkläder som något som positivt bidrar till att 

höja synligheten på sjukgymnasterna. Det uppfattas som viktigt att tydligt 

kommunicera för personalen vid kundklinikerna när sjukgymnasten kommer 

och är närvarande vid avdelningarna för tjänsteutförandet.  

Sjukgymnasterna ser nätverkande och studier samt publikationer som viktiga 

moment för att underlätta för marknadsföringen av professionen. 

Nätverkande genom att personal byter arbetsplatser och kommer på så sätt i 

kontakt med andra tillvägagångssätt och fylls med nya idéer och synsätt. 

Studier och publikationer syftas på att de visar sjukgymnastens viktiga 

betydelse. Genom sådana bevis ses de ha en väldigt stark 

marknadsföringspåverkan och underlätta kundklinikskontakterna.  
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Skillnader 

Kundklinikerna upplever delvis en avsaknad av marknadsföring från 

Sjukgymnastikkliniken. Extern marknadsföring från Sjukgymnastikkliniken 

uppfattas av klinikerna vara av en mindre karaktär. Sjukgymnastikkliniken 

presenterar sig vid divisionens chefsval generellt anses det. Kliniken 

förekommer även på Inuti ibland ser kundklinikerna. Kontakten med 

kundklinikerna ses att den från kundklinikernas sida även skulle kunna 

förbättras. Det som sker är att internköpen stäms av en gång om året i 

samband med bestämmandet av köpen. Ofta genom en mailkonversation 

upplever kundklinikerna. Vad det beror på riktigt är svårt att säga men känslan 

finns att det verkar vara något som uppfattas som generellt för sjukhuset i 

stort. Det uppfattas att marknadsföring inte är behövligt då en marknad av 

utbud saknas och även för att tradition och organisationen i sig ligger bakom 

problemet. Det finns liksom inte något alternativ vilket kan göra att det inte 

verkar vara någon viktig ansats för Sjukgymnastikkliniken. ”Marknadsföring 

finns inte, den fungerar dåligt, det skulle vara jättebra om den fanns.” Det som 

en extern marknadsföring skulle vara är att ”säljaren presenterar sin produkt 

och pris.” En dialog behövs för att genomföra detta. Att på ett sätt tydliggöra 

tjänsterna som levereras och vad som kan erbjudas. Konkreta önskemål finns i 

form av tydlig information. Denna information presenterad antingen på Inuti, 

i broschyrer eller via rena presentationsmöten. ”Det skulle vara mycket bättre 

om Sjukgymnastikkliniken kom, 2-3 timmar om året, sätter sig ner och visar 

det här är vi, anställ det här, utbildning de har, vi kan erbjuda det här, den här 

kostnaden, det vill jag ha.” Detta med stärkta argument för identifierade behov 

vid kundklinikerna. Utvecklingssamtal ses som ett sätt för 

Sjukgymnastikkliniken att utvärdera hur arbetet vid kundkliniken fortgår och ta 

reda på vilka behov som förekommer där. Vid dessa samtal skulle också 

kliniken få möjlighet till att lägga fram vad som kan erbjudas.  

Sjukgymnasterna skulle också se det positiva vid sådana utvecklingssamtal. En 

uppföljning av sjukgymnasterna mellan de tre parterna uppfattar 

sjukgymnasterna även skulle leda till att en vidgad förståelse skulle fås från 

ledningshåll om vad sjukgymnasten gör och kan förändra vid kundklinikerna. 

Vem som sjukgymnasterna skall vända sig till med önskemål vid de köpande 

klinikerna upplevs svårt att veta från deras sida. Läkarna och 

chefssjuksköterskorna ses ha en stor påverkansbarhet på köpen anser 

sjukgymnasterna. Vad som går att ifrågasätta med detta är dock hur delaktiga 

dessa faktiskt är när det kommer till bestämningarna av köpens storlek. Detta 
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är dock inget som har undersökts i denna undersökning, det är okänt hur 

kommunikationen vid kundklinikerna går till.  

Sjukgymnasterna ser Inuti som ett bra forum som Sjukgymnastikkliniken kan 

marknadsföra sig genom. Dock upplevs det att hemsidan i sitt nuvarande skick 

både är svårnavigerad och att det inte förekommer ”färsk” information där. 

Detta är något som framkommer från intervjuerna med sjukgymnasterna vid 

Thoraxkliniken att det håller på att ses över. Hemsidan skall uppdateras med 

”färsk” information om tjänstens erbjudanden, vårdprogram och vilka 

behandlingar som görs. Det är genom att sjukgymnasterna verkar vid 

kundklinikerna som också talar om vad sjukgymnasterna kan åstadkomma där. 

För att utöka köpen ses dock marknadsföringsinsatser som en viktig del för att 

ytterligare informera. Det känns som att sjukgymnasten vid många 

kundkliniker alltid funnits där så de har blivit en del av avdelningarna. 

Interaktiv marknadsföring uppfattas av kundklinikerna genom 

sjukgymnasternas dagliga arbete. Den uppfattas vara väldigt personbunden 

och att personliga attribut har en stor roll i den upplevda utkomsten. Genom 

att sjukgymnasterna har blivit en del i teamet vid kliniken har det ibland setts 

till att personal kan hjälpa patienter fastän sjukgymnasten inte är närvarande. 

Ibland uppfattar Ibland uppfattar kundklinikerna att sjukgymnaster kommer 

med idéer, främst rör dessa då önskningar av utrustning. Detta ser 

kundklinikerna gärna att det skulle kunna förekomma i en större utsträckning. 

Genom att få informationen och tips från de som kan det i form av: ”köp in 

det här, det kommer underlätta”, ”om jag kunde ha dem en timme mer så 

hade jag kunnat göra det här.” Klinikerna själva kanske inte har frågat om det 

rätta heller anser de själva: ”man frågar ju men man vet inte vad man ska fråga 

om, det är inte på deras initiativ. De saluför sig inte, Sjukgymnastikkliniken, vi 

har ingen kund-säljare relation.”  

Ledningen vid Sjukgymnastikkliniken ser sjukgymnasterna som de som sköter 

marknadsföring mest åt klinikens räkning. Det är som bärare av 

sjukgymnastens kompetens som sjukgymnasterna också verkar vid sina 

kundkliniker. Genom denna kompetens utför och visar sjukgymnasterna sedan 

vad de kan göra. Ledningen ser även sjukgymnasterna som marknadsförare åt 

Sjukgymnastikkliniken som organisation. Att vara fysiskt närvarande vid 

kundklinikerna upplevs viktigt. ”Viljan att ha sjukgymnasten där ökar när det 

ses vad den kan göra, ju mindre sjukgymnasten är där ju mindre ser man 

nyttan som sjukgymnasten kan göra och ju mer desto mer ser man.” Just 
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genom den dagliga kontakten leder det till att sjukgymnasterna också får en 

långsiktig verkan med marknadsföringen vid kundklinikerna.  

Det som är den stora skillnaden mellan de två intervjuerna med 

Sjukgymnastikklinikens ledning är inriktningen som de ser marknadsföringen. 

Ledningen mot Thoraxkliniken ser mer budskapet och samstämmigheten som 

det centrala som presenteras. Budskapet som kommuniceras externt till 

kundklinikerna är viktigt att vara detsamma som vad som kommuniceras 

internt och sedan även är det som utförs. Detta är vad som strävas mot enligt 

ledningen vid denna intervju. Genom en sådan samstämmighet skapas en så 

god förankring som möjligt inom den egna organisationen. Detta jämfört med 

den blandade kundkliniksgruppen som mer centraliserar personerna som 

förknippas med Sjukgymnastikklinikens ledning. Nätverkandet ses som en 

viktig del vid denna intervju och gör så en association skapas till 

Sjukgymnastikkliniken. Kommunikationssätt med kundklinikerna som nämns 

vid intervjun är telefon samt mailkontakt och personliga möten. Denna 

intervju lyfter också personliga attribut som att vara ”framåt” som att viktigt 

sådant när sjukgymnasterna står som ensamma marknadsförare. Ledningen 

mot Thoraxkliniken lyfter även mer typer av marknadsföring i form av 

Internationella sjukgymnastens dag, hemsidan på Inuti och att dela ut 

broschyrer. Även att rikta kampanjer med ett särskilt mål är potentiella 

åtgärder inom marknadsföringen som skulle kunna genomföras enligt dem. 

Detta är något som sker idag men det finns ingen struktur för genomförandet. 

Kontakten med kundklinikerna tas också upp och även här saknas en struktur 

upplevs det. En idé kanske skulle vara att få till ett gemensamt förhållningssätt 

runt detta. Att en kommunikation upprättas inom Sjukgymnastikkliniken som 

möjliggör att ledningspersonerna lär av varandra.  

Det skiljer vid intervjuerna med sjukgymnasterna i uppfattningarna om 

kundklinikernas vetskap om vad sjukgymnasterna gör. Sjukgymnasterna vid 

Thoraxkliniken ser att kundkliniken har en förståelse för sjukgymnasten och 

dess roll. Vid AnOpIVA-intervjun uppfattas det att beslutstagarna av köpen 

får problem vid köp och sälj just för att de inte har full information om 

tjänsterna.  

6.1.4. Skilda uppfattningar 

Likheter 

Kundkliniker 
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Det tros finnas en samstämmighet med de andra båda parterna. Att både 

sjukgymnasterna och Sjukgymnastikklinikens ledning skulle svara liknande. 

Ledningen vid Sjukgymnastikklinikens beskrivning antas dock vara mer 

övergripande och inte se sjukgymnasten som en så stor del i teamet som 

kundklinikerna. De skulle inte beskriva sjukgymnasterna som en avlastning för 

övrig personal heller. Efter vad som framkommer efter intervjuerna med 

ledningen så är detta också något som stämmer överens. Både 

Sjukgymnastikklinikens ledning och sjukgymnasterna tros efterfråga mer köpt 

tjänst.  Sjukgymnasternas önskan är väl förankrad, ”de är nog eniga med oss, 

de säger varje dag att vi måste vara med, de ser också behovet.” Det finns en 

samstämmighet med vad de andra parterna svarade även här.  

Det skiljer sig lite med mer angående ändringar av tjänsten som kundklinikerna 

tror sjukgymnasterna skulle efterfråga. Att sjukgymnasterna skulle arbeta på 

kvällar och helger tros de se behövs, men frågan är i vilken utsträckning de 

skulle vilja göra det. Sjukgymnasterna vill nog inte heller hitta sina egna 

patienter mer själva uppfattas det. Ett kompetensforum tros sjukgymnasterna 

efterfråga och även andra redskap och resurser. Att sjukgymnasterna skulle 

vilja att kundklinikerna ställde upp med redskap och resurser i en större 

utsträckning. Som lösning på detta skulle det vilja upprättas en grunddialog 

från Sjukgymnastikklinikens sida. Genom en sådan skulle övergripande mål 

först sättas upp därefter ta in sjukgymnasternas enskilda önskemål i 

beräkningarna. Ett problem uppfattas då Sjukgymnastikklinikens ledning inte 

antas veta om vilka behov som kundkliniken faktiskt har. ”Vi pratar inte med 

varandra på det sättet.” Det antas saknas forum för en sådan kommunikation.  

 
Sjukgymnastikklinikens ledning 

Det finns en tydlig samverkan vid vad både kundklinikerna samt 

sjukgymnasterna upplevs levereras. Vid båda intervjuerna uppfattas 

sjukgymnasterna ha samma uppfattning som ledningen har. Vad som däremot 

skulle skilja är att sjukgymnasterna skulle bidra med en mer detaljerad bild över 

vad som levereras. Kundklinikerna tros vara mer generella i sin beskrivning. 

Att de inte vet om allt som faktiskt sker på klinikerna och därmed inte ser alla 

områden som sjukgymnasterna kan vara behjälpliga vid. Detta är också vad 

som är fallet framkommer det vid intervjuerna. En förändring av tjänsterna 

uppfattas i att sjukgymnasterna skulle efterfråga mer tid vid klinikerna. 

Sjukgymnasterna har också svarat precis detta vid intervjuerna. Även att andra 

metoder och redskap implementeras tros vara ett önskemål som stämmer med 

intervjuerna. Kopplat till att inte riktigt veta om vad som ingår i tjänsterna så 
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tror ledningen att kundklinikerna inte är insatta i vad som ingår och därmed 

efterfrågar en större närvaro av sjukgymnasterna vid klinikerna. Att de skulle 

vara där i den utsträckning som faktiskt köps. Det är ett samlat intryck att det 

inte finns en full förståelse av internhandeln. Det visar sig vid att 

kundintervjuerna att detta också är fallet. Sjukgymnastikklinikens ledning tror 

att sjukgymnasterna efterfrågar mer kommunikation med de köpande 

klinikerna. Att ha ett mer säljinspirerat tillvägagångssätt med kampanjer och 

synas bättre från den egna organisationens sida. Detta är också något som 

stämmer överens med svaren från intervjuerna med sjukgymnasterna. 

Intervjun med blandade kundkliniksrepresentanter ser några särskilda 

önskemål kunna vara möjliga från kundklinikerna. En efterfrågan om 

utbildningar inom ergonomi och förflyttningsteknik ses och detta visar sig 

också vara fallet vid intervjun med kundklinikerna. Även att kundklinikerna 

gärna skulle se möjlighet till sjukgymnast även helger är mer något som 

stämmer överens med svaren. Ledningen mot Thoraxkliniken ser att 

kundklinikerna är nöjda med tjänsterna som levereras till dem. Baseringen på 

kundundersökningar och faktumet att kliniken i omgångar har utökat köpen är 

grunden. En bra levererad tjänst har lett till bättre kvalitet som blivit väl 

förankrat.  

 

Sjukgymnaster 

Samtliga intervjuer anser att ledningen vid Sjukgymnastikkliniken har en bra 

uppfattning på helheten av vad som levereras. Kanske inte på detaljnivå exakt 

vad som faktiskt sker vid klinikerna dock. Kundklinikerna tros veta om det 

övergripande arbetet vid klinikerna. Båda antagandena visar sig stämma 

överens med vad som framkommer vid intervjuerna. 

Sjukgymnastikklinikens ledning uppfattas ha fullt förtroende för hur tjänsterna 

utförs. Att deras stöd finns bakom sjukgymnasterna. Klinikens ledning 

uppfattas vilja få mer köp och att sjukgymnasterna skulle vara mer delaktiga 

vid kundklinikerna genom projekt och forskning. Kundklinikerna uppfattas 

vilja ha mer sjukgymnastnärvaro. Mer patienttid och forskning är också något 

som de upplevs kunna svara.  

Det är blandade åsikter om kundklinikerna känner till att sjukgymnasterna 

bedriver egen forskning och arbetar fram vårdprogram. Att de kanske inte vet 

om det evidensbaserade tillvägagångssättet. Det uppfattas från AnOpIVA 

sjukgymnasterna att personalen vid kundkliniken ser sjukgymnastens 

kompetens som en trygghet. Däremot upplevs det vid från den blandade 
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kundklinik gruppens intervju att personalen på golvet kan sakna kunnande om 

sjukgymnastens kompetens. Ibland fås lite för basala uppgifter som leder till 

att kompetensen inte används fullt ut.  

Det upplevs finnas en ambivalent åsiktsskillnad där å ena sidan kundklinikerna 

efterfrågar ett mer patientnära arbete medan det från Sjukgymnastikklinikens 

sida efterfrågas en större grad fortbildning.  

Skillnader 

Kundkliniker 

Marknadsföringen till kundklinikerna uppfattas gå via de enskilda 

sjukgymnasterna. Anledningen till att Sjukgymnastikkliniken saknar 

marknadsföring antas ligga i att det saknas en strategi ifrån deras sida eller att 

traditioner inom sjukhuset inte stöttar en sådan. Det som efterfrågas är ett 

tydligare sätt att presentera vad som kan förändras och bli bättre genom en 

annan delaktighet av sjukgymnasterna. Både genom ett mer säljtänksinspirerat 

sätt och genom att de enskilda sjukgymnasterna ger förslag på åtgärder.  

 

Sjukgymnastikklinikens ledning 

Skillnader finns i uppfattningen om marknadsföring från kundklinikers sida. 

Ledningen mot Thoraxkliniken ser det som att de är nöjda med 

marknadsföringen från Sjukgymnastikkliniken. Det grundat på resultat från 

utförda kundnöjdhetsenkäter. Ledningen mot de blandade kundklinikerna tror 

att en större insats kan efterfrågas. Samtliga kundkliniker efterfrågade också en 

större insats. Ledningen tror även att kundklinikerna har en förväntan att det 

är Sjukgymnastikkliniken som ska sköta kontaktinitiativen. Även det stämmer 

överens med kundkliniksintervjuerna. ”Det tar alltid tid, kraft och resurser för 

att vara den uppsökande parten om man upptäcker något på avdelningen, vem 

ska jag ringa då? Ibland vill man bara få det serverat på ett silverfat, helst på 

Inuti.” Kundklinikerna ser gärna att ett behov identifieras och framförs, ”anlita 

oss lite mer så kan vi göra så här och såhär istället.” Detta budskap ses också 

viktigt att gå fram till beslutsfattande part på kundkliniken. Genom att få 

informationen från de som kan det i form av ett erbjudande till kliniken och 

sedan få undersöka om det är något som finns utrymme att betala för. Att de 

föreslår att: ”köp in det här, det kommer underlätta”, ”utöka köpet eller köp 

mer av oss då får ni det här” eller ”om jag kunde ha dem en timme mer så 

hade jag kunnat göra det här.”  
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6.1.5. Ledord 

Något som visar sig i beskrivningarna av sjukgymnasten är att det knappast 

förekommer något negativt ord. Centrala begrepp som verkar förknippas med 

professionen är kompetensen, mobilisering med mål och uppföljning och  

att de ser till funktion och aktivitet genom träning och rehab. ”De är en viktig 

resurs för de svårt sjuka patienterna.” Positiva, drivna och lätta att tala med 

kategoriseras mera under personliga karakteristikor. Det mest negativa som 

framkommer är ”vältränade” vilket även uppfattas som att ”det är den största 

myten, om det är några som inte vill det är det sjukgymnasten.” Betydelsen för 

tjänsterna finns förankrad och verkar vara en väldigt positiv image som 

sjukgymnasterna befäst. Det framkommer i alla fall vid intervjuerna med de 

undersökta parterna. 

6.2. Sammanfattning analys 

Att samtliga tillfrågade har efterfrågat mer köp är ett faktum som framkommer 

från intervjuerna. Även att kundklinikerna kan ha tillgång till 

sjukgymnasttjänster på kvällar och helger framkommer. Huruvida detta kan 

påverkas genom marknadsföringen går dock att ifrågasätta. Det är trots allt 

budgeten som sätter gränserna för hur mycket sjukgymnastiktjänst 

kundklinikerna kan köpa. Däremot skulle en insats från Sjukgymnastikkliniken vara 

att gå ut till samtliga kliniker och se hur stort behovet av sjukgymnaster vid andra tider är. 

Ta reda på om det behöver förändras något om erbjuden tjänst. Det marknadsföringen 

kan påverka, är att berätta för kundklinikerna vad som finns att erbjuda. Detta 

är också något som efterfrågas från kundklinikernas sida. Att tydligare få reda 

på vad som levereras och även vad som ytterligare finns att tillgå. Efter vad 

som framkommer från intervjuerna finns det redan forskning att använda och 

motivera styrkta köp med. Från sjukgymnasterna ses ”det märks när vi inte har 

varit där på avdelningen under någon eller några dar, de har fått mindre köp av 

sjukgymnaster av någon anledning. Patienter ligger ner i en högre utsträckning, 

de sitter ner mindre och är inte ute i korridoren.” Sjukgymnastikklinikens 

ledning ser att ”ny forskning visar att man kan minska vårdtid, kan minska 

komplikationerna men skulle behöva ett nytt arbetssätt.” Även vid intervjun 

med Thoraxkliniken fanns denna syn, ”det finns studier om man ska tänka 

pengar, som visar att sjukgymnastik sänker kostnaden för vårdtiden så mycket 

att man sparar snabbt in kostnaden.” Att använda argument som visar 

sjukgymnastens resultat på vårdtider och positiva bidrag till vården rekommenderas. Detta 

hoppas kunna visa på att sjukgymnasterna behövs i en större utsträckning vid 

kundklinikerna. Det är även något som efterfrågas av kundklinikerna själva. 
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Genom att kundklinikerna får informationen från de som kan det i form av ett 

erbjudande till kliniken. Sedan får kundklinikerna undersöka om det är något 

som finns utrymme att betala för. För det är trots allt en balansgång 

kundklinikerna står inför där de får prioritera och hushålla med sina resurser.  

Ledningen vid Sjukgymnastikkliniken ser en del punkter där marknadsföring 

utförs av organisationen. Den viktigaste och största som de ser är 

sjukgymnasterna själva. Hur sjukgymnasterna genom att verka och prestera vid 

kundklinikerna är de som bäst sprider sjukgymnasternas budskap. Det sker 

genom att prata om kompetensen och vad sjukgymnasterna kan göra. Även 

Internationella sjukgymnastens dag där kliniken befinner sig ute i sjukhuset 

och presenterar sig för personal, patienter och anhöriga ses som en 

marknadsföringsåtgärd. Detsamma gäller förekomsten utav 

Sjukgymnastikkliniken på Inuti. Broschyrer och riktade kampanjer mot 

kundkliniker ses också som marknadsföringsinsatser. Samtliga är exempel på 

marknadsföring som redan sker men det saknas strukturer kring det. Att 

tillfråga kundklinikerna om ett behov finns av broschyrer och riktade insatser 

rekommenderas för att tydligare sprida vetskapen om sjukgymnasterna. Mail, telefon och 

personliga möten ses annars som kommunikationssätten ledningen använder 

sig av till kundklinikerna. Ledningen uppfattar det som att de är i kontakt med 

kundklinikerna en gång i halvåret. Kundklinikerna uppfattar det som en gång 

om året i samband med internhandeln. Ledningen ser att det saknas ett 

gemensamt förhållningssätt rörande kontakten med kundklinikerna. För att 

kunna lära av varandra och få till en gemensam struktur rekommenderas det att ett 

förhållningssätt tas fram som klinikledningen kan följa i sin kontakt med kunderna. Ett 

annat område som ledningen tar upp som ett marknadsföringssätt är att som 

ledningspersoner bli en person för kundklinikerna. En person som förknippas 

med Sjukgymnastikkliniken genom just sina kontakter med kundklinikerna. 

Både genom nätverkande av verksamhetschefen vid verksamhetsmöten och 

divisionens chefsval men också övriga sektionschefer. Att sektionscheferna 

blir en person som kundklinikerna kopplar till Sjukgymnastikkliniken anses 

vara bra att fortsätta med.  

Hur marknadsföringen skulle kunna gå till genom att titta på önskningar från 

kundklinikerna och tankar från sjukgymnasterna så kan rekommendationer tas 

fram. Kundklinikerna upplever inte marknadsföring vara något som 

förekommer i en större utsträckning från Sjukgymnastikklinikens sida. Här 

uppfattas en brist finnas, Sjukgymnastikkliniken behöver tydligare gå ut och 

informera kundklinikerna. Att tydliggöra tjänsterna som levereras och vad som 
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kan erbjudas. Kundklinikerna kommer med konkreta önskemål genom att det 

de vill se är tydlig information. Denna presenterad antingen på Inuti, i 

broschyrer eller via rena presentationsmöten. ”Det skulle vara mycket bättre 

om Sjukgymnastikkliniken kom, 2-3 timmar om året, sätter sig ner och visar 

det här är vi, anställ det här, utbildning de har, vi kan erbjuda det här, den här 

kostnaden, det vill jag ha.” Stärkta argument för identifierade behov vid 

kundklinikerna bör marknadsföras. Kundklinikerna efterfrågar just 

argumenten. ”De säljer ju inte, som jag har uppfattat det, att de har ett 

specificerat tjänsteinnehåll som vi köper av dem, utan vi köper sjukgymnasttid 

färdigt, that’s it. Sen vad det innehåller och vad det blir av, det är lite upp till 

de individerna och till oss lite grand.” Vid jämförelserna av intervjuerna är det 

en del som stämmer överens mellan köpande och säljande klinik men långt 

ifrån allt. Genom att tydliggöra och presentera vad som faktiskt levereras kan 

förståelsen öka mellan parterna. Vid sjukgymnasternas intervjuer hittas några 

argument som skulle kunna användas i marknadsföringssyfte. “Som det är nu, 

så går en stor del av vår tid till annat.” Det vill inte ändras på själva tjänsten, 

”inte så mycket jag skulle ändra men om de köpte mer sjukgymnaster, då 

skulle jag kunna göra så mycket annat som jag instruerar andra att göra nu.” 

”Med ökat köp skulle man kunna få mer sjukgymnastisk närvaro och högre tid 

hos patienterna.” Sjukgymnastikkliniken rekommenderas att besöka kundklinikerna en 

till två gånger om året och presentera sina tjänster de levererar, vad de kan leverera 

ytterligare och argument som stödjer detta. Det är också viktigt för sjukgymnasterna 

och Sjukgymnastikkliniken att de når fram med sitt budskap till ”rätt” 

personer. Att personerna som faktiskt genomför köpen och tar besluten är 

korrekt informerade om sjukgymnastens arbete och roll. Genom att, som 

nämnts, punktinsatser eller presentationer hålls för kundklinikerna i 

kombination med att sjukgymnasterna interagerar med personal ses detta nås.  

Sjukgymnasterna ser att studier och publikationer är bra att lägga tyngd vid i 

marknadsföringen. Det hjälper för att visa och peka på sjukgymnasternas 

påverkan på vården. Detta är också något som passar in i vad kundklinikerna 

efterfrågar, nämligen konkret fakta som styrker sjukgymnasternas profession. 

Det rekommenderas att Sjukgymnastikkliniken använder sig av studier och publikationer 

när de styrker upp sin marknadsföring med fakta.  

Både kundklinikerna och sjukgymnasterna lyfter möjligheten till uppföljning. 

Både av sjukgymnaster samt hur arbetet fortgår vid kundkliniken. Det som 

föreslås för Sjukgymnastikkliniken är därför att ett slags utvecklingssamtal skulle införas. 

Ett samtal där kundklinik, berörd ledning vid Sjukgymnastikkliniken samt 
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sjukgymnast närvarar. Syftet med dessa utvecklingssamtal skulle vara att utreda 

och informera parterna om hur arbetet uppfattas fortlöpa vid kundkliniken. 

Även att ta reda på behov som kundklinikerna ser hade varit möjligt vid dessa 

samtal. Både Sjukgymnastikkliniken samt sjukgymnasterna kan då lägga fram 

vad som erbjuds och vad som skulle kunna förändras och förbättras. Det är 

även något som ses från kundklinikernas sida. Att det i nuläget blir ett 

problemområde när enskilda önskemål från sjukgymnasterna kommer. 

Kundklinikerna ser då det svårt att gå direkt på sådana. Istället vill de gärna att 

från början ha en grunddialog klinikerna emellan där målet med vården tas 

upp och vart de tillsammans vill nå, för att sedan ta in enskilda sjukgymnasters 

önskemål. Detta är något som hade kunnat verkställas genom 

utvecklingssamtalen.  

Både ledningen vid Sjukgymnastikkliniken och sjukgymnasterna tror inte att 

kundklinikerna vet vad som ingår i tjänsten de köper. Detta är också något 

som visar sig i de utförda intervjuerna. Både ledningen vid 

Sjukgymnastikkliniken och sjukgymnasterna tycker att det händer att en del av 

deras kompetens inte utnyttjas fullt ut. Att det ibland hamnar för basala och 

mer vardagliga vårduppgifter som de får ta sig an. Detta är något som även 

framkom vid en kundkliniksintervju, att sjukgymnasterna sågs till en del som 

avlastning för den övriga personalen vid tidsbrist. Rollerna som sjukgymnasterna 

skall ha vid kundklinikerna behöver tydliggöras för att förhindra förekomsten av detta. Att 

sjukgymnasternas syfte är att det skall finnas en bakomliggande orsak, funktions-orienterat 

och inte kontinuerligt vårdarbete. Ledningen samt sjukgymnasterna skulle gärna se 

en tyngre roll och större ansvar vid kundklinikerna. Om rollen sjukgymnasten 

skulle vilja ha blir tydligare beskriven kan detta vara något som kundklinikerna 

får upp ögonen för. Att det kan bidra till mer planerande och ansvar för 

sjukgymnasten. Detta just för att de har en kontinuitet med patienterna. Det 

framkommer att områden som behöver informeras till kundklinikerna är 

klargörande om vad köpet innebär och vad det är köpet innehåller. Bland 

annat tiden som sjukgymnasten befinner sig vid kundkliniken ifrågasätts från 

kundklinikernas håll. Att tydligare visa vad som kommer med köpet rekommenderas. 

Enligt en tidsstudie som genomfördes på kliniken från 2003 ser fördelningen 

utav sjukgymnastens arbete ut enligt följande: Direkt patientarbete: 43.2 % 

Indirekt patientarbete: 28.2 % Administration: 9.5 % (exklusive 

administratorisk personal och sektionschefer) Undervisning av kollegor och 

studenter: 2.4 % Kompetensutveckling: 8.1 % Forskning och Utveckling: 8.6 

%. Siffrorna kan förändras då det våren 2013 kommer genomföras en ny 

tidsstudie på Sjukgymnastikkliniken. Att tiden kan ifrågasättas ifrån 
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kundklinikernas håll finns vetskap om från Sjukgymnastikklinikens ledning. 

”De tänker att vi är som dem, är man på en avdelning så är man där hela 

tiden.” Uppfattningen är att båda skulle vinna på om detta utreddes.  

Det finns också andra likartade önskemål från de båda sidorna. 

Kundklinikerna skulle gärna se att sjukgymnasterna lämnade sin kompetens i 

form av ett handlingsschema som kunde utföras på patienterna även när 

sjukgymnasten inte är på plats. Uppfattningen att sjukgymnasterna fungerar 

bra i teamarbetet finns. Även att sjukgymnasterna har sett till så att annan 

personal kan hjälpa när de inte själva är på plats är förankrat hos 

kundklinikerna. Det kunde dock utvecklas ytterligare. Sjukgymnasterna skulle 

önska mer bedömningar och att de fick mer patientkontakt. Kundklinikerna 

vill också att sjukgymnasterna läste mer i Take Care och aktivt hittade sina 

egna patienter i en större utsträckning. Även att samtliga patienter med behov 

av sjukgymnast fick träffa en sådan. Tyvärr framkom det inte vid intervjun hur 

stort köpet av sjukgymnast i realiteten var vid kundkliniken. Det skulle kunna 

härledas till ett mindre köp där sjukgymnasterna i stället för att fysiskt närvara 

blir sökta till kundkliniken. Även detta kan vara sådant som parterna kan 

komma överens om när behov lokaliseras och tjänsternas innehåll förklaras. 

Det finns en del områden som skulle hjälpas ifall ovan nämnda utvecklingssamtal skulle 

verkställas. Så som att sjukgymnasterna önskar sig mer tillbehör och bättre 

lösningar runt patienterna är en annan sak. Kundklinikerna ser gärna att 

sjukgymnasterna kommer med förslag på material och handhavande av 

patienterna. Detta är områden som nämnda utvecklingssamtal skulle hjälpa till 

att eliminera uppfattningsskillnader inom. Det är något som sker till en viss 

del, ”har de en fråga kommer de och knackar på eller så frågar man dem”, men 

det skulle kunna utökas. Sjukgymnasterna verkar också ha områden där de 

skulle kunna förbättra rörande arbetet vid kundklinikerna. ”Ser många 

områden där vi hade kunnat vara delaktiga för att höja kompetensen vid 

kliniken.” 

Ett annat område i tjänsten som verkar vara okänt från kundklinikernas sida är 

kompetensutvecklingen som Sjukgymnastikkliniken bedriver. Den är till 

skillnad väl förankrad hos både ledningen och sjukgymnasterna. 

Kundklinikerna upplevs sakna kunskapen om vårdprogrammen och att 

sjukgymnasterna tar utbildningar och kurser. Det upplevs att kundklinikerna 

saknar därigenom kunskapen om det evidensbaserade arbetssättet. Detta är 

också helt riktigt något som ifrågasätts från kundklinikernas sida. AnOpIVA 

upplever inte att det är något som ingår i tjänsten. ”Dels ska de fortsätta 
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leverera det de gör men dels ska de också, jag skulle önska att de själva tog 

ansvar att utveckla sig inom intensivvård, att de tog ansvar att hänga med i den 

kunskapsutveckling som sker där i ett tydligare sätt.” Det är också något som 

kundklinikerna efterfrågar. ”Det skulle vara en fördel om det skulle vara så att 

det var mer specificerat, att ansvaret att utveckla inom området intensivvård 

låg på dem, men så är det inte idag, det är lite oklart vart det ansvaret ligger.” 

Kundklinikerna skulle vilja att nya arbetsmetoder utvecklas och tas fram. Detta 

gällande både sjukgymnasterna själva men också inom avdelningarna. Även här 

ses det viktigt att en dialog öppnas mellan klinikerna för att beskriva vad som finns att 

erbjuda och vad som kräver förändringar vid tidigare nämnda tillvägagångssätt. Genom att 

ta in nya sätt från andra sjukhus skulle det kunna stärkas. Även att sjukgymnasterna 

deltog mer i nationella samt internationella träffar för att få in nya synsätt och tankegångar. 

Det som behöver klargöras för att göra detta möjligt är att klinikerna går ihop och gör upp 

kostnadsuppdelning och så vidare. Sjukgymnastikklinikens ledning samt 

sjukgymnasterna skulle gärna se att sjukgymnasterna i en större utsträckning 

blev delaktiga i samarbeten och forskning vid kundklinikerna. Detta för att 

kunna utveckla vården vid dessa. Även detta skulle kunna leda till att 

sjukgymnasterna blev mer delaktiga vid kundklinikerna och fick plats i grupper 

vid kundklinikerna bland annat. Kundklinikerna skulle gärna se mer utbildning 

av sin egen personal också. Bland annat inom ergonomi och speciella 

hjälpmedel. Det förekommer redan till en viss del men det skulle också kunna 

ske i en högre grad tycker de. Detta hoppas motverka att sjukgymnastens roll 

och typ av uppdrag kan vara oklart. Det beror troligen på avsaknad av 

kommunikation mellan Sjukgymnastikkliniken och kundklinikerna. Både att 

sjukgymnasterna vill ha mer patienttid och detta även är något som 

kundklinikerna efterfrågar. Det skulle kunna vara något som följer med om 

rollen som sjukgymnasten ska ha blir tydliggjord. Att det faktiskt inte är 

liknande beskrivningar som fås vid intervjuerna mellan kundklinikerna och 

Sjukgymnastikkliniken kan ligga i en avsaknad av kommunikation däremellan. 

Genom att berätta och tydliggöra vad som faktiskt görs kan förståelsen öka 

mellan samtliga parter. Sjukgymnasterna upplever till exempel att spänningar 

kan uppstå mellan parterna. När kundklinikerna efterfrågar mer patientnära 

arbete och Sjukgymnastikkliniken gärna ser att sjukgymnasterna fortbildar sig 

och bättrar på sin kompetens.  

Kundklinikerna känner till att kliniken förekommer på Inuti men tycker det är 

svårt att hitta information som rör Sjukgymnastikkliniken där. Detta delas med 

sjukgymnasterna, de anser den inte innehålla ”färsk” information och vara 

”rent ut sagt krånglig”. Dock är det något som håller på att förändras under 
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studiens genomförande. Intranätet är något som håller på att utvecklas från 

organisationens sida. Att arbete med hemsidan sker med målet att visa där vad 

Sjukgymnastikkliniken kan göra och erbjuda. Göra iordning den interna och 

externa delen så att den är uppdaterad. De interna organisationerna ska kunna 

se vad sjukgymnasterna kan erbjuda, vad det är för behandlingar som görs, 

vårdprogram och övrig information. En uppdatering och spridning om 

Sjukgymnastikklinikens vara på Inuti i relationerna rekommenderas och därmed bör 

arbetet med Inutisidan fortlöpa. 

Profilkläder ser sjukgymnasterna och ledningen skulle öka igenkännbarheten 

och göra så sjukgymnasten skulle synas bättre. ”Syns man inte varför ska man 

då betala för det?” Det uppfattas att tydligt kommunicera för personalen vid 

kundklinikerna när sjukgymnasten kommer och är närvarande vid 

avdelningarna för tjänsteutförandet. Tyvärr saknas anledningen till varför 

profilkläder förekommer vid Solna och inte Huddinge. För att öka 

igenkännbarheten för sjukgymnasterna ses dock profilkläder som en bra lösning.  

Eftersom sjukgymnasterna upplever en avsaknad av information rörande 

kontakterna Sjukgymnastikkliniken har med kundklinikerna behöver detta 

förbättras. Att möjliggöra för och tydligare informera sjukgymnasterna om 

marknadsföringen från ledningen rekommenderas. Berätta om vad som sker och vad som 

sägs i denna relation inom organisationen. Det för att kunna få en bättre 

samstämmighet i vad som också levereras av sjukgymnasterna. Ledningen vet 

om att det är viktigt att ha budskapet förankrat. ”Det starkaste sättet, det är att 

ha väldigt duktiga sjukgymnaster där vi som ledning också kommunicerar 

samma sak. Det här ska vi leverera och så levererar de det.” Det är viktigt att 

samma budskap kommuniceras, att ha en samstämmighet mellan 

marknadsföringsfunktionerna. Dels till kundklinikerna, dels till de anställda 

och slutligen också när det levereras. Att det är så väl förankrat som möjligt 

och det är även vad som strävas mot från ledningens sida.  

En sammanfattning av de rekommenderade förslagen uppradade i punktform 

finns att tillgå i Bilaga 4.  

Genom att fokusera på den empiriska studien och applicera modellen av 

Parasuraman et al. (1985) (beskriven i stycke 2.2.3. Gap-modellen) kan gap mellan 

de tre undersökta parterna lokaliseras. Kundklinikerna upplever att 

Sjukgymnastikkliniken saknar kunnande om de behov som faktiskt finns på 

klinikerna. En avsaknad på grund av att det inte är något som pratas om. Detta 

kan vara något som stämmer överens med verkligheten. En avsaknad av sådan 
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information gör så att ett gap uppstår. Här rekommenderas åtgärder sättas in 

för att tydligare reda ut vilka behov kundklinikerna faktiskt har. Genom ovan 

nämnda utvecklings/utvärderingssamtal ses det lösa 

kommunikationsbarriärerna. Sjukgymnastikkliniken är väldigt övergripande i 

sin beskrivning av vad tjänsterna består utav. Sjukgymnastisk verksamhet och 

sjukgymnastik beskrivs som leverabeln. Detta är något som kan försvåra för 

utförandet av tjänsten och skapa ett gap. När det inte är tillräckligt 

specificerade specifikationer kan det skapa en friare och eventuellt otydlig 

tolkning. Dock ses Sjukgymnastikkliniken förebygga detta genom sitt 

evidensbaserade arbetssätt. Att sjukgymnasterna utför tjänsterna följande den 

senaste forskningen och vårdprogrammen agerar vägvisare för hur tjänsten ska 

utföras. När det saknas en samstämmighet mellan kvalitetsspecificeringen av 

tjänsten och vad som kommuniceras utåt externt till kunderna uppstår det ett 

gap. Det uppkommer till exempel när inte sjukgymnasterna är insatta och 

informerade om vad som faktiskt sker i den externa kommunikationen. Det 

gör det svårt för dessa att också följa denna genom sitt arbete. Gapet hos 

kundklinikerna elimineras genom att tjänsten täcker de behov kunden har, 

samtidigt som det upprätthålls en hög nivå på tjänsten. Genom att hålla en hög 

nivå som uppfattas utav kunderna, sprids detta till andra kunder som 

tillsammans med tidigare erfarenheter formar kundklinikernas förväntning på 

tjänsten.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel sammanlänkas den teoretiska referensramen med analysen av den empiriska 

delen. Kapitlet avslutas genom en sammanfattning utav diskussionen där forskningsfrågan 

besvaras och de viktigaste punkterna lyfts sedan vidare till slutsatsen.  

Marknadsföring av tjänster  

Den empiriska studien visar att det förekommer olika uppfattningar om synen 

på marknadsföring och hur den bör utföras inom Karolinska 

Universitetssjukhuset. Den studerade organisationen ser främst den interaktiva 

marknadsföringen som de anställda gör som den mest betydelsefulla. 

Kunderna och de anställda skulle i olika grad vilja se en tydligare satsning av 

marknadsföringen ifrån den studerade organisationens sida. Grönroos (1996a) 

menar att marknadsföringen för tjänsteföretag skall vara en funktion som 

genomlöper hela organisationen. Det är viktigt att samtliga i organisationen är 

involverade. Lega (2006) ser att  marknadsföringen behöver sammanlänkas på 

flera plan för att lyckas. Enligt studien finns det förbättringspotential för 

organisationen rörande detta. Organisationen behöver tydligare förankra synen 

på marknadsföring kliniken ägnar sig åt och göra de anställda 

uppmärksammade och införstådda med detta. Samtidigt kan det vara bra ifall 

de anställdas synpunkter samlades och togs upp rörande just 

marknadsföringen. Att en dialog öppnades upp där en sådan diskussion kunde 

hållas hade varit givande för organisationen.  

Tjänstekvalitet  

De anställda upplevs ha en stark image befäst hos kundklinikerna. Även hos 

sig själva samt den egna organisationen verkar det enbart finnas en positiv 

referens. Detta baseras på ledorden som samtliga svaranden i studien bads att 

nämna. För att kunderna ska kunna bedöma tjänsterna på ett önskvärt sätt, 

behöver de ha en tydlig information om vad det är som levereras. Det är en 

förutsättning så att deras förväntning på tjänsten kan jämföras med vad som  

levereras. Enligt Grönroos (2008) är det skillnaden mellan förväntad tjänst och 

erfarenhet av tjänst som formar den totala upplevda kvaliteten. Just att 

tjänsterna som organisationen erbjuder inte ska ha en hög kvalitet motbevisas 

av studien. Samtliga kunder är väldigt nöjda med vad som levereras. Dock 

önskas en större tydlighet i vad som faktiskt fås. Utbildning och utveckling av 

tjänsten saknar en kund. Detta fastän det redan är en del av tjänsten som köps. 
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Genom att belysa vad som faktiskt ingår i tjänsten och visa upp 

kompetensutvecklingsstrategin, motarbetas uppfattningsskillnader som denna.  

Tjänstemötet  

För den tjänstesäljande organisationen är tjänstemötet väldigt viktigt. 

Tjänstemötet som sker när de anställda utför tjänsterna hos kunderna. Det kan 

vara viktigare än de faktiskt är medvetna om. Eftersom det finns gap i 

marknadsföringen och kommunikationen har inte kunderna den uppfattningen 

om tjänsterna de skulle kunna ha. Ifall de anställda skulle leverera något som 

inte önskas eller behövs vid kundkliniken kan detta ske ändå. Det är viktigt att 

de anställda håller en hög nivå på sin kompetens och därigenom påverkar 

kvaliteten på tjänsten.  Detta följer Edvardsson och Strandviks (2000) 

uppfattning om att det är summan av tjänstemötena som bygger den totala 

kvalitetskänslan för kunden.  

Marknadsföringsfunktionerna   

Uppfattningen finns att Grönroos (1996b) modell över 

marknadsföringsfunktionerna (beskriven i stycke 2.3. 

Marknadsföringsfunktionerna) kan vara lite begränsad innanför ramarna av 

Karolinska Universitetssjukhuset. Att internhandeln sätter käppar i hjulet för 

att den ska fungera rent praktiskt. Detta genom att klinikerna är bundna av en 

total budget och att det faktiskt inte finns några substitut att välja mellan. Det 

känns som att detta leder till att köpen ”rullar” på som de alltid har gjort och 

det medför att en begränsning av marknadsföringen inom sjukhuset därför 

skapas. Eftersom det fortskrider som det har gjort och inga större förändringar 

sker ser den studerade organisationen heller inga anledningar till att förändra 

marknadsföringen. Det hamnar utom någon av parternas intresse att 

ifrågasätta köpens storlek och påverka köpande kundkliniker genom 

marknadsföring. Detta är en uppfattning som fåtts från kundklinikernas sida 

samt ledningen vid den studerade organisationen. 

Intern marknadsföring  

Teorin ser intern marknadsföring som väldigt viktig för tjänsteorganisationer. 

Grönroos (1983) tycker att den är fundamentet för organisationens 

marknadsföring. Gummesson (1998) ser den interna marknadsföringen som 

lika viktig som den externa. Varey och Lewis (1999) ser att den interna 

marknadsföringen skapar en kundmedvetenhet. Arnett et al. (2002) ser att den 

gör så att anställda stannar kvar och är tillfredsställda samt att tjänstekvaliteten 
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förbättras. Samtliga punkter tyder på att det också är en viktig pusselbit för en 

organisation. För att den studerade organisationen bättre skall kunna 

implementera en intern marknadsföring kan några nyckelområden plockas 

fram från den teoretiska referensramen. Grönroos (2008) lyfter tre punkter 

som behövs från ledningens sida, för att den interna marknadsföringen skall 

lyckas. Den interna marknadsföringen måste involveras i den strategiska 

ledningen, ledningen måste stödja den samt ingen organisationsstruktur som 

står i vägen och att ledningen aktivt utövar och stödjer den genom ledarskapet. 

Genom organisationsstrukturen ses det att ledningen har goda möjligheter att 

aktivt stödja och utöva intern marknadsföring. Med både sektions- och 

klinikmöten finns forum för att utföra en sådan. Det som främst behöver 

förbättras genom en förändring är att skapa en tvärfunktionell 

kommunikation. Mer om detta i ett kommande stycke rörande intern 

kommunikation. Samtliga delaktiga vid den studerade organisationen 

involveras i målgruppen, detta enligt Grönroos (2008).  

Marknadsföringsmässigt tillvägagångssätt internt  

Hjälpmedel enligt Rafiq och Ahmed (2002), som den teoretiska referensramen 

tar upp när intern marknadsföring skall implementeras i en organisation, är 

den utökade marknadsföringsmixen med 7P, segmentering samt att använda 

marknadsundersökningar. För att implementera en intern marknadsföring  

genom de 7P:na marknadsförs tjänsterna internt. Produkt i form av nya 

marknadsföringsstrategier som tas upp inom organisationen. Priset för deras 

anpassning ifall de anställdas arbetssätt behöver förändras. Påverkan för att se 

till att de anställda hamnar i en riktning som följer strategierna. Plats där 

organisationer utför kommunikationen med de anställda. Fysiska bevis genom 

dokumentation där det går att utläsa. Process hur överlämnandet eller 

mottagandet går till. Deltagare involverar vilka som är inbegripna. 

Sammantaget är de 7P:na ett verktyg som ses passa och rekommenderas för 

den studerade organisationen tillsammans med segmentering och 

marknadsundersökningar. Segmentering går till genom att de anställda delas 

upp via motivationsbehov och marknadsundersökningar används för att ta 

reda på behov och önskningar hos personalen (Rafiq & Ahmed 2002; 

Grönroos 2008).  

Kundorientering och kundtillfredsställelse  

Att de anställda har en kundorientering kan tydligt urskiljas vid studien. Denna 

kundorientering riktar sig främst mot patienterna. Genom observationerna 
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sågs ibland att det är patienterna som sätts främst. Det skedde då anställda 

ryckte in och hjälpte till med egentlig vanlig sjukvård snarare än 

sjukgymnastisk behandling. Detta hade sitt ursprung i att annan personal hos 

kundklinikerna inte hunnit med eller att de anställda sett att patienter var i 

behov av hjälp när de var närvarande. Hur detta påverkar och influerar 

kundernas köp kan dock ifrågasättas. Om de anställda går in och påverkar 

andra områden av vården kanske ett behov av annan personal egentligen är 

tyngre än just sjukgymnastik. Å ena sidan bidrar detta kanske även till att 

kunderna får en felaktig bild över vad det faktiskt är som de anställda 

levererar. Det är också viktigt att tänka på att då de anställda utför andra 

arbetsuppgifter än vad som är inbegripet, så lägger de tid som kunde använts 

till sjukgymnastiska uppgifter istället. En annan vinkel är om de inte ingripit 

och då kunnat ses från kundkliniken som passiva och just då utan 

arbetsuppgifter. Alltså visat på en negativ bild där de kan uppfattas 

överflödiga. Sammantaget är det viktigt att kommunicera rätt roller. Visa på 

vad organisationen erbjuder så att de anställdas tid används till korrekta 

arbetsuppgifter där deras kompetens är mest passande och väsentlig. För att se 

till så att kunderna blir tillfredsställda är det viktigt att se till att deras behov 

tillgodoses. Som tidigare nämnts förekommer det gap mellan organisationen 

och kunderna. Dessa behöver minskas på så mycket som möjligt för att ge den 

motsatta effekten på kundtillfredsställelsen.  

Intern service recovery  

Efter vad som framkommer från nulägesanalysen saknar den undersökta 

organisationen ett uppsatt gemensamt förhållningssätt när det händer att 

tjänster misslyckas. Istället anpassas insatserna vid förekomsten av misslyckade 

tjänstemöten. Beroende på personliga behov handhar ledningen detta med 

den/de involverade anställda. Detta är viktigt att det sker inom organisationen 

enligt Bowen och Johnston´s (1999) teorier och så är också fallet visar studien.  

Kunskapsdelning  

Likheter kan hittas hos den studerade organisationen överensstämmande med 

Ballantyne (2003). Intern marknadsföring ser han som kunskapsspridning och 

omvandlingen av tyst kunskap till att bli tydlig kunskap som sedan delges inom 

organisationen. Detta sker främst genom de team som är upprättade där 

personer verksamma på vissa av kundklinikerna går ihop. Teamens syfte är att 

diskutera särskilda fall där patienterna anses extra svåra eller komplicerade att 

ställa diagnos på. Här ses ett tydligt exempel där tyst kunskap omvandlas och 
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sprids vidare till personalen vid kundklinikerna. I observationerna som 

genomfördes tycktes det finnas en stor efterfrågan utav just sjukgymnasternas 

kompetens och åsikt rörande patienterna och tänkbara behandlingssätt. Frågan 

är om detta även är något som finns som underliggande tanke på 

beslutsfattarna på kundklinikerna. Alltså hur den interna kommunikationen 

fungerar inom kundklinikerna när det kommer till spridning och uppfattning 

utav sjukgymnasternas påverkningsgrad och särskilda kompetensområden. 

Detta är dock något som legat utanför detta arbete då det varit arbetet på den 

studerade organisationen som varit den centrala utgångspunkten. Det skulle 

krävt ett tillvägagångssätt med makrokaraktär istället för att få den större 

bilden. En utvärdering utav detta kommer dock rekommenderas för framtida 

studier ifall området ytterligare vill belysas. Kunskapsdelningen syftar 

Ballantyne (2003) på hjälper för att få till en kundorientering och 

servicemedvetenhet.  

Motivering och tillfredsställelse  

Organisationen måste se till att de anställda är motiverade och tillfredsställda 

med sitt arbete. Enligt Grönroos (1996a) kan organisationen göra detta genom 

att påverka attityder och värderingar. Det är många delar som detta kan ske 

inom. Fokuseras det på den studerade organisationen är det en väldigt 

incitamentstyngd organisation. Incitament genom lönekriterier är tydligt 

beskrivna. De beskriver även vad som krävs och vad det resulterar i om 

sjukgymnasterna utvecklar sin kompetens. Den studerade organisationen har 

även sektionsmöten veckovis och klinikmöten månadsvis. Båda exemplen 

följer Tansuhaj et al. (1988) motiveringssätt. Den studerade organisationen 

främjar gärna vidareutbildning av de anställda. Att kliniken erbjuder lön vid 

frånvaro för studier kan också verka motiverande för personalen, det ger dem 

något som de tydligt kan sträva mot. Lindblom (1996) ser utvecklings- samt 

utbildningsmöjligheter som motiveringssätt. Det pågår också ständigt ett 

kunskapsutbyte mellan de anställda vid organisationen. De frågar varandra om 

råd, överrapporterar patienter som ska flyttas till någon annans kundklinik och 

samtalar över luncherna. Detta följer Ballantyne´s (2003) teorier angående 

kunskapsdelning. Genom interaktion med varandra uppmuntrar det också till 

ett relationsskapande inom organisationen. De anställda är även i ett flertal fall 

nära invävda i kundklinikerna. Båda dessa exempel tar Rafiq och Ahmed 

(2002) upp som det krävs för att förenkla införandet utav intern 

marknadsföring. Just att relationer skapas sinsemellan de anställda och med 

kunderna istället för med organisationen. Med handlingar som möten och 
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interaktion  med varandra uppmuntrar kliniken för en social arbetsmiljö. 

Enligt bland andra Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998), Westin (2002) 

och Robbins (2003) hjälper arbetsmiljön för motivationen. Den fysiska 

arbetsmiljön har inte varit något som undersökts med denna  studie.  

Målstyrning och förmedlingen av denna   

Att se en organisation arbeta så tydligt med balanserade målkort och använda 

dessa systematiskt var intressant och något av en ”aha-upplevelse”. Detta då 

den förutfattade meningen fanns att detta inte vore något instrument som 

passar in i sjukvården. Det är något som visar på den ovisshet som fanns från 

början om verksamhetsområdet och att sjukvården är tydligt inställd på 

målmedvetenhet samt måluppfyllelse. Användandet utav balanserade målkort 

visar även på en måluppfyllelsesträvan som finns hos den studerade 

organisationen vilket ger fina förhoppningar inför implementerandet av ett 

arbetssätt mera marknadsföringsmässigt inriktat. Även om det förkommit 

tidigare så anses ett tydliggörande av detta underlätta och skapa en förståelse 

genomlöpande i organisationen enligt författaren för denna studie.  

Attitydsstyrning och kommunikationsstyrning  

Grönroos (2008) menar att genom en attitydstyrning styrs de anställda mot 

kundmedvetenhet och servicetänkande. De anställda är väldigt måna om att 

patienterna skall sättas i första rummet. Genom detta får kunderna ibland lite 

för mycket hjälp. De anställda får ibland arbetsuppgifter som inte matchar den 

kompetensen de faktiskt besitter. Att hjälpa till med direkt vårdande dagliga 

sysslor är egentligen inte något som de anställda bör hålla på med. Genom att 

patienterna sätts främst är det ett väldigt tydligt servicetänk som är etablerat. 

Kanske till och med på ett sådant sätt att det missgynnar de anställda en aning. 

Skulle de vara mer medvetna om vart kunderna såg  sina största behov kanske 

inte dessa uppgifter skulle utföras. Istället kanske kundklinikerna skulle bli mer 

uppmärksammade på den specialiserade vård sjukgymnasterna är särskilt bra 

på. Kommunikationsstyrning ser Grönroos (2008) som att det måste finnas 

kommunikationsvägar både uppifrån och ner samt nerifrån och upp. 

Berörande vissa punkter har studien visat på att det kan förekomma gap 

internt av sådana kommunikationsvägar.  

Servicekultur  

Grönroos (2008) håller skapandet och bibehållandet av en servicekultur högt 

för den interna marknadsföringen. Den undersökta organisationen behöver 
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sätta upp marknadsföringsmål, strategier för att uppnå dessa samt forma 

tjänsterna till detta. Slutligen behöver de anställda få en förståelse för och 

acceptera dessa för att sedan utföra dem optimalt. När nya insatser planeras 

genomföras behöver organisationen först etablera dessa internt hos sina 

anställda enligt Grönroos (2008). Detta kan röra både marknadsföringsmässiga 

insatser såväl som nya typer av tjänster och arbetsmetoder. Genom sin 

kompetensdelningsstrategi vill även organisationen främja intern 

kommunikation och interaktion inom kliniken. Detta är en bra egenskap och 

gynnar en god servicekultur inom organisationen.  

Ledarstil och strategisk ledning  

Strategiska ledningen vid den studerade organisationen behöver vara aktiva 

och ge återkoppling så att personalen engageras. Dock saknas kunskap om hur 

den dagliga kontakten mellan ledningen och de anställda går till, detta var inget 

som framkom genom studien. Hur support och feedback går från ledningen 

till de anställda. Det är dock viktigt att detta sker och det går i linje med 

Grönroos (2008). Nämligen att ledningen är aktiv i sin utövning och att de 

anställda får stöd från ledningen.  

Intern kommunikation  

Den studerade organisationen har en kraftig hierarkisk 

organisationsuppbyggnad. Hela sjukhuset har en sådan struktur. Det finns 

tydliga interna kommunikationsvägar som informationen skall gå. 

Informationen bör flöda så oförhindrat som möjligt för att undvika 

kommunikationsproblem (Larsson 2001). Detta är något som kan hindra 

effektiviteten (Smythe 1996) och engagemanget (Smith 2005). Kommuniceras 

budskap på ett godtyckligt sätt leder det till att de anställda blir mer 

engagerade. Om de kan se de bakomliggande målen och anledningen till 

arbetet eller förändringen är de också mer engagerade enligt Grönroos (1996a). 

Organisationen har uppsatta kommunikationsvägar genom sitt intranät och de 

interna möten som kliniken har. Upplevelsen är att det finns ändå raka 

informationsvägar genom organisationen. I och med sin interaktion med 

varandra för kunskapsutbyte och överlämningar ses de kommunikationsvägar 

som Power och Rienstra (1999) uppmanar, finnas inom den studerade 

organisationen. 
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Utbildning marknadsföringsmässigt  

Utbildning och förtydning angående ett marknadsföringsmässigt tankesätt 

behöver implementeras från den studerade organisationens sida ner till de 

anställda. Grönroos (2008) ser utbildningsområden inom servicestrategin, 

kundfokusering samt kommunikationssätt. Detta är sådant som skulle förenkla 

för de anställda i den interaktiva marknadsföringen i tjänstemötet. Ledningen 

vid organisationen ser majoriteten av de anställda som väldigt framåt och 

kommunikativa individer. Det är egenskaper som kan underlätta vid 

interaktionen med kundklinikerna. Ytterligare kurser och utbildningar inom 

området är dock något som skulle ytterligare stärka utbildningsbiten inom 

marknadsföringen.  

Bemyndigande  

När det kommer till att de anställda ska vara inställda på att prestera så bra 

som möjligt sett till den tekniska kvaliteten, enligt Grönroos (2008), visar 

studien att så även är fallet. De anställda verkar väldigt måna om att 

vidareutbilda sig och specialisera sig inom sina intresseområden. Det borde i 

slutändan leda till att kvaliteten förbättras. Att många specialiserar sig och även 

går vidare och disputerar visar på att kunskap ses på ett positivt sätt inom 

organisationen. Det är också något som förespråkas och stöttas från 

organisationens sida. Kompetensutveckling är starkt förankrad genom både 

lönekriterier och att organisationen tillåter studier med lön. Bemyndigandet 

inom organisationen upplevs vara starkt. De anställda visar både på en stor 

kompetens genom sin legitimation samt att det även i den ligger ett stort 

ansvar. Legitimationen är också ett bevis på att arbeta ensam under eget 

ansvar. Med detta ger organisationen ett stort ansvar på att den enskilda 

anställde kommer prestera inom de riktlinjer som satts upp. Tillvägagångssätt 

att arbeta enligt både den egna organisationen i form av vårdprogrammen och 

även följa den senaste forskningen och arbeta evidensbaserat. Detta går i linje 

med vad Kotler et al. (1999) syftar på. Det krävs av organisationen, för att 

underlätta och främja en kundorientering och vilja för kundtillfredsställelse, 

om de anställda är mer delaktiga och känner ansvar för att påverka 

tjänstemötet. Genom att de anställda arbetar fritt hos kunderna ses 

bemyndigandet inom organisationen vara starkt. Den påverkan på trivsel och 

engagemang som bemyndigande ger enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson 

(1998), är också något som ger en positiv påverkan för organisationen.  
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7.1. Sammanfattning diskussion 

Hur kan intern tjänstemarknadsföring tillämpas av en organisation verksam 

inom den svenska hälso- och sjukvården för att utveckla verksamheten när 

organisationens förutsättningar för marknadsföring först har utretts?  

Studiens forskningsfråga besvaras genom en sammanfattning utav 

diskussionen. Först och främst bör det understrykas att intern marknadsföring 

ses som en väldigt viktig kompletterande pusselbit för tjänsteproducerande 

organisationer. Området berör tjänsternas kvalitet som formas vid 

tjänstemötet. Genom att ha en liktydlighet i samtliga tre 

marknadsföringsfunktioner kommer, vid den önskade kvalitetsnivån, 

organisationen få en samstämmighet mellan uppfattningen och utförandet. För 

att lyckas med detta är det viktigt för organisationer att även titta internt och 

marknadsföra sig mot den egna personalen.  

Kommunikation ses som en nyckelfaktor till frågan. Det är först och främst 

viktigt att känna till vilka behov som organisationens kunder har. Därför bör 

detta tas reda på först. Att ha en liktydlighet i marknadsföringen är också 

viktigt. Organisationen behöver kommunicera ett likadant budskap internt 

såväl som externt för att den interaktiva marknadsföringen sedan skall följa 

dessa. Hur organisationsstrukturen ser ut är också en viktig del. Genom en 

servicekultur ser organisationen till att en kundorientering etableras genom 

dels kommunikationsstyrning och attitydsstyrning. Kommunikationsstyrning 

genom att organisationen behöver se till att kommunikationsvägar finns i 

samtliga riktningar. Attitydsstyrning för att motivera och tillfredsställa de 

anställda för att en servicekultur skall kunna skapas. Utbildning utav de 

anställda kan utföras inom kommunikations- samt kundorienterade områden. 

Genom en kunskapsdelning mellan de anställda uppmuntras de anställda att 

interagera och knyta relationer. Den interna kommunikationen måste också 

fungera fullt ut. De anställda behöver vara fullt informerade angående 

organisationens mål och strategier för att nå dit. Ledningens påverkan genom 

att vara och agera i en passande omfattning är en annan viktig faktor. Dels 

behöver de stödja organisationens mål, dels behöver de stödja de anställda. En 

passande grad bemyndigande är också en avvägningsfaktor beroende på 

graden mänsklig påverkan på tjänsterna. Det handlar om en avvägning mellan 

de anställdas bemyndigande mot organisationens kontroll över tjänsterna som 

utförs. Organisationen behöver även ställa upp för de anställda vid 

misslyckade tjänstemöten.  
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Organisationen behöver ytterligare förbättra den interna kommunikationen 

med de anställda. De anställda behöver bli informerade om vad som sker 

rörande marknadsföring mot kundklinikerna. Det kan ske vid till exempelvis 

möten eller interna meddelanden. Samtliga rekommenderade åtgärder behöver 

först förankras och skapas förståelse för hos de anställda. Ledningen behöver 

gemensamt ta fram ett förhållningssätt och sätta upp målen för kontakterna 

med kundklinikerna. Genom interna marknadsföringsinsatser ses resultatet bli 

att de anställdas roll och tjänsteerbjudande såväl som kundklinikernas behov 

blir kartlagda.   
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8. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de viktigaste punkterna som framkom från diskussionskapitlet. 

Intern marknadsföring är, för tjänsteproducerande organisationer, ett viktigt 

område. Genom en väl utförd intern marknadsföring kan organisationer 

påverka tjänsters kvalitet samt tjänstemötet. Det är lika viktigt att se inom 

organisationen som det är utanför den. Enligt författare upptagna i denna 

studie är det de anställda som utför tjänsterna som organisationer får förlita sig 

på. Även studiens resultat sammanfaller med detta. För en organisation med 

liknande förutsättningar som den studerade är de anställda en nyckelresurs. 

Det är då extra viktigt att de anställda är korrekt informerade angående hur 

tjänsterna skall utföras och hur de ska agera som marknadsförare åt 

organisationen. Att använda marknadsföringstillvägagångssätt internt mot 

personalen är något som rekommenderas i teorin som finns och också något 

som ses ha en positiv påverkan enligt denna studie. 

Kommunikation ses som den absolut viktigaste nyckelfaktorn för en 

framgångsrik organisation som har applicerat intern marknadsföring. Det är 

genom kommunikationen igenom organisationen som 

marknadsföringsfunktionernas samstämmighet bestäms. För att kunderna till 

en organisation skall vara informerade på ett korrekt sätt och därmed förvänta 

sig vad som kommer levereras behöver denna samstämmighet också finnas. 

En likasinnad kommunikation behöver även finnas mellan de tre parterna 

utredda i denna studie; dels organisationens ledning, dels de anställda, dels 

organisationens kunder.  
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9. Studiens bidrag och fortsatta studier 

I detta kapitel presenteras vad studien anses ha bidragit med i forskningssyfte samt 

uppkomna, uppfattade eller funna lokaliserade behov där fortsatta studier är att 

rekommendera.  

9.1. Studiens bidrag 

Studien har fokuserat på och utrett hur intern marknadsföring verkar för en 

organisation inom sjukvården. Teori samt modeller ifrån 

marknadsföringsområdet har tagits upp och applicerats på en organisation 

verksam inom sjukvården. Hur marknadsföring inom hälso- och sjukvården 

bör utföras beroende på vilka förutsättningar som finns är ett väldigt aktuellt 

område som är viktigt att utreda. 

Genom studien hoppas liknande organisationer kunna ta del av resultatet. Att 

se till genomförandet och sedan applicera samt utnyttja det som framkom ur 

studien. Antingen genom att genomföra en liknande studie eller se till enskilda 

delar som lyfts och sedan kunna nyttja dessa och implementera direkt hos den 

egna organisationen.  

Studien visar på möjligheter som finns för marknadsföringsåtgärder inom 

hälso- och sjukvården. Att marknadsföring bör få en större roll och vad 

marknadsföring kan bidra till för verksamma organisationer anses bör få mer 

fokus.  

9.2. Fortsatta studier 

Eftersom patienterna lämnats utanför denna studie kan det vara av intresse att 

även inkludera patienten i en fortsättningsstudie för att se om det finns 

ytterligare skillnader i uppfattningen utav tjänsterna som erbjuds. Även att 

inkludera patienten och se om det finns andra faktorer som spelar in vid dels 

samspelet mellan tjänsteleverantör och patient men även mellan patient och 

köpande kund. Att titta dels på den förväntade kvaliteten och även på den 

upplevda kvaliteten och se hur dessa samstämmer med varandra.  

En annan infallsvinkel som uppkommit som problematiskt är huruvida den 

interna kommunikationen går till inom kundklinikerna. Vart det är inom dessa 

som beslutstagarna sitter och att ta reda på hur och vilka som bäst bör 

påverkas. Hur beslutsfattarna på kundklinikerna nås är ett annat område som 

skulle behöva undersökas för att få en mer övergripande bild över hur 
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marknadsföringen med Sjukgymnastikklinikens kundkliniker skulle kunna 

förbättras. En annan angreppsvinkel skulle vara att titta på sjukhuset i stort 

och kartlägga samtliga verksamma kliniker. Ett arbete av sådan karaktär skulle 

dock behöva en betydligt större tidsram än denna studie.  

Fortsatt utredning av marknadsföring inom hälso- och sjukvård är att 

rekommendera. Enligt denna studie finns det stor potential för 

marknadsföringens roll och möjligheter för utveckling av organisationer 

verksamma i branschen. 
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11.  Bilagor 

I detta kapitel presenteras de bilagor som tillhör studien och som blivit hänvisade till i detta 

arbete.  

Bilaga 1 

I Bilaga 1 visas Karolinska Universitetssjukhusets organisationsschema. 

 



 

  

Bilaga 2 

I Bilaga 2 finns de frågor som användes vid intervjuer inför nulägesanalysen med 

ledningspersoner vid Sjukgymnastikkliniken presenterade.  

Intervjuer med ledningsgruppspersoner 

Intervju 1 

Vad är det Sjukgymnastikkliniken erbjuder sina kunder? Vill du konkretisera 

det? 

Utifrån Sjukgymnastikklinikens perspektiv i stort, kunder definierat som 

kundkliniker. 

Vad innebär det? 

Om man skulle titta på en tjänsts uppbyggnad då, alltså genom kärntjänst plus 

stödtjänst, hur appliceras det på Sjukgymnastikkliniken, går det? 

Hur tar ni betalt för verksamhetens tjänster? 

Hur sätts priset på tjänsten? 

Hur handskas ni med detta? 

Vad tror Sjukgymnastikkliniken att deras kunder förväntar sig få när de köper 

sjukgymnastik? 

Går det snabbt beskriva vårdprogramsupplägget? 

Och det är enligt kundundersökningarna som ni tar reda på både 

uppfattningen om vad de får ut av tjänsten och även vad de förväntar sig få? 

Där är inte du involverad? 

Blir du informerad om förloppet? 

Vet du hur ofta de hålls? 

Har du sista ordet i internköpen också då? 

Har Sjukgymnastikkliniken idag någon strategi att följa inom 

marknadsföringsområdet? 

Finns det inga mål uppsatta ifrån ledning, ner till sektionschefer och vidare till 

de anställda då? 

Det finns en kompetensdelningsstrategi som används inom organisationen, 

om man tittar på implementerandet och utförandet av strategin i 

organisationen, hur går det till? 



 

  

Hur arbetar ni med de befintliga strategierna, på att skapa medvetenheten hos 

de anställda, inrikta dem mot målen och följa strategierna? 

Finns det liknande ”möten” eller samlingar där personer möts och delar 

kunskap inom organisationen som det förekommer utanför den i samråd med 

den köpande kliniken? 

Hur ser organisationsstrukturen ut på kliniken? 

Hur ser den interna kommunikationen ut, det finns inget mer uppsatt 

tillvägagångssätt utan det får sektion till sektion bestämma? 

Hur sköts den interna kommunikationen, ledning till de anställda, förutom 

klinikmötet? 

Finns det idag någon form av intern marknadsföring, alltså marknadsföring 

inom den egna organisationen? 

Att applicera marknadsföringsverktyg in i organisationen, in i den interna 

kommunikationen, man vill skapa en serviceorientering, en kundorientering på 

det sättet.  

Utövar Sjukgymnastikkliniken någon form av extern marknadsföring idag? 

Händer det att tjänster misslyckas ibland? 

Finns det något tillvägagångssätt hur man handskas med det idag? 

Det finns ett uttryck som heter intern service recovery som kommer in när 

misslyckade tjänster uppstår, det är både i form av en missnöjd kund och hur 

man handskas med den men även hur den enskilda utföraren, hur den tas om 

hand om i ett sådant tillfälle, om det finns något speciellt tillvägagångsätt, om 

ett beredskapsteam aktiveras vid sådana tillfällen. Är detta något som utförs på 

Sjukgymnastikkliniken? 

Hur påverkar Sjukgymnastikkliniken utförandet av tjänsterna som utförs på 

kundklinikerna?  

Ur ett ledningsperspektiv, hur säkerställs det från ledningens sida genom de 

anställdas utförande?  

Hur motiveras personalen i sitt arbete? 

Hur ser organisationen till att styra de anställda mot mål och även hur sprider 

man dessa? 

Hur ser organisationen till att de anställda är tillfredsställda med sitt arbete? 



 

  

Om man tittar på de anställda och deras inriktning mot prestation, vad de 

presterar mot kundklinikerna och hur styrda de är i arbetet, är det något som 

man påverkar? 

Intervju 2 

Vad är det Sjukgymnastikkliniken erbjuder sina kunder? Vill du konkretisera 

det? 

Utifrån Sjukgymnastikklinikens perspektiv i stort, kunder definierat som 

kundkliniker. 

Vad det är man tar betalt för? 

Hur tar ni betalt för verksamhetens tjänster? 

Vad tror Sjukgymnastikkliniken att deras kunder förväntar sig att få när de 

köper sjukgymnastik? 

Har Sjukgymnastikkliniken idag någon strategi att följa inom 

marknadsföringsområdet? 

Utövar Sjukgymnastikkliniken någon form av extern marknadsföring idag? 

Finns det idag någon form av intern marknadsföring, alltså marknadsföring 

inom den egna organisationen? 

Att applicera marknadsföringsverktyg in i organisationen, in i den interna 

kommunikationen, man vill skapa en serviceorientering, en kundorientering på 

det sättet. 

Det finns en annan strategi, kompetensutvecklingsstrategin som är väldigt 

fokuserad i arbetet på kliniken, om man tittar på implementerandet och 

utförandet av strategin i organisationen, hur går det till? 

Hur ser den interna kommunikationen ut? 

Om vi tittar på andra mål, hur arbetas det med dem? 

Hur ser organisationen till att styra de anställda mot mål och även hur sprider 

man dessa? 

Hur motiveras personalen i sitt arbete? 

Hur ser organisationen till att de anställda är tillfredsställda med sitt arbete? 



 

  

Det finns ett uttryck som heter intern service recovery som kommer in när 

misslyckade tjänster uppstår, det är både i form av en missnöjd kund och hur 

man handskas med den men även hur den enskilda utföraren, hur den tas om 

hand om i ett sådant tillfälle, om det finns något speciellt tillvägagångsätt, om 

ett beredskapsteam aktiveras vid sådana tillfällen. Är detta något som utförs på 

Sjukgymnastikkliniken? 

Hur ser det ut internt inom organisationen? 

Hur påverkar Sjukgymnastikkliniken utförandet av tjänsterna som utförs på 

kundklinikerna? 

Hur kliniken ser till att det finns en kundorientering och en strävan mot 

kundtillfredsställelse? 

 



 

  

Bilaga 3 

I Bilaga 3 är frågorna som användes samt upplägget och tillvägagångssättet vid 

gruppintervjuerna beskrivet. Upplägget följdes vid samtliga gruppintervjuer.  

Frågor gruppintervjuer kundkliniker 

Uppfattningen om förväntad/levererad tjänst främst hos kundklinikerna men 

samtliga relationer behandlas  

Upplägg: 

---------------- 

Pappersark nr 1: Vilket arbete gör sjukgymnastkliniken gentemot 

kundkliniken i realiteten? 

Instruktion: 

Skriv ner ett eller några ord på varje post-it-lapp som svar på frågan: 

Vilket arbete gör sjukgymnastkliniken gentemot kundkliniken i realiteten? 

Vi kommer därefter att klistra på en post-it-lapp i taget på pappersarken och ni får kort 

förklara kort vad du menar med lappen. Ni kommer att ha möjlighet att lägga till och 

ändra senare så ni behöver inte hitta något perfekt svaret direkt. Ni får en minut att tänka 

själva först. 

Pappersark nr 2: Vad borde Sjukgymnastikkliniken leverera till kundkliniken 

enligt ER? 

Er önskan och förväntan av tjänsterna som Sjukgymnastikkliniken erbjuder. 

Lägga till eller dra bort vad som levereras, önskemål eller skillnader? 

Samma upplägg/instruktion som ovan. 

Jämför pappersark 1 och 2 och kolla på skillnaderna. 

     Kort diskussion om: 

     – Varför? 

     –Vad är hindret för att uppnå detta? 



 

  

Er uppfattning om marknadsföring. Vad är det och hur utför man 

marknadsföring? 

Ramar inom sjukhuset mellan klinik som säljer tjänster och klinik som köper 

tjänster. 

Pappersark nr 3: 

Visa upp och förklara "triangelmodellen" på ett stort papper och begreppen 

marknadsföring/kommunikation 

Med post-it: 

• Vilka typer kanaler/forum för kommunikation/marknadsföring sker i de två 

kanter av triangeln som ni känner till? 

• Vad kommunicerar sjukgymnaster/sjukgymnast-cheferna i dessa kanaler 

     Kort diskussion om: 

     –Med vilka kanaler? 

     –Hur tillfredsställande och korrekt är denna marknadsföring? 

     –Hur kan den göras bättre? 

     –Ledord hur sjukgymnasten upplevs, vad de gör, vad står de för? 

Kolla på pappersarken ovan, ett i taget: 

• Vad tror man motsattaparter i triangeln svarar på ovanställda frågor? 

     Fokusera på vad tror ni de tycker annorlunda om. 

     ----------------- 

•Vad vill man marknadsföra? (Sjukgymnastikkliniken) 

•Vad avser man med marknadsföring? (Sjukgymnastikkliniken) 

  

  



 

  

Bilaga 4 

I Bilaga 4 är de rekommenderade åtgärderna ifrån analysen presenterade för att få en 

samlad överblick över dessa. Åtgärderna kan följas för organisationen när en marknadsplan 

skall utformas.  

Organisationer med liknande förutsättningar som den studerade 

rekommenderas att utföra följande organisatoriska åtgärder. Både inom 

organisationen till sina anställda och också till kunderna. 

 Gå ut till samtliga kliniker och se hur stort behovet av tjänsterna som erbjuds är vid tider 
utöver nuvarande arbetstid är. Ta reda på om erbjuden tjänst behöver förändras. 
 

 Vid kontakten med kundkliniker bör argument användas som visar tjänsternas resultat på 
vårdtider och positiva bidrag till vården. 
 

 Tillfråga kunderna om ett behov finns av broschyrer och riktade insatser för att tydligare sprida 
vetskapen om organisationens tjänster. 
 

 Att utvärdera och lära av varandra med syfte att få till ett gemensamt förhållningssätt som 
organisationens ledning kan följa i sin kontakt med kunderna.  
 

 Besöka kundklinikerna en till två gånger om året och presentera sina tjänster de levererar, vad 
de kan leverera ytterligare genom stödjande argument. 
 

 Att använda sig av studier och publikationer när organisationen styrker upp sin 
marknadsföring med fakta.  
 

 Införa ett utvecklingssamtal med ledning, kund och anställd närvarande. Målet med detta är 
att utvärdera nuläget och framtidsutsikter.  
 

 Rollerna som de anställda skall ha vid kundklinikerna behöver tydliggöras för att förhindra 
ovissheten om rollfördelningen.  
 

 Det finns en del områden som skulle hjälpas ifall ovan nämnda utvecklingssamtal skulle 
verkställas. Bland annat att tydligare visa vad som kommer med köpet. Det ses även viktigt att 
en dialog öppnas mellan parterna för att beskriva vad som finns att erbjuda och vad som kräver 
förändringar vid tidigare nämnda tillvägagångssätt. Genom att ta in nya sätt från andra 
sjukhus skulle det kunna stärkas. Även att de anställda deltog mer i nationella samt 
internationella träffar för att få in nya synsätt och tankegångar i vårdarbetet. Det som behöver 
klargöras för att göra detta möjligt är att parterna går ihop och gör upp kostnadsuppdelning och 
så vidare. 
 

 Att uppdatera och sprida om organisationens vara på Inuti i relationerna rekommenderas och 
arbetet med Inutisidan bör fortlöpa. 
 

 För att öka igenkännbarheten för de anställda ses profilkläder som en bra lösning. 



 

  

 

 Att möjliggöra för och tydligare informera de anställda om marknadsföringen från ledningen. 
Berätta om vad som sker och vad som sägs i denna relation inom organisationen.  

 

 

 



 

  


