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Sammanställning av enkätresultat rörande bemötande och service i 
receptionen 
 

Inledning 

I aktivitetsplan 2019 för det ekonomiska ansvarsområdet 122 Kanslichef fanns under boxen 

Möten & upplevelser målet att 100 procent av besökande skulle uppleva att de fick ett bra 

bemötande samt god service av receptionen. Detta skulle följas upp via en enkätundersökning 

bland besökande i receptionen där 100 procent skulle anse sig ha fått ett bra bemötande och 

god service. I anledning av detta ombads besökande i receptionen under en månad i 

november/december 2019 besvara en enkel enkät. Nedan följer sammanställning inkomna 

enkätsvar. 

 

Svarsfrekvens 

Då inte noteringar gjordes av hur många som erbjöds besvara enkäten, kan ingen 

svarsfrekvens redovisas. Dock är det totala antalet besvarade enkäter endast 20, vilket gör att 

svarsfrekvensen får betraktas som låg. 

 

Enkätsvar 

1. Hur upplevde du servicen du fick i receptionen? 

     

Svarsalternativ Antal    

Mycket dålig 0    

Dålig 0    

Bra 5    

Mycket bra 15    

Summa 20    

     

     

2. Hur upplevde du bemötande du fick i receptionen? 

     

Svarsalternativ Antal    

Mycket dålig 0    

Dålig 0    

Bra 2    

Mycket bra 18    

Summa 20    
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Övriga synpunkter 
Bland övriga synpunkter framfördes fyra, varav tre handlade om trevlig personal och trevligt 

bemötande. Den fjärde synpunkten var att det ibland ej kom någon när det ringdes på klockan 

i receptionen. 

 

Reflektioner 

Enkäten innehåller två positiva och två negativa svarsalternativ. Utifrån de inkomna 

enkätsvaren får anses att målet med att 100 procent av besökande skall anse sig ha fått ett bra 

bemötande och en god service uppnås. Detta resultat skall utläsas utifrån att det enbart inkom 

20 enkätsvar vilket gör att tillförlitligheten av resultaten av enkätundersökningen är tveksam. 

Besökande i receptionen har dock under en månads tid haft möjlighet att avge sin uppfattning, 

varför det låga antalet enkätsvar kan tolkas som att flertalet inte ansett det funnits anledning 

att besvara enkäten då de inte har något att invända mot bemötandet och servicen. 

 

En ytterligare reflektion är att det finns ett behov av att överväga hur det skall säkerställas att 

besökande blir bemötta inom rimlig tid när de ringt på klockan i receptionen. 

 

Förslag 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna uppföljningen av bemötande 

och service i receptionen 2019. 
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