
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 
 

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 
 

 
 
 

Pernilla Holmquist 
Alexandra Strömdahl 

 

 
Att lära av kundklagomål 

 
– En studie i ett energitjänstföretag 

 
 
 
 

 
 

Företagsekonomi 
C-uppsats 

 
 

 

 

 

Datum/Termin: Hösttermin 2006 

Handledare: Bo Edvardsson 

 



 

Sammanfattning 
 
Den svenska elmarknaden avreglerades 1996 vilket innebar att den gick från ett monopol till 
en konkurrensutsatt marknad. Elbolagen har inte anpassat sig till denna utveckling att vara 
konkurrensutsatt och enligt undersökningar från bland annat från Svenskt Kvalitetsindex har 
elbolagen mycket låg image.  
 
Det har gått 10 år sedan avregleringen och branschen befinner sig nu på en mogen marknad 
vilket innebär att det är väldigt få nya kunder som gör entré. Det är därför viktigt att vårda 
sina befintliga kunder. Eftersom el dessutom är en homogen tjänst är kundvård ett viktigt 
konkurrensmedel. För att skapa och bibehålla konkurrenskraft är det därmed viktigt för 
företagen att lyssna på sina kunder och att ständigt arbeta med kvalitetsförbättringar. Detta 
förbättringsarbete måste bedrivas med ett starkt kundfokus, genom att företagen på ett 
systematiskt sätt identifierar och analyserar kundernas situation. Ett verktyg för detta är att 
utforma en effektiv klagomålshantering. Genom en bra klagomålshantering kan företaget lära 
sig av kunderna, vilka behov och förväntningar kunderna har, och därmed utveckla företaget 
utifrån kundernas perspektiv. 
 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att beskriva, analysera och tolka klagomålshanteringen 
i ett energitjänstföretag. För att vi skulle få en tydlig beskrivning genomfördes i vår empiriska 
studie sammanlagt tolv intervjuer. Respondenterna representerade två olika nivåer inom 
företaget, personal i ledande befattning samt övrig personal. Vi har även tagit del av 
företagets årsredovisning, hemsida, interna instruktioner, avtalsvillkor samt företagets egen 
kundundersökning. Utifrån detta fick vi svar på hur företaget samlar in, sammanställer och 
utnyttjar kundklagomålen. 
 
Undersökningens resultat visar att företaget inte har kommit långt i omställningen till ett 
tjänstesynsätt, som borde kunnas förväntas efter 10 år på en avreglerad marknad. Företaget 
saknar en effektiv klagomålshantering samt en förståelse för värdet som en bra hantering 
skulle kunna ha på företagets kvalitets- och tjänsteutveckling. I undersökningen framkom 
flera förbättringsområden för företaget att arbeta med. Vi anser att om företaget arbetade mer 
effektivt med klagomålshanteringen kommer företaget att få fler lojala kunder och det leder i 
sin tur till mer lönsamhet. Företaget skulle kunna göra stora vinster på att satsa på en effektiv 
klagomålshantering. 
 
Denna studie har inte en avsikt att beskriva elbranschen som helhet, utan har genomförts som 
en fallstudie på ett anonymt svenskt energitjänstföretag. Därmed kan resultatet av studien ej 
generaliseras till att gälla hela branschen. 



 1 

Innehållsförteckning 
1. Inledning................................................................................................................................2 
1.1 Problembakgrund..............................................................................................................2 
1.2 Problemdiskussion............................................................................................................4 
1.3 Syfte och forskningsfrågor ...............................................................................................5 
1.4 Avgränsning......................................................................................................................5 
1.5 Disposition........................................................................................................................6 

2. Teori och forskning om kundklagomål ..............................................................................7 
2.1 Tjänstesynsättet ................................................................................................................7 
2.2 Klagomålshantering..........................................................................................................7 
2.3 Klagomålshanteringsprocessen ........................................................................................9 
Steg 1 – Identifiera klagomål..............................................................................................9 
Steg 2 – Åtgärda kundproblem.........................................................................................11 
Steg 3 – Klassificera .........................................................................................................13 
Steg 4 – Identifiera förbättringsåtgärder...........................................................................13 

2.4 Sammanfattning av teori och forskning om kundklagomål............................................14 
3. Metod ...................................................................................................................................15 
3.1 Ansats .............................................................................................................................15 
3.1.1 Positivism eller Hermeneutik ..................................................................................15 
3.1.2 Deduktiv eller Induktiv............................................................................................15 

3.2 Uppsatsens angreppssätt .................................................................................................16 
3.2.1 Litteratursökning .....................................................................................................16 
3.2.2 Undersökningsmetod ...............................................................................................16 
3.1.3 Val av undersökningsenhet......................................................................................16 

3.3 Data och datainsamlingsmetod.......................................................................................17 
3.3.1 Primär- och sekundärdata ........................................................................................17 
3.3.1 Testundersökning.....................................................................................................18 
3.3.2 Kvalitativa personliga intervjuer .............................................................................18 

3.4 Analys metod..................................................................................................................19 
3.5 Studiens trovärdighet ......................................................................................................19 
3.5.1 Validitet och Reliabilitet..........................................................................................19 

3.6 Anonymitet .....................................................................................................................20 
4. Redovisning av empiri samt analys och tolkning ............................................................21 
4.1 Upplägg av empiri ..........................................................................................................21 
4.2 Beskrivning av den empiriska kontexten........................................................................21 
4.3 Klagomålshantering........................................................................................................22 
4.4 Klagomålshanteringsprocessen ......................................................................................24 
Steg 1 – Identifiera klagomål............................................................................................24 
Steg 2 – Åtgärda kundproblem.........................................................................................27 
Steg 3 – Klassificera .........................................................................................................32 
Steg 4 – Identifiera förbättringsåtgärder...........................................................................33 

5. Slutsats samt rekommendationer......................................................................................35 
5.1 Slutsats............................................................................................................................35 
5.2 Rekommendationer.........................................................................................................37 

Referenser................................................................................................................................39 
BILAGOR:..............................................................................................................................41 
Bilaga 1 Organisationsschema för Koncernen .....................................................................41 
Bilaga 2 Organisationsschema för Elhandelsbolaget ...........................................................42 
Bilaga 3 Organisationsschema för Kundservice...................................................................43 
Bilaga 4 Intervjuguide 1 .......................................................................................................44 
Bilaga 5 Intervjuguide 2 .......................................................................................................45 
Bilaga 6 Intervjuguide 3 .......................................................................................................46 



 2 

1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel skall vi presentera hur elbranschen har utvecklats från ett monopol 

till en konkurrensutsatt marknad. Upplevelsen vi fått genom media är att elbranschen har ett 

dåligt renommé och vi kommer därför att lägga fram den undersökning som Svenskt 

kvalitetsindex genomfört som bekräftar detta. Undersökningen visar att kundnöjdheten är låg 

inom branschen. Vi kommer därav att föra en diskussion om vikten av klagomålshantering för 

att skapa kundnöjdhet. Vi skall även ange syftet med uppsatsen samt de forskningsfrågor vi 

önskar få svar på. 

 

1.1 Problembakgrund 

 
Den svenska elmarknaden avreglerades 1996. Avregleringen innebar att elmarknaden gick 
från ett monopol till en konkurrensutsatt marknad.  Innan avregleringen kan elmarknaden 
förenklat beskrivas att varje energibolag var både nät-, el- och produktionsbolag och 
levererade elen till sina kunder inom det område som energibolaget ägde och förvaltade 
elnätet. Kunden kunde alltså inte före 1996, som idag, välja vilket elbolag de skulle köpa el 
ifrån. När elmarknaden avreglerades separerades produktion och försäljning av el från elnät 
delen. Produktion av el och försäljning av el utsattes därmed för konkurrens. För att byta 
elleverantör krävdes att varje el-användare installerade en elmätare som kunde mäta 
elförbrukningen varje timme. Denna elmätare kostade ca 2500 kr och det var inte många 
privatpersoner som investerade i en sådan mätare. Den 1 november 1999 avreglerades 
marknaden helt, då infördes schablonavräkningen, och kravet på timvis mätning togs bort. 
Schablonavräkning innebär att det är en uppskattad förbrukning som faktureras och räknas av 
när en avläsning av elmätaren genomförs. De flesta hushåll i Sverige har en sådan avräkning. 
Detta innebär att alla som önskar, även om de inte har en timmätare, kan byta till vilken 
elleverantör de vill. Det är dock fortfarande monopol när det avser elnät inom Sverige. 
 
För att skapa konkurrens inom elmarknaden behövdes en handelsplats för elhandel. Nord Pool 
är den officiella marknadsplatsen för elhandel i Norden och startade 1993 (Nord Pool 2006). 
Nord Pool ägs av Statnett SF i Norge (50 %) och Svenska Kraftnät (50 %). De flesta aktörer 
inom elmarknaden i Sverige köper och säljer sin el via Nord Pool. Priserna som sätts där skall 
vara utifrån efterfrågan och tillgång av el. Syftet med Nord Pool är att är att underlätta 
handeln för elmarknadens aktörer samt att aktörerna skall ha möjligheten att sprida och säkra 
riskerna. De elhandelsbolag som inte köper sin el via Nord Pool har bilaterala avtal med 
producenterna istället. Från och med 2006 har de stora elbolagen tillsammans med 
branschorganisationen Svensk Energi (2006) beslutat att all försäljning av produktion samt 
inköp av el skall ske via Nord Pool. Detta är ett ytterligare steg föra att skapa konkurrens. 
Elhandeln har följaktligen gått från en monopolmarknad till konkurrensutsatt marknad.  
 
Vår uppfattning är att elmarknaden de senaste åren har fått mycket negativ publicitet i media 
och mycket tycks beror på det höga elpriset samt höga skatter och andra avgifter. Mycket 
kritik har också framkommit efter de strömavbrott som orsakats av olika oväder, däribland 
stormen Gudrun. Som vi ser det har kritiken koncentrerats på hur kunderna behandlats och 
hur säkerheten i elnäten har varit. Ett problem som vi ser när det avser strömavbrott är att det 
inte spelar någon roll vilket elbolag kunden köper sin el ifrån, efter som ansvaret för 
leveransen av el ligger på elnätbolaget och där är det fortfarande monopol. Här kan inte 
kunden påverka situationen genom att köpa el från ett "bättre" elbolag. Detta komplicerar 
elmarknaden och enligt oss är det en stor utmaning för elbolagen att förklara och 
marknadsföra detta på ett bra sätt. 
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Utifrån undersökningar som genomförts är vår tolkning att elbolagen inte har anpassat sig till 
att konkurrera på en konkurrensutsatt marknad, trots att elmarknaden varit avreglerad i 10 år. 
Enligt Svenskt Kvalitetsindex (2006) har elbolagen en mycket låg image, bilden av elbolagen 
är dålig. Undersökningen visar att elbranschen ligger långt under (7 enheter lägre) övriga 
branscher när det gäller kundnöjdhet. Orsaken till varför kunderna är missnöjda är att 
tjänsterna är dåliga. Kunderna anser att kringservicen är långt ifrån prisvärd samt att faktura 
specifikationen är dålig. Trots det klagar väldigt få kunder, det är knapp 10 % av kunderna 
som har klagat direkt till sin elleverantör under det undersökta året samt att 4 % av kunder 
säger sig haft anledning att klaga men inte fullföljt. Nöjdheten bland de klagande kunderna är 
enligt undersökningen 20 enheter lägre än de som inte klagar. Lojaliteten bland de kunder 
som klagar är även här 20 enheter lägre. Enligt denna undersökning har alla elbolag lyckats 
dåligt med hanteringen av klagomål. Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är företagens 
hantering av klagomål en nyckel till att skapa lojala kunder samt att förstärka sitt kundkapital.  
 
Bilden nedan från Svenska Kvalitets Index (2006) visar att alla elbolag har låg image och att 
förväntan på bolagen är mycket hög. Kundnöjdheten är långt under förväntan hos de flesta 
bolagen.  Enligt undersökningen framgår det att kunderna är medvetna om att elbolagen gör 
stora satsningar på kundservice och tydligare information men att kunderna inte upplever 
någon effekt av denna satsning. Detta har medfört att förväntningarna har ökat på elbolagen, 
men bolagen kan inte leva upp till dessa förväntningar. 
 

 
 
Fig. 1. Utdrag från Svensk Kvalitetsindex (2006) 
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1.2 Problemdiskussion 

 
Trots att elbranschen varit avreglerad i tio år visar Svenskt kvalitetsindex undersökning att 
branschen haft svårigheter till att anpassa sig till det nya tankesätt som krävs för att agera på 
en konkurrensutsatt marknad. Eftersom elbranschen är en mogen marknad är det viktigt att 
vårda befintliga kunder. Enligt Mcdonald (1995) handlar ett företags överlevnad och 
framgång om att utveckla strategier och processer för att skapa nöjda och lojala kunder. 
 
I resonemanget kring kvalitetsuppfattning är det centrala ordet förväntningar. Det är när en 
kunds förväntningar på en tjänst inte uppfylls som det uppstår bristande kvalitet. Ett missnöje 
kan då skapas hos kunden. En av parametrarna till bättre kundnöjdhet är därför att företag har 
en klagomålshantering som fungerar effektivt (Echeverri & Edvardsson 2002). 
 
Att alla elbolag har lyckats dåligt med klagomålshanteringen även när det är väldigt få kunder 
som klagar kan vi tycka är anmärkningsvärt. De största företagen borde även ha de största 
resurserna kan vi tycka och ha kapacitet för att hantera kundklagomålen, men som Svensk 
Kvalitetsindex visar är det motsatsen. 
 
Hur kommer det sig att energibolagen har dåliga kundnöjdhetsvärden? Kan en bidragande 
orsak vara att de stora elbolagen under lång tid haft en monopol situation? Det vill säga att 
företagen är stora och under en lång tidsperiod haft en starkt byråkratisk organisationsstruktur 
som är typiskt för företag på en monopolmarknad (Bruzelius & Skärvard 1995). Har 
affärsutvecklingen hämmats? Är företagen inte riktigt kundorienterade?  
 
Det finns en komplikation för de stora bolagen, det är att inom deras koncerner finns både 
Elhandel-, Elnät- och Produktionsbolag. Det innebär att en viss del av koncernen, elnät, 
fortfarande agerar i en monopol situation. Detta kanske kan innebära att det ibland blir 
konflikter inom koncernen och att det är svårt för energibolagen att anpassa organisationen till 
den situationen att det är både monopol och konkurrens. Har energibolagen verkligen 
anpassat sig till att utsättas för konkurrens inom elhandel? 
 
Kunderna har höga förväntningar på el men dessa infrias inte av någon anledning. En 
fungerande klagomålshantering kräver att det finns klara rutiner för insamlandet av klagomål, 
dokumentation, policys, uppföljning, statistik med mera. Hur fungerar detta hos ett 
energibolag, hur hanteras kundklagomålen? Är detta viktigt för dem, har de förstått vidden av 
inte ha en bra hantering? 
 
Vi har utifrån detta valt att studera ett energibolags hantering av kundklagomål. Vi har vidare 
valt att betrakta el som en tjänst, eftersom vi anser att el är abstrakt, immateriell samt att 
samproduktion sker och att kunden är medproducent. I samband med avregleringen av 
elmarknaden har aktörerna numer blivit konkurrensutsatta, därav har kundrelationer fått en 
allt större betydelse. Med bakgrund till detta har vi valt att studera elbolaget med 
utgångspunkt i ett tjänstesynsätt. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 
Syftet med vår uppsats är att beskriva, analysera och tolka klagomålshanteringen i ett 
energitjänstföretag. 
 
Vi preciserar vårt syfte i tre forskningsfrågor: 
 

• Hur samlar företaget in kundklagomål? 
• Hur sammanställer företaget kundklagomålen? 
• Hur utnyttjar eller använder företaget kundklagomålen för kvalitets- och 

tjänsteutveckling? 
 

1.4 Avgränsning 

 
Vi avser att avgränsa oss till att analysera ett energibolag. Detta energibolag har valt att vara 
anonymt, därav nämner vi inget namn på företaget. Inom detta koncernbolag avser vi att 
studera elhandelsbolaget och kundservicebolaget. Anledningen till denna avgränsning är att 
elhandelsbolaget till skillnad mot övriga bolag i koncernen, såsom nätbolaget och 
produktionsbolaget, är mer konkurrensutsatt samt arbetar mot slutkund. Vi begränsar oss även 
till att endast undersöka segmentet för privatpersoner & små företag inom Sverige. Vi har valt 
att undersöka hur bolagets klagomålshantering ser ut för närvarande, det vill säga under 
hösten 2006. Därmed avgränsar vi oss från att studera utvecklingen av klagomålshanteringen 
över tid. 
 
Viktigt att understryka att denna undersökning inte kan representera hela elbranschen, utan 
skall ses som en fallstudie. 
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1.5 Disposition 

 
Vi har valt att disponera uppsatsen på följande sätt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kap 1: Inledning.  
 
Detta kapitel skall ge en inledning 
till ämnet samt problemområde. 
Vi redogör för vårt syfte och 
forskningsfrågor samt 
avgränsning. 
 

 
Kap 2: Teori och forskning om 

kundklagomål.  
 
I detta avsnitt skall vi beskriva 
relevant teori för det avsedda 
syftet med uppsatsen. 
 
 

 Kap 3: Metod.  
 
Här skall vi redovisa för vår 
metod, forskningsstrategi, val av 
undersökningsenhet, dess 
anonymitet samt data 
insamlingsmetod och uppsatsens 
trovärdighet. 
 

Kap 4: Redovisning av empiri 
samt analys och tolkning.  
 
Vi kommer i detta kapitel att 
beskriva det empiriska materialet 
och analysera samt tolka utifrån 
den teoretiska ramen. 
 
 

Kap 5 Slutsats samt 

rekommendationer.  
 
I detta kapitel skall vi redovisa vår 
slutsats och eventuella förslag till 
förbättringar till det undersökta 
företaget. 
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2. Teori och forskning om kundklagomål 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de relevanta teorier som berör tjänstesynsättet samt 

kundvård och klagomålshanteringsprocessen. Vår avsikt är att beskriva hur man kan 

arbeta/utnyttja klagomålshantering för kvalitets- och tjänsteutveckling. 

 

2.1 Tjänstesynsättet 

 
Det finns ett antal definitioner på vad en tjänst är enligt litteraturen. Vi har utgått från 
definitionen som Echeverri och Edvardsson (2002) gör, att en tjänst är en kedja med 
aktiviteter som bidrar till en process där kunden är medproducent för att uppnå ett visst 
resultat. Det typiska för tjänster är att de är abstrakta, immateriella, att samproduktion sker 
och att kunden är medproducent samt att de är heterogena enligt Echeverri och Edvardsson 
(2002), Grönroos (2002), Nyberg (2002) och Gummesson (1995). Men enligt Echeverri och 
Edvardsson (2002) är det syftet med produkten som avgör om det är en tjänst eller en vara. 
Därför är det vanligt att traditionellt sätt producerande företag antar ett tjänstesynsätt även om 
produkten inte uppfyller "kravet" för vad som definieras som en tjänst. 
 
Tjänstesynsättet innebär att företaget ser kundrelationen som det centrala enligt Echeverri och 
Edvardsson (2002). Det handlar om att skapa och vårda befintliga kundrelationer. Detta 
påpekar även Baron och Harris (2002). Kahn (1995) skriver i sin bok Kundvård – En handbok 
om kvalitet i kundrelationen att många företag ser kunderna som deras största tillgång, men 
att det kan vara långt till handling för att leva upp till detta påstående. Hougaard och Bjerre 
(2002) instämmer, men menar vidare att det är få företag som är medvetna om det värde 
kundlojalitet har, samt poängterar även att lojalitet och kundnöjdhet inte är samma sak. Kahn 
(1995) menar dessutom att trots att många företag påstår sig arbeta med kundrelationer är det 
förvånansvärt få som arbetar på ett målinriktat sätt. Mcdonald (1995) menar att många företag 
hanterar kundnöjdhet endast genom snabba lösningar. För att skapa konkurrenskraft måste 
ledningen fokusera på att utveckla strategier, processer och produkter för att göra kunderna 
mycket nöjda. Ett verktyg för att genomföra detta är att identifiera och analysera 
kundklagomål. 
 

2.2 Klagomålshantering 

 
Enligt Grönroos (2002) är klagomålshantering en process som upptäcker serviceproblem, 
löser kundernas problem effektivt, analyserar grundorsakerna och levererar data som kan 
samordnas med andra prestationsmått för att bedöma och förbättra tjänstesystemet. Lovelock 
och Wirtz (2004) menar att de kunder som upplevt ett tjänstemisslyckande och som sedan 
blivit fullt nöjda med rättelsen på problemet, mer troligt kommer att göra ett återköp än de 
som inte upplevt något problem alls. Detta kallas för The Service recovery paradox. 
Paradoxen existerar dock endast vid ett första misslyckande och är inte sannolik att inträffa 
vid eventuella upprepade fel. Lovelock nämner dock att studier genomförts som påvisar att 
beroende på hur allvarligt och reparerbart felet är, kommer det att påverka hur nöjd kunden 
blir efter ett klagomål. 
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Flera forskare påpekar vikten av att företag måste ha en strategi för hur klagomål och 
tjänstemisslyckanden skall hanteras. Bitner & Zeithaml (2002) menar att kundernas framtida 
lojalitet mot tjänsteleverantören kan påverkas av sättet på vilket företaget hanterar ett 
misslyckande och hur kunderna reagerar på åtgärden av problemet. Butscher (2002) menar att 
genom att hantera klagomål snabbt, ärligt och professionellt kan företag vända missnöjda 
kunder till att bli lojala kunder. Enligt Stauss (2002) har kunden vissa förväntningar på hur 
företaget bör agera, och om dessa förväntningar inte möts uppstår missnöje. Lovelock och 
Wirtz (2004) menar att det är avgörande för företag att ha en effektiv åtgärdsstrategi då även 
ett enda misslyckande kan påverka en kunds förtroende för ett företag. Bitner & Zeithaml 
(2002) framhåller dock att en kunds beslut att byta leverantör inte behöver inträffa direkt efter 
ett misslyckande, utan kan bero på ackumulerade händelser. Med detta menas en serie kritiska 
händelser över en tid, och inte att en specifik händelse framkallat beslutet. 
 
Enligt Tax och Brown (1996) och Johnston (2001) är relationen mellan klagomålshantering 
och lönsamhet tydlig. Detta har gjort att fler företag har börjat ändra fokus från att med en 
offensiv strategi försöka attrahera nya kunder, till en mer defensiv strategi där de försöker 
vårda och behålla befintliga kunder. De menar att klagomålshantering är en hörnsten i en 
kundvårdsstrategi. I boken Marknadsföring i tjänsteekonomin presenterar Echeverri och 
Edvardsson (2002) argument till varför man bör satsa på existerande kunder och göra dem 
nöjda. Argument som lyfts fram är att en nöjd kund kommer att köpa igen samt förmodligen 
även rekommendera företaget till vänner och bekanta. Vid tillfälliga kvalitetsstörningar är en 
nöjd kund även mindre kritisk och ägnar mindre uppmärksamhet åt konkurrerande märken 
och annonser. De nöjda kunderna köper även andra varor/tjänster som företaget börjar sälja. 
Echeverri och Edvardsson påpekar att kostnaden för att attrahera nya kunder är mellan fem till 
tio gånger så mycket som kostnaden för att behålla en god image och skapa lojalitet hos 
befintliga kunder. De menar att relationen till kunderna har kommit att spela en mer 
avgörande roll då många företag idag arbetar på mogna marknader där få nya kunder gör 
entré. 
 
De grundläggande delarna för kundvård är enligt Echeverri och Edvardsson (2002) bland 
annat att företagen bör sätta tydliga och konkreta standarder för till exempel 
klagomålshantering, väntetider, skriftlig kommunikation samt sätta upp mål för kundnöjdhet. 
För att mäta om dessa servicemål uppnås bör företagen med till exempel enkäter mäta 
huruvida kunderna upplever att servicemålen nås. En viktig faktor för kundens upplevda 
service är personalens engagemang och att de lyssnar på kunden. Ett företag bör givetvis 
sträva efter att göra rätt första gången, men fel kan dock alltid uppstå. Det gäller då för 
företagen att snabbt och generöst behandla klagomål. Echeverri och Edvardsson menar att 
bland de kunder som får sina reklamationer väl behandlade fortsätter 54 % att köpa, medan 
endast 19 % av dem som behandlats mindre bra blir kvar. Heskett et al. (1997) menar även att 
problemets omfattning påverkar om kunden kommer att göra återköp. Bland de missnöjda 
kunderna som inte väljer att klaga kommer 37 % ändå att göra ett återköp om det rör sig om 
ett mindre problem, medan endast 9 % gör återköp om problemet är av större karaktär. Om 
företaget däremot löser inkomna kundklagomål snabbt kommer återköpsprocenten att stiga till 
95 % för mindre problem respektive 82 % för de av större karaktär. 
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2.3 Klagomålshanteringsprocessen 

 
Lapidus och Schibrowsky (1994) menar att syftet med en strategi för klagomålshantering är 
inte bara att snabbt hantera och lösa individuella klagomål samt motverka klagomål och göra 
kunden nöjd. De påpekar även vikten av att analysera de samlade klagomålen för att 
identifiera orsaker samt att förändra verksamheten för att förhindra framtida klagomål. Den 
samlade informationen som analysen ger bör användas för att formulera strategier för att 
minska den negativa effekten av klagomål. Vidare menar de att en hantering av endast 
individuella klagomål handlar mer om att hantera symtomen än att hitta orsaker.  
 
Bitner och Zeithaml (2002) menar att en effektiv klagomålshantering uppnås genom en 
kombination av flera strategier som verkar tillsammans. De menar att företag till en början 
måste ha en strävan efter att fel inte skall uppstå, det vill säga att de skall göra rätt från början. 
Trots detta kan fel inträffa och företag måste då ha en strategi för hur klagomål skall 
uppmuntras, identifieras samt hanteras. När ett klagomål inkommer måste företaget inte bara 
agera snabbt utan även ge en adekvat förklaring till varför ett fel har uppstått samt behandla 
kunden rättvist. Bitner och Zeithaml menar att företag måste ha en strategi för att skapa 
långsiktiga relationer till sina kunder, då kunder som upplever en stark relation till företaget 
tenderar vara mer förlåtande ifall ett fel uppstår. Slutligen påpekar de även vikten av att 
företag utnyttjar sina erfarenheter för att förbättra verksamheten. I artikeln Recovering and 
Learning from Service Failure (1998) beskriver Tax och Brown ett angreppssätt för en lyckad 
klagomålshanteringsstrategi samt dess påverkan på kundlojalitet, medarbetarnas nöjdhet och 
slutligen även på företagets lönsamhet. Deras process för klagomålshantering bygger på de 
strategier som Bitner och Zeithaml framhåller och består av fyra steg, där de två första 
fokuserar på att identifiera och lösa individuella kunders problem. De sista stegen i processen 
består av att undersöka hur denna information kan klassificeras och integreras för att sedan 
vinstgivande förbättringsåtgärder skall kunna identifieras. Innehållet i dessa steg kan 
fördjupas ur ett tjänstesynsätt genom att ytterligare forskares uppfattningar tas i beaktning. 
 

Steg 1 – Identifiera klagomål 
 
För att underlätta identifiering av tjänstemisslyckande bör företag till en början ha en 
organisationsstruktur samt en servicekultur som stödjer detta. Vidare bör kunderna 
uppmuntras till att klaga samt att företagen kan skapa tjänstegarantier. 
 
Organisationsstruktur och servicekultur 
För att lättare kunna identifiera tjänstemisslyckande bör företaget ha en organisationsstruktur 
som utgår från ett processtänkande. Genom en kundorienterad organisationsstruktur ser 
företaget till helheten för kunden, det vill säga kundprocessen. I en funktionsorganisation blir 
varje avdelning livegen, eftersom avdelningarna oftast inriktar sig mer på den specialisering 
och funktion som de har istället för kundfokusering enligt Grönroos (2002).  
Grönroos (2002) menar att alla verksamheter inom företaget som arbetar med kundvärde 
måste samordnas och ledas som en sammanhängande process. Han anser att alla andra 
resurser och verksamheter som inte arbetar med kundvärdet bör uteslutas ur denna process.  
I och med detta synsätt vänds den traditionella organisationspyramiden upp och ned samt att 
kunderna är överst. Alla funktioner inom organisationen är till för att stödja kundmötet. 
Företagets insatser i tjänstemötet avgör om företaget är framgångsrikt eller inte.  
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En tjänsteleverantör måste skapa en atmosfär som främjar identifiering av misslyckanden och 
en effektiv hantering inom organisationen. Genom att kommunicera ut gemensamma 
värderingar kan företaget skapa en förståelse för vikten av klagomålshantering (Tax & Brown 
2002). Bailey (1996) förklarar kundvård som en biprodukt av interna relationer och kultur. 
Han menar även att beroende på hur de anställda upplever sitt arbete samt arbetssituation 
kommer detta att påverka på vilket sätt kunderna hanteras. Echeverri och Edvardsson (2002) 
menar även de att det är betydelsefullt att det finns en bra servicekultur i företaget. Personalen 
bör ha samma syn och inställning till kunden och gemensamma värderingar. En viktig aspekt 
är personalens tilltalssätt om kunden, att personalen diskuterar kunden som kund och inte som 
till exempel ett el-abonnemang eller en adress. 
 
Uppmuntran till klagomål 
Butscher (2002) menar att företag inte skall försöka undvika klagomål utan aktivt uppmuntra 
kunderna till att lämna feedback. Tax och Brown (2002) instämmer i detta och menar att 
företagen bör tydliggöra att de vill få ta del av kundernas åsikter eller missnöje. För att 
underlätta för kunderna bör företagen kombinera flera kanaler för att samla in dessa åsikter. 
Enligt Tax och Brown finns det till exempel undersökningar som visar att muntlig 
kommunikation passar bättre än skriftlig för att förmedla medlidande och empati till irriterade 
kunder. De påpekar även att många kunder känner sig mer bekväma med att klaga över 
telefonen istället för ansikte mot ansikte. Även Lovelock och Wirtz (2004) påpekar vikten av 
att använda sig av flera kanaler för att öka chanserna att få ta del av värdefulla synpunkter. 
För att uppmuntra kunder att lämna feedback till företaget måste det för det första vara enkelt 
för kunderna att ta kontakt med företaget. En del i detta kan till exempel vara att använda sig 
av ett kostnadsfritt telefonnummer som kunderna kan ta kontakt med företaget på. 
 
En av svårigheterna för effektiv klagomålshantering är enligt Tax och Brown (1998) att 
endast mellan fem och tio procent av missnöjda kunder klagar, vilket även Lovelock (2004) 
påpekar. Även Baron och Harris (2003) påpekar att endast ett fåtal av alla missnöjda kunder 
väljer att klaga, och menar vidare att de kunder som verkligen engagerar sig i att klaga, 
tenderar vara de lojala kunderna. De missnöjda kunderna som inte vänder sig till företaget för 
att klaga, kan istället sprida sina negativa erfarenheter till sin omgivning eller byta leverantör. 
Tax och Browns (1998) undersökning visade på att vanliga orsaker till att kunder inte klaga 
var att de inte tror att leverantören kommer att engagera sig i att lösa deras klagomål och att 
det inte är värt besväret att ta sig den tiden. Även rädslan för att konfrontera den som är 
ansvarig för problemet och osäkerheten över sina rättigheter och företagets skyldigheter är 
vanliga orsaker till att kunder inte klagar trots ett missnöje. Ibland vet kunderna inte ens vad 
de skall göra eller vart de kan vända sig. Enligt Lovelock och Wirtz (2004) beror sättet på hur 
missnöjda kunder agerar bland annat på upplevda roller samt sociala normer. Vid tjänster där 
kunden upplever sig ha lite makt är det mindre troligt att kunden kommer att framföra ett 
klagomål. 
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Tjänstegarantier 
Tax och Brown (1998) menar att en vanlig orsak till att kunderna inte klagar kan vara att 
kunderna har svårt att veta vilka förväntningar dom kan ha på en tjänst. För att underlätta för 
kunderna kan leverantören skapa tjänstestandards som de kommunicerar ut till kunderna i 
form av tjänstegarantier. Dessa garantier gör det då möjligt att göra en rättelse utan att kunden 
behöver lämna ett klagomål. Axelsson och Agndal (2005) menar att tjänstegarantier är ett sätt 
att styra kundernas förväntningar för att det inte skall uppstå negativa avvikelser. Vidare 
menar Lovelock och Wirtz (2004) att en tjänstegaranti är ett tydligt sätt att tala om både för 
kunder och anställda vad företaget står för. Ytterligare en fördel som nämns med en 
tjänstegaranti är att den kan minska kundernas upplevda risk med köpet. Genom att kunderna 
är medvetna om garantin, kan det bidra till och göra det lättare för dem att klaga. Bitner och 
Zeithaml (2002) menar att genom att utveckla en tjänstegaranti tvingas företagen att fokusera 
på sina kunder. För att kunna utveckla en meningsfull garanti måste företagen förstå vad som 
anses viktigt av deras kunder, det vill säga vad de förväntar sig och värdesätter. Bitner och 
Zeithaml menar vidare att en tjänstegaranti sätter tydliga standarder för företaget. 
 
Enligt Lovelock och Wirtz (2004), Bitner och Zeithaml (2002) och Echeverri och Edvardsson 
(2002) bör en tjänstegaranti vara: 

• Obestridbar. Det som utlovas i garantin skall vara obestridbart och kunden skall inte 
råka ut för några överraskningar. 

• Lätt att förstå och att kommunicera. Garantin skall vara tydligt utformad för att 
kunden skall förstå dess fördelar. 

• Meningsfull och trovärdig för kunden. Garantin bör omfatta det kunderna tycker är 
viktigt tillsammans med en kompensation som täcker mer än tjänstemisslyckandet. 

• Lätt att åberopa och enkel att lösa in. Ansvaret för att ta del av garantin bör ligga hos 
tjänsteleverantören och om ett fel uppstår skall kunden kunna ta del av garantin utan 
några problem. 

 

Steg 2 – Åtgärda kundproblem 
 
När en kund har lämnat ett klagomål förväntar den sig att leverantören agerar, de förväntar sig 
rättvisa. Tax och Brown (1998) menar att kunder formar sin uppfattning av rättvisa utifrån tre 
aspekter av klagomålshantering. De tre aspekterna är en bra kompensation, en bra process och 
ett bra bemötande. 
 
Kompensationer och hanteringsprocessen 
Den första aspekten av ett rättvist agerande handlar enligt Tax och Brown (1998) om en 
rättvis följd av kundens klagomål. Kunderna förväntar sig ofta kompensation av något slag för 
fel som inträffat och Tax och Brown menar därmed att det är viktigt för företag att förstå vilka 
förväntningar dess kunder har. Kunder bedömer även rättvisa utifrån företagets policy, regler 
och handläggningstid. Denna bedömning av själva processen innebär att företaget bör ta 
ansvar för felet och lösa det snabbt och gärna av den första person som kunden får kontakt 
med. Tax och Brown (1998) menar vidare att processen bör vara flexibelt utformad och ta 
hänsyn till individuella omständigheter, genom att till exempel lämna lämplig kompensation 
till kunden utifrån dennes omständigheter och krav. Detta påpekas även av Heskett et al. 
(1997) samt Baron och Harris (2003).  Baron och Harris tillägger även att genom att ge 
personalen rätt befogenheter kan de lösa problem flexibelt när de dyker upp. Till sist menar 
Tax och Brown (1998) att kunderna ser till den mellanmänskliga behandlingen de fått under 
processen när de bedömer rättvisa. Personen som tar emot klagomålet bör visa artighet, 
omtanke och ärlighet. Därtill bör personen även ge en förklaring till problemet samt göra en 
verklig ansträngning till att lösa problemet.  
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Kundbemötande 
Det är viktigt att personalen som sköter kundkontakterna gör det på ett bra sätt. I 
tjänstemarksandsföringen diskuteras ofta metaforen "sanningens ögonblick” . Det syftar till 
att mötet mellan kunden och tjänsteleverantören kan ge upphov till starka känslor och ge 
bestående intryck som präglar kvalitetsuppfattningen skriver Echeverri och Edvardsson 
(2002). Det är viktigt för företag som arbetar med tjänster och som inte har många möjligheter 
till personlig interaktion, att det första mötet med kunden blir lyckat. Företaget kanske bara 
får en chans att övertyga kunden. Barlow och Møller (1996) menar att vid positiva händelser 
har människor en tendens att tillskriva sig själva det inträffade eller att vara stolta över sitt 
eget beteende, medan de vid negativa händelser däremot helst skyller på andra. De skyller 
gärna även på speciella förhållanden när något inte fungerar som det skall. För kunder betyder 
detta att de oftast riktar klagomålet mot de anställda som finns närmast till hands. De flesta 
anställda skyller dock inte på kunderna utan försöker finna andra rimliga teorier om hur felet 
uppstått. En vanlig förklaring som används är att allt beror på företaget och dess policy. 
Barlow och Møller poängterar därav vikten av att skilja på klagomålets budskap och känslan 
av att bli anklagad. Leverantören måste lära sig att koncentrera sig på innehållet i klagomålet 
och inte på det sätt det framförs. Missnöjda kunder kan hjälpa företaget att uppnå affärsmål, 
och det är därav viktigt att förstå dynamiken hos klagande människor. Företagen bör ändra 
attityden och inställningen till klagomål och istället se dem som något positivt. Tax och 
Brown (1998) påpekar att det är viktigt med utbildning för personalen i kundbemötande och 
att tydliggöra vilka konsekvenser det kan bli för företaget om personalen inte har ett bra 
bemötande. 
 
Kunddatabas  
Tax och Brown (1998) tar upp databasers betydelser för att kunna lagra historiska trender och 
annan kundinformation som kan underlätta att ett eventuellt problem skall kunna lösas under 
första samtalet från kunden. Genom att lagra tjänstemisslyckanden i databasen ges företaget 
en möjlighet att förbättra klagomålshanteringsprocessen och utveckla företaget. Echeverri och 
Edvardsson (2002) menar att för att kunna arbeta med kundvård krävs stöd i form av ett 
informationssystem. Även Grönroos (2002) påpekar vikten av att personalen har ett 
kundinriktat stödsystem. Genom att samla nödvändig kunskap om kunden i en kunddatabas 
får företaget ett hjälpmedel till att föra dialog med kunden. En databas gör det möjligt för alla 
inom företaget som har kundkontakt att ha tillgång till kunskap om kunden. Grönroos (2002) 
hävdar att kundkontakterna inte kan bli fullständigt relationsinriktade om inte en fungerande 
kunddatabas finns. Han menar att det är viktigt att även personalen som sitter i växeln skall ha 
tillgång till kunddatabasen på grund av att de är kanske den första personen som kunden 
kommer i kontakt med.  En bra kunddatabas skall vara uppdaterad, lätt åtkomlig och innehålla 
lättförståliga filer för att kundkontakten skall bli bra. Echeverri och Edvardsson (2002) skriver 
att genom utnyttjande av informationen i databasen kan företag även få ett beslutsunderlag 
som gör det möjligt att styra företaget mot en allt mer kundorienterad verksamhet. I databasen 
bör företaget samla information om kunden i form av kontaktuppgifter, klassificering av 
kunden samt kundens beteende. Beteendedata kan vara kunskap om till exempel kundernas 
respons eller gjorda orders. Grönroos (2002) anser att även information om lönsamheten bör 
finnas med för att kunna följa kundernas lönsamhetsutveckling. Om företaget inte har den 
informationen kan det hända att företaget har stora grupper av kunder som är olönsamma. 
Vidare menar Echeverri och Edvardsson (2002) att för att säkerställa att databasen alltid 
innehåller relevant samt korrekt information bör den kontinuerligt uppdateras och utvecklas. 
För att underlätta detta är det en fördel att databasen innehåller uppgifter om när information 
lagts in samt uppdaterats. 
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Steg 3 – Klassificera 
 
Klagomålshanteringsprocessen kräver även att företaget lär sig av sina erfarenheter och 
därigenom försöker förbättra verksamheten. Det är därför viktigt att företagen klassificerar 
och dokumenterar inkomna ärenden såsom klagomål, kundsynpunkter eller förfrågningar. Tax 
och Browns (1998) undersökning visar dock att många företag brister i sin dokumentation och 
kategorisering av klagomål, vilket gör lärandet mer problematiskt. De nämner fyra vanliga 
orsaker till detta, varav den första är att de anställda ser kundens problem som en isolerad 
händelse som endast behöver lösas. Vidare menar de att många anställda och chefer lägger 
kraft i att undvika ansvaret för problemen och istället försöker skylla det på kunden. Slutligen 
menar Tax och Brown att vanliga orsaker även är att många ärenden aldrig hanteras 
överhuvudtaget, trots att kunden lämnat klagomål. Många företag saknar ett systematiskt sätt 
att samla in klagomål och vidarebefordra dessa till den ansvariga för processen som fallerat.  
 

Steg 4 – Identifiera förbättringsåtgärder 
Sörqvist (2004) poängterar att kunderna har en avgörande roll för förbättringsarbete, då det är 
kundernas upplevelser och bedömningar som avgör hur bra eller dåligt något är. Han menar 
att allt förbättringsarbete måste bedrivas med starkt kundfokus och påpekar därav vikten av 
att företagen på ett systematiskt sätt identifierar och analyserar kundens situation, behov och 
förväntningar. Klagomål är därav en viktig marknadsinformation, men då få kunder klagar är 
det viktigt för kvalitetsutvecklingen att företagen söker ytterligare källor för information, och 
sedan sprider den till de inblandade i beslutfattandet om investeringar i kvalitet. Källor till 
vidare information kan till exempel vara de anställda, konkurrentanalyser och genom fokus 
grupper. Den samlade informationen skall sedan finnas tillgänglig för dem som ansvarar för 
tjänsteförbättringar inom företaget. Företaget bör sträva efter att identifiera de 
processförbättringar som har störst påverkan på lönsamheten och som samtidigt ser till 
kundupplevelsen skriver Lapidus & Schibrowsky (1994). 
 
Barlow och Møller (1996) menar att klagomål är ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt 
att skaffa information om hur kunderna upplever företaget och dess tjänster. Genom att lyssna 
till kundernas klagomål kan företaget utveckla både företaget samt dess tjänster för att de på 
bästa sätt skall kunna tillgodose kundernas önskemål och behov. Denna förståelse för 
kundernas behov gör dem ofta beredda att betala mer för företagets tjänster samt kan leda till 
ökad försäljning och större marknadsandel. Barlow och Møller menar därför att kundernas 
klagomål kan användas som ett strategiskt verktyg för ökade affärer och klagomål som 
hanteras väl kan skapa starka band mellan kunder och företag. Tack vare klagomål kan 
företag förstå kunders behov som de ej annars hade upptäckt. För företag som måste reagera 
snabbt på ändrade marknadsförhållanden är lyssnandet till klagomål och direkta åtgärder ett 
viktigt bidrag för att hålla jämna steg med kundernas förväntningar menar Barlow och Møller. 
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2.4 Sammanfattning av teori och forskning om kundklagomål 

 
Givetvis bör företag sträva efter att göra rätt från början, men problem kan alltid uppstå. När 
ett problem eller misslyckande har inträffat måste företaget handla snabbt för att åtgärda 
kundens problem. Genom att snabbt och generöst göra en rättelse kan en tjänsteleverantör 
skapa eller bibehålla lojalitet hos sina kunder. För att ett företag skall ges möjligheten att 
åtgärda sina misslyckanden krävs det att de har både en struktur samt kultur som stödjer detta. 
Genom en kundorienterad organisationsstruktur samt en servicekultur inom företaget kan 
kunderna uppmuntras till att inkomma med synpunkter och även identifieringen av klagomål 
underlättas. En kundorienterad organisationsstruktur utgår från kundprocessen, det vill säga 
ser till helheten för kunden och en servicekultur sprider gemensamma värderingar inom 
företaget. För att motverka att framtida problem inträffar är det viktigt att företag lär av sina 
misstag. Det är därav stor vikt att företagen dokumenterar och klassificerar de klagomål och 
synpunkter som inkommer både från dess kunder och anställda. Genom att sedan analysera 
dessa klagomål får företaget ett underlag för beslut om förbättringsåtgärder att investera i. Ett 
ständigt arbete med förbättringsåtgärder gör att företaget ökar sin kvalitet samtidigt som de 
kan skapa mer lojala kunder och anställda. Detta i sin tur kommer även att leda till ett mer 
lönsamt företag. 
 
Denna modell är ett verktyg för att kunna utveckla företagets tjänster och verksamhet genom 
att skapa en effektiv klagomålshanteringsprocess. 
 

 
Fig. 2: Egen modifiering av Tax & Brown (1998) "Service recovery process"  
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3. Metod 
 
I detta kapitel skall vi beskriva vårt tillvägagångssätt utförligt. Vi kommer att redogöra för 

vårt val av ansats, uppsatsens angreppssätt, analysmetod samt föra en diskussion kring 

uppsatsens trovärdighet och studieobjektets anonymitet. Vi kommer även att redogöra för vårt 

val av respondenter. 

 

3.1 Ansats 

3.1.1 Positivism eller Hermeneutik 
 
Det finns olika vetenskapssynsätt som undersökaren kan tillämpa som utgångspunkt för sin 
studie. Synsätten får olika effekt på valet av teori och metod samt sambandet dem emellan, 
det vill säga metodologin. De två huvudkategorierna av vetenskapliga synsätt är positivism 
och hermeneutik. Det senare även kallat tolkningsbaserad ansats (Jacobsen 2002). 
Positivismens uppfattning om hur verkligheten ser ut grundar sig på att det finns en objektiv 
värld utanför oss själva och att denna objektiva verklighet kan studeras på ett objektivt sätt. 
Inom positivismen anses även att forskning skall vara kumulativ, det vill säga bygga på 
tidigare forskning och utvidga den kunskap som redan finns (Jacobsen 2002). Den 
tolkningsbaserade ansatsen skiljer sig dock från den positivistiska. Den menar att det finns 
olika bilder av verkligheten och inte någon objektiv social verklighet, eftersom människor 
uppfattar fenomen på olika sätt. Den tolkningsbaserade ansatsen utgår från verkligheten som 
en social konstruktion. Detta innebär att allt måste förstås i sitt specifika sammanhang och att 
kumulativ kunskap är svårt att skapa då det finns många olika sätt att tolka och förstå sociala 
fenomen. 
 
Vi har valt en tolkningsbaserad ansats. Vi menar att området och fenomenet kundklagomål 
bäst kan beskrivas och förstås om vi utgår från att klagomål är socialt konstruerade. Det är 
kundernas tolkning av tjänster som ligger till grund för uppfattningar om dess kvalitet. Vilket 
ligger till grund för kundmissnöje respektive klagomålsbeteende. 
 
Vår undersökning har inte för avsikt att skapa kumulativ kunskap och intention var inte att 
kunna dra generella slutsatser av vår studie. 
 

3.1.2 Deduktiv eller Induktiv 
 
Tillvägagångssätten för att kartlägga en verklighet kan variera. En strategi enligt Jacobsen 
(2002) är den så kallade deduktiva, där kunskap och vissa förväntningar av verkligheten först 
införskaffas innan empiri samlas in för att visa om dessa förväntningar stämmer överens med 
verkligheten. Motsatsen till den deduktiva strategin är den induktiva enligt Jacobsen (2002). 
Med den induktiva strategin skall forskaren försöka samla in relevant information nästan helt 
utan förväntningar. Meningen med denna strategi är att ingenting skall begränsa vilken 
information forskaren samlar in. Utifrån det insamlade materialet skall sedan teorier 
formuleras. 
 
Vi har valt att utgå från ett deduktivt tillvägagångssätt då studien tar sin utgångspunkt i teorin.  
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3.2 Uppsatsens angreppssätt 

3.2.1 Litteratursökning 
 
Vi började vårt uppsatsarbete genom att söka litteratur. Vi sökte litteraturen via olika 
databaser, Ebsco, Emerald, Libris och även via sökmotorn Google. Vi använde både svenska 
och engelska sökord. De sökord vi använde var kundvård, reklamation, klagomål, 
tjänstekvalité, complaints, marketing services, service quality och service recovery. Vi 
kombinerade orden med AND och trunkering för att få många träffar. Vi valde sedan 
litteraturen efter forskare som vi kände till samt efter titel som verkade intressanta. Vi sökte 
även efter forskare som vi sett i artiklar och böckers referenslitteratur. 

3.2.2 Undersökningsmetod 
 
Eftersom våra forskningsfrågor börjar på "hur" och då kräver en granskning av processer har 
vi valt forskningsstrategin fallstudie. 
 
Fallstudier innebär att man undersöker en eller några få objekt i syfte att redogöra för 
händelser, relationer eller processer inom undersökningsenheten (Eriksson & Weidersheim-
Paul 1997). Enligt Patel och Davidsson (2003) utgår en fallstudie från ett helhetsperspektiv 
och försöker få så täckande information som möjligt. Därav har vi valt att genomföra 
intervjuer och undersökningar på flera nivåer inom vårt studerade företag. 
 
Alternativet som vi vägde fallstudie emot var survey studie. Survey studie anses som lämplig 
när en beskrivning av ett fenomen skall studeras eller beskriva eventuella samband. Enligt 
Eriksson & Weidersheim-Paul (1997) är undersökningen även lämplig när forskningsfrågorna 
börjar med Vad, Vem och Hur många? Eftersom vår studie inte syftar till att beskriva 
samband och fenomen och att våra forskningsfrågor börjar på Hur, ansåg vi att fallstudie var 
ett bättre alternativ. 

3.1.3 Val av undersökningsenhet 
 
Vi har valt ett av Sveriges största energitjänstföretag. Orsaken till detta är att en av författarna 
har arbetat på företaget och hade frågor och bristande kunskaper angående 
klagomålshantering samt tjänsteutveckling inom företaget. Den andre av författarna var 
allmänt intresserad av utveckling av tjänster samt kundvård, detta med bakgrund att denne har 
arbetat inom telekombranschen tidigare. Telekom- och elbranschen påminner om varandra, 
dels för att det tidigare varit monopol som har blivit avreglerat samt att det rör sig om en viss 
typ av tjänst som i stort sett alla tar del av i vardagen. Valet var också utifrån att det redan 
fanns kontakter inom företaget och att vi hoppades att detta skulle underlätta insamlandet av 
data. 
 
Vi valde att koncentrera oss på ett företag då vi önskade genomföra en djupare undersökning i 
det specifika företaget. Eftersom vi inte hade för avsikt att göra en generaliserbar studie, 
avstod vi från att undersöka flera företag. 
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3.3 Data och datainsamlingsmetod 

3.3.1 Primär- och sekundärdata 
 
Det finns två kategorier av data som kan användas i en studie; primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är upplysningar direkt från personer och innebär att forskaren samlar in 
upplysningar för första gången (Jacobsen 2002). Sekundärdata innebär att det inte är 
forskaren som samlat in data utan informationen baseras på upplysningar insamlade av andra 
(Ibid.). Exempel på sekundärdata är statistik, årsredovisningar och dokument.  
 
Valet av primärdata gjordes utifrån våra forskningsfrågor och syfte. Det övergripande syftet är 
beskriva, analysera och tolka klagomålshanteringen vid ett energitjänstföretag. Det innebär att 
vi avser att genomföra en djupare undersökning, så kallad intensiv undersökning.  
 
Valet av metod blev därmed den kvalitativa metoden. Kvalitativmetod är adekvat när syftet är 
att beskriva ett fenomen eller begrepp, när forskaren vill vara öppen och avser att studera en 
eller få enheter (Jacobsen 2002).   
 
Inom den kvalitativa datainsamlingsmetoden finns tre alternativ: 

1. Den individuella, öppna intervjun 
2. Gruppintervju 
3. Dokumentundersökning  

 
Vi valde den individuella, öppna intervjun, då vi ansåg att en gruppintervju inte hade tillfört 
studien något mervärde. 
 
Först genomförde vi två stycken längre semistrukturerade individuella intervjuer. Den ena 
intervjun var med chefen för affärsutveckling. Dennes övergripande arbetsuppgifter är att 
ansvara för intern verksamhetsutveckling samt att utveckla affärer inom elmarknaden. Vi 
valde tio stycken temafrågor utifrån vårt syfte med uppsatsen samt den aktuella teorin. Den 
andra intervjun gjorde vi med teamledaren för handläggning av reklamationer och skadestånd 
samt utbildningsansvarig för kundservice. Vi valde tolv stycken temafrågor utifrån våra 
forskningsfrågor. Valet av respondenter skedde utifrån deras befattning och position inom 
företaget. 
 
Som komplement till de två längre intervjuerna har vi genomfört sju kortare telefonintervjuer. 
Dessa intervjuer byggde på sju stycken mindre temafrågor utifrån våra forskningsfrågor. 
Valet av respondenter var slumpmässigt utvalda inom deras funktionsområde. Fem stycken 
respondenter tillhör Kundtjänst, First line, och två stycken respondenter tillhör Backoffice. 
 
Efter de nio intervjuerna såg vi snart ett mönster. För att bekräfta att vi uppnått mättnad 
intervjuade vi ytterligare tre personer. Dessa respondenter bestod av en från Kundtjänst, en 
från Backoffice samt en som representerade området Affärsutveckling.  
 
Den kvantitativa metoden utgår från flera enheter och är extensiv samt att metoden är relativt 
sluten (Jacobsen 2002). Datainsamlingen blir därmed standardiserad. Vi avstod från en 
kvantitativ undersökning på grund av att vi önskade göra en intensiv undersökning där vi på 
ett djupgående sätt ville skapa en helhetsbild.  
 
Sekundärdata är hämtat från företagets årsredovisning, hemsida, interna instruktioner, 
avtalsvillkor samt företagets egen kundundersökning. 
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3.3.1 Testundersökning 
 
Innan intervjuerna genomfördes en testintervju för att få feedback på om frågorna var oklara 
eller om vi använt oss utav svårbegripliga begrepp. Efter testintervjun gjordes vissa ändringar 
av frågor som innehållit svårtolkade eller teoretiska begrepp. 

3.3.2 Kvalitativa personliga intervjuer 
 
Den första intervjun var en personlig intervju och genomfördes hos det undersökta bolagets 
lokalkontor i Örebro. Intervjun spelades in på band och varade i cirka en timme och trettio 
minuter. Vi började med att presentera syftet med uppsatsen och intervjun och lät sedan 
respondenten berätta om sitt arbete för att skapa en lättare stämning. Intervjun baserades på 
tio temafrågor för att få en så öppen intervju som möjligt och för att sedan kunna ställa 
eventuella följdfrågor. Intervjuutskriften resulterade i cirka 13 sidor tätskriven text. Intervjun 
skrevs ut ordagrant och bearbetades sedan till en beskrivande löptext. Det som då 
utelämnades var de saker som inte berörde ämnet. 
 
Den andra intervjun genomfördes via telefon. Författarna hade tillgång till högtalartelefon och 
kunde därmed spela in hela intervjun på band. Även i detta fall började vi förklara syftet med 
intervjun och uppsatsen och lät sedan respondenten berätta om sitt arbete för att skapa en 
lättare stämning. Intervjun varade i cirka en timme och trettio minuter. Intervjun baserades på 
tolv temafrågor för att få en så öppen intervju som möjligt och för att sedan kunna ställa 
eventuella följdfrågor. Utskriften av intervjun resulterade i cirka sju sidor tätskriven text. 
Även denna intervju skrevs ut ordagrant och bearbetades sedan till en beskrivande löptext. 
Det som då utelämnades var även här de saker som inte berörde ämnet. 
 
De tio övriga telefonintervjuerna varade i tjugo till trettio minuter vardera. Båda författarna 
deltog via högtalartelefon och även dessa intervjuer spelades in. Vi började intervjun med att 
förklara vårt syfte med intervjun och berättade att intervjun beräknades ta cirka tjugo minuter. 
Vi sammanställde intervjuerna omgående och förbehöll oss rätten att återkomma vid 
eventuella oklarheter.  
 
Vårt val av respondenter genomfördes utifrån deras position i företaget. Tre personer i 
ledningsposition samt nio personer som dagligen arbetar med kunderna. Vi valde detta 
upplägg för att kunna analysera eventuella skillnader och likheter inom företaget gällande 
synen på kundklagomål.  
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3.4 Analys metod 

 
Vi började med att renskriva intervjuerna. Därefter fick respondenterna som deltog i de två 
inledande intervjuerna ta del av råmaterialet för att kommentera eventuella felskrivningar eller 
missförstånd. När rättningarna genomförts efter diskussion med respondenterna började vi 
med en första analys av empirin. Syftet med den första analysen var att reducera överflödig 
information samt att systematisera data. Vi noterade vad som var värderingar och vad som var 
förklaringar och beskrivningar samt noterade viktiga citat. Vi kategoriserade data efter vilka 
frågor vi ville få svar på och skrev övergripande rubriker för att få en bättre överblick. 
Respondenterna som deltog i de tio mindre intervjuerna har inte läst igenom råmaterialet, utan 
vi sammanfattade intervjuerna innan vi avslutade samtalet. I samband med renskrivningen av 
intervjuerna markerade vi citat som vi ansåg var viktiga och kategoriserade dem utifrån våra 
temafrågor och forskningsfrågor. 
 
Nästa steg var att applicera empirin till rubriker utifrån den teoretiska modellen vi ville 
använda. Därefter analyserade vi företaget med hjälp av konstant komparativ metod. Denna 
metod innebär att sekundärdata och respondenternas svar jämförs där temafrågorna varit 
liknande. Utifrån dessa jämförelser har likheter och skillnader i svaren analyserats och tolkats. 
Detta har sedan även satts i relation till teorin.  
 
Den konstanta komparativa metoden är enligt Glaser och Strauss (1967) lämplig vid en 
tolkningsbaserad ansats där avsikten är att studera verkligheten som en social konstruktion. 
Vid en konstant komparativ metod är de vanligaste datakällorna individuella intervjuer och 
observationer. Förenklat beskrivs denna metod som en jämförelse mellan resultat, som 
kategoriseras och analyseras samt tolkas.  
 

3.5 Studiens trovärdighet  

3.5.1 Validitet och Reliabilitet 
 
Vi har hela tiden under empirin försökt minimera risker för låg validitet samt reliabilitet. 
 
Validitet innebär att studien är giltig och relevant, det vill säga att vi har undersökt det vi 
avsett att göra. Jacobsen (2002) ser validitet utifrån dess interna och externa giltighet. Den 
interna giltigheten i studien innebär till att vi undersökt det vi avsett att göra. Studiens externa 
giltighet syftar till om studien går att överföra till andra sammanhang. Vår studie har låg 
extern giltighet, då vi endast undersöker ett företag och några allmänna slutsatser därmed ej är 
möjliga. Testintervjun som nämndes ovan (3.3.1) var ett led i att reducera feltolkning och 
därmed öka validiteten. 
 
Reliabilitet betyder att studien skall vara tillförlitlig och trovärdig. Enligt Jacobsen (2002) kan 
valet av undersökningsmetod påverka själva resultatet. Detta är något som måste beaktas. 
 
Under våra intervjuer var båda författarna närvarande och vi valde att spela in samtalen för att 
ingen information skulle gå förlorad. Sammanställningarna av intervjuerna påbörjades direkt 
efter genomförd intervju då den var aktuell i minnet. Genom att även låta respondenterna som 
deltog i de längre intervjuerna läsa igenom de sammanställningar som gjordes har vi försökt 
öka reliabiliteten ytterligare för att minska risken för missförstånd. Respondenterna 
återkopplade både skriftligt och muntligt med de mindre justeringar som behövde 
genomföras.  
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Vi förbehåll oss även rätten att kontakta respondenterna om vi behövde kompletterande 
information eller om vi fann något otydligt. Vid de tio andra intervjuerna har inte 
respondenterna läst igenom materialet. Innan samtalet avslutades sammanfattade vi hur vi 
uppfattat svaren från våra respondenter för att minimera missförstånd. Vid sammanställningen 
av intervjuerna hade vi uppfattat svaren olika vid tre tillfällen och kontaktade därav 
respondenterna på nytt för att reda ut eventuella missförstånd.  För att nå en hög reliabilitet på 
en kvalitativ undersökning bör empirin innehålla många citat (Jacobsen 2002). Vi har trots 
detta inte infört många citat för att vi upplever det blir svårt och ansträngande att läsa. Vi 
anser att reliabiliteten på denna studie trots detta är ganska hög på grund av att respondenterna 
har läst sammanställningarna och kommenterat och ändrat i texten. 
 
Efter att ha genomfört nio intervjuer framkom inga avvikande synpunkter. Vi valde dock att 
göra ytterligare tre intervjuer för att säkerställa att vi uppnått en mättnad. Dessa 
kompletterande intervjuer genererade inte några andra synpunkter som skulle påverka 
studiens resultat. Därmed ansåg vi att en mättnad hade uppnåtts och valde att inte intervjua 
fler personer. 
 
Då en av författarna till denna studie arbetat inom det studerade företaget kan det ha påverkat 
respondenternas svar, så kallad intervjuareffekt. Detta kan medföra att svaren får en slagsida 
(Jacobsen 2002). En positiv effekt för vår studie är att respondenterna varit frispråkiga och 
villiga att svara utförligt på våra frågor. Det negativa är att respondenterna förutsatt att det 
funnits en viss förförståelse för företagsspecifik information. 
 
På grund av ena författarens kontaktnät på företaget har vi fått intervjuat respondenter med 
den, ur studiens synpunkt, rätta befattningen. Vi tror att kontakterna bidragit till att vi givits 
möjligheten att intervjua personer i den befattningen samt att de tagit sig tid och svarat öppet 
på våra frågor. Det har naturligtvis negativa effekter att en av författarna har starka band till 
det studerade företaget. Författarens syn på företaget kan delvis ha påverkat till exempel 
frågeval samt tolkning av data. Därför har vi under arbetets gång alltid diskuterat, reflekterat, 
analyserat och tolkat tillsammans. Författarna har försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt. Vi 
har under studiens gång diskuterat sinsemellan och anser att våra skilda erfarenheter kan ha 
hjälpt oss att försöka bibehålla ett objektivt förhållningssätt. Vi är dock medvetna om att det 
alltid finns inslag av subjektivitet. 
 
Om denna undersökning skulle återskapas tror vi att undersökningen skulle kunna få samma 
resultat under förutsättning att respondenterna svarar lika öppet och att undersökarna får 
tillgång till liknande material. Vi ser dock en svårighet i detta, då respondenterna troligtvis 
inte kommer att svara lika öppet på frågor. Tillgången till liknande sekundärdata skulle också 
förmodligen bli problematisk. Därav tror vi att undersökningen inte kan återskapas på samma 
sätt och få ett likvärdigt resultat. 
 

3.6 Anonymitet 

 
En förutsättning för att genomföra denna undersökning på det valda företaget var att företaget 
fick vara anonymt. Därav förkommer inte företagets eller respondenternas namn i uppsatsen. 
Företaget refereras till i form av ”Elhandelsbolaget” och respondenterna refereras till utifrån 
deras befattning. 
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4. Redovisning av empiri samt analys och tolkning 
 
I detta avsnitt avser vi att presentera det empiriska materialet med kommentarer samt analys 

och tolkning med utgångspunkt i våra forskningsfrågor och teoretiska modell. För varje 

område görs en beskrivning, en analys samt en tolkning. Analysen bygger på mönster i vårt 

material och tolkningen är det som vi uppfattar kan tänkas ligga bakom och förklara ett visst 

beteende eller agerande. 

 

4.1 Upplägg av empiri 

 
Vi kommer nedan att presentera den empiriska kontexten samt empiriskt material tillsammans 
med kommentarer, analys samt tolkning utifrån den teoretiska modell som vi beskrev i kapitel 
2. Vid kategorisering av data utgick vi från vår teoretiska modell samt forskningsfrågor. Vi 
presenterar därav den empiriska kontexten samt övrig empiri stegvis för varje del inom 
modellen och följs sedan av en analys som bygger på mönster i vårt material samt tolkning, 
det vill säga vad som kan tänkas ligga bakom och förklara ett visst beteende eller agerande. 
Vi har valt att göra analys och tolkning i samma avsnitt som framställningen. Detta för att vi 
anser att det blir en tydligare översikt och lättare att förstå koppling mellan analys, tolkning 
och framställningen av bolaget. 
 
Vid systemeringen av empirisk data valde vi att dela in våra respondenter i två övergripande 
kategorier utifrån deras position inom företaget, Ledande befattning och Övrig personal. Inom 
dessa två kategorier valde vi underkategorier för att tydliggöra skillnader och likheter mellan 
och inom de olika nivåerna. Underkategorierna är; Ledning som syftar till chefen för 
affärsutveckling, Mellanchef som syftar till teamledaren för handläggning av reklamationer, 
skadestånd samt utbildningsansvar inom kundtjänstenheten samt Kundombudsmannen som är 
organiserad under enheten affärsutveckling. Underkategorierna för Övrig personal är; 
Frontpersonal som är de respondenter som arbetar inom kundtjänst samt Stödpersonal som 
arbetar inom backoffice. All annan information som vi tagit del av i form av sekundärdata 
presenteras som vad Elhandelsbolaget anser. 
 

4.2 Beskrivning av den empiriska kontexten 

 
Elhandelsbolaget betraktar produkten el som en tjänst och definierar bolaget som ett 
tjänsteföretag. Bolaget hanterar aldrig el fysiskt utan det blir mer som en finansiell tjänst som 
säljs. Ledningen beskriver bolagets process genom att de köper in elen åt kunden, de 
definierar risknivån åt kunden och säljer elen som en färdigpaketerad produkt. Sedan skall 
Elhandelsbolaget lämna service runt i kring denna tjänst. "Vi liknar oss själva som ett 
försäkringsbolag" säger ledningen.  
 
Ledningen ger exemplet:  

"Vill en kund ha ett fastpris avtal om ett år, så köper vi in kraften 

finansiellt för ett år framåt och förpackar den till kunden på ett 

attraktivt sätt. Målet för detta är att kunden skall kunna känna sig lugn 

och trygg att deras elpris inte kommer att förändras inom detta år.” 
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Ledningen menar att det är mötet med kunden och kundrelationen som skall göra bolaget 
differentierat gentemot sina konkurrenter. De ser kundrelationen som en cykel som inleds 
med att skapa ett förtroende hos en potentiell kund för att det skall uppstå ett intresse att 
inleda en relation. Företagets ambition är att en förstklassig service skall ligga till grund för 
att kunderna förblir lojala. 
 
Ledningen anser sig fortfarande befinna sig i en omställningsprocess från en 
monopolmarknad till en konkurrensutsatt marknad efter den avreglering som skett. 
Kundombudsmannen beskriver omställningsprocessen ”Det är som en oljetank, det är en 
lång bromssträcka och sen svårt att vända den och få fart framåt igen”. Utmaningen för 
företaget ligger nu i att skapa tydligare kundfokus i organisationen. 
 
Analys och tolkning 
 
Enligt forskare som bland annat Echeverri och Edvardsson (2002), Grönroos (2002), Nyberg 
(2002) och Gummesson (1995) är en typisk tjänst abstrakt och immateriell samt att kunden är 
medproducent. Vidare menar de att det karakteristiska med en tjänst är att den sker under 
samproduktion och att en tjänst är heterogen. Echeverri och Edvardssons (2002) definition av 
en tjänst är att det är en kedja av aktiviteter som bidrar till en process där kunden är 
medproducent för att uppnå ett visst resultat. 
 
Elhandelsbolaget uttrycker själva att de betraktar el som en tjänst. De menar att el kan liknas 
vid en finansiell tjänst där Elhandelsbolaget hanterar riskerna i samband med inköpen av el. 
 
Enligt Echeverri och Edvardssons (2002) innebär tjänstesynsättet att kundrelationen är i 
centrum, genom att kundrelationer skall skapas och vårdas. Ledningen anser att mötet med 
kunden är viktigt och ser skapandet av en kundrelation som en process. 
 

Vi tycker oss se att Elhandelsbolaget i samband med avregleringen av elmarknaden har 
försökt anta ett tjänstesynsätt. Det är ett första steg till att anpassa företaget från monopolet till 
den konkurrentutsatta marknaden. Företaget är medvetet om att skapandet av en relation är en 
process och att en förstklassig service skall vårda denna relation. 
 
Det är en lång process att ändra från ett produktionssynsätt till ett tjänstesynsätt, vilket vi 
upplever att företaget är medvetet om. Vi anser dock att det är anmärkningsvärt att företagets 
utmaning fortfarande är kundfokusering trots att elmarknaden varit avreglerad i tio år. Vi 
upplever att de inte kommit vidare långt i sitt tjänstesynsätt. 
 

4.3 Klagomålshantering 

 
Målet för Elhandelsbolaget är att varje klagomål skall nå en uppgörelse, på ett sätt att det inte 
stör kundrelationen. "Det är alltid en störning när något går snett, men kan man lösa det på 
ett bra sätt så kan detta förstärka kundrelationen istället föra att störa relationen" anser 
ledningen. Det är därför viktigt för Elhandelsbolaget att hantera klagomålen på rätt sätt. "Det 
är viktigt att kunden känner att detta företag är seriöst - om något går på tok så tar vi ansvar 

och löser detta" säger ledningen. Kundombudsmannen nämner att ”Det är viktigt att visa för 
kunder och även internt att vi vill bli mer kundorienterade och lyssna på kunderna”. Även 
frontpersonalen anser att det är viktigt att hantera kundklagomål på ett bra sätt. Detta för att få 
information om vad som är fel, som de sedan kan föra vidare inom organisationen. 
Frontpersonalen menar att ”Klagomål är bra, för det kan leda till förbättringar”.  
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Kundombudsmannen anser att förbättringsarbete utifrån kundklagomål är viktigt, men att 
detta blivit något åsidosatt på grund av den höga arbetsbelastningen som är. Han upplever att 
det varit svårt att få gehör från företagsledningen i denna fråga. Ledningen anser att kunden 
inte skall behöva vända sig till allmänna reklamationsnämnden eller konsumentverket för att 
få ett ärende utrett. Utan att bolaget har en strävan att lösa problemen för kunden. Kundtjänst 
är den första instans som kunden kommer i kontakt med vid eventuella frågor. Det är tänkt att 
kundtjänst skall kunna lösa alla typer av problemen med hjälp av backoffice. ”Målet för oss 
som jobbar på slingan är att lösa kundens problem direkt, och om vi inte kan hjälpa kunden 

ska vi ta hjälp av vår teamledare” säger frontpersonalen. Däremot saknar frontpersonalen 
klara rutiner utan menar att de får ”känna av situationen”. Om kundtjänst inte kan nå en 
uppgörelse har Elhandelsbolaget genom att tillsätta en kundombudsman skapat ytterligare en 
kanal för kunderna att komma i kontakt med bolaget. Kundombudsmannen skall vara en 
oberoende part. Detta för att företaget vill skapa en trygghet för kunden.  
 
Analys och tolkning 
 
Enligt Grönroos (2002) syftar klagomålshantering till att företag på ett effektivt sätt skall 
upptäcka och åtgärda eventuella problem. Enligt Lovelock och Wirtz (2004) kommer de 
kunder som upplevt ett tjänstemisslyckande och som blivit fullt nöjda med rättelsen troligen 
att göra återköp. Därav kan ett företag genom sin klagomålshantering påverka kundens 
förtroende för företaget och göra denne lojal. Klagomålshanteringen innebär även att företag 
måste lära av sina misstag för att liknande problem inte skall inträffa igen. 
 
Elhandelsbolaget är medvetet om chansen de har till att förstärka sina kundrelationer genom 
att på ett bra sätt lösa kundens problem. Trots detta saknar företaget en tydlig policy och 
strategi för klagomålshantering. Vid våra intervjuer med de olika respondenterna fick vi något 
skilda svar på den övergripande frågan om synen på kundklagomål. Som ovan beskrivet talar 
ledningen om vikten av att lösa problem, medan frontpersonalen och kundombudsmannen 
talar om att åtgärda problem samt möjligheten till att förbättra verksamheten. Detta tolkar vi 
som att det kan finnas en skillnad på synen gällande kundklagomål. Vid denna övergripande 
fråga gav ledningen intrycket av att mest se till lösningen av symtom, medan frontpersonalen 
och kundombudsmannen gav intryck av att vilja skapa ett lärande. Vi tror att orsaken till 
skillnaden kan vara att frontpersonalen samt kundombudsmannen som handlägger 
kundklagomål kan bilda sig en uppfattning om vilka problem som inkommer mest frekvent, 
och därmed inser tydliga och lönsamma förbättringsområden. Vår uppfattning är att ledningen 
inte har tillgång till statistik över problemområden, utan endast antalet kundklagomål. Vi tror 
att detta är grunden till att ledningen gav oss uppfattningen om att de endast såg till lösningen 
av symtom istället för att se till ett lärande.   
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4.4 Klagomålshanteringsprocessen  

 
Vi kommer vidare att beskriva Elhandelsbolagets hantering av kundklagomål utifrån Tax och 
Browns (1998) process för klagomålshantering och kommentera, analysera och tolka utifrån 
denna modell. 

Steg 1 – Identifiera klagomål 
 
Organisationsstruktur och servicekultur 
Elhandelsbolaget har försökt strukturerar sig utifrån ett kundperspektiv. Bolaget är organiserat 
utifrån olika funktioner som skall stödja kundrelationen. Kunden har ett behov av 
produktutveckling och därmed en avdelning för produktutveckling resonerar 
Elhandelsbolaget. Elhandelsbolaget är organiserat utifrån två olika segment, Stora kunder 
samt Privat- & Småföretagskunder. Det är tänkt att all verksamhet skall arbeta på uppdrag av 
segmenten och all rapportering skall ske segments vis. Ett resultat rapporteras för varje 
segment och tillsammans bildar de Elhandelsbolaget resultat. ”Utmaningen för oss är att 
vrida på pyramiden så att kunderna kommer i fokus, därför har vi givit segmenten dessa 

viktiga roller” säger ledningen.  
 
Koncernen har valt att lägga kundserviceenheten som en serviceenhet i moderbolaget. 
Anledningen till detta är att detta servicebolag skall serva fler affärsområden än 
Elhandelsbolaget. ”Det är ett strategiskt val att köpa tjänsten i stället för att göra den själv, 
det vi vill åt är en effektiv kundvårdsprocess” menar ledningen. Bolaget anser att det blir 
effektivare och att det uppstår synergieffekter om bolaget köper tjänsten. Kundserviceenheten 
är inget eget affärsområde utan de jobbar på uppdrag av Elhandelsbolaget eller något annat 
affärsområde. Det innebär att personerna inom denna enhet har två uppdragsgivare, kunden 
och affärsområdet.  
 
Kundservice är inte organiserade utifrån kundsegment utan är organiserat efter funktionerna, 
en traditionell funktionsorganisation. Kundserviceenheten består av 4 stycken avdelningar och 
sex stycken supportfunktioner. Avdelningarna är Kundtjänst, Teknisk & automatisk 
mätaravläsning, Fakturering och Backoffice samt IT. ”För att kundtjänstpersonalen ska få en 
naturlig koppling till Elhandelsbolaget utbildar vi all personal i bolagets strategi och 

visioner” säger mellanchefen. ”I utbildningen jobbas det mycket med hur vi tillsammans med 
elhandelsbolaget ska kunna uppnå visionen” förklarar mellanchefen. ”Vi arbetar mycket med 
våra mål och allt ska räknas och prickas av, vi känner att vi vet exakt vad Elhandelbolagets 

strategi och vision är” säger frontpersonalen. 
 
Personalen inom stödfunktionerna upplever inte samma koppling till elhandelsbolagets 
strategier och vision. ”Vi har inte på ett strukturerat sätt arbetat med strategin och visionen 
för att sedan komma fram till hur vi skall uppnå målen, vi har bara satt upp mål för vår egen 

grupp eller funktion utan koppling till Elhandelsbolagets strategi som vi upplever det” säger 
stödpersonalen. ”Jag kan sakna denna koppling mot elhandelsbolaget, ibland känns det som 
om vi på Backoffice lever ett eget liv och alla bara förväntar sig att allt ska fungera, men det 

finns ingen plan på hur” säger en av stödpersonalen. ”Vi har omorganiserats så många 
gånger så en naturlig servicekultur kan kännas avlägsen, alla kör sitt race och sköter sin del i 

processen och glömmer nog ibland att det är kunden som skall vara i centrum” säger 
stödpersonalen. 
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Uppmuntran till klagomål 
Kundombudsmannen anser att bolaget kunde vara mer aktivt när det avser uppmuntran till 
klagomål från kunderna. ”Vi är lite passiva när det gäller att uppmuntra klagomål, det kanske 
inte räcker med att via kundtidningen upplysa kunderna att komma med synpunkter” säger 
kundombudsmannen. Bolaget har ingen särskild länk på hemsidan för kunderna att framföra 
klagomål eller andra synpunkter, men det finns en länk till bolagets kundombudsman och 
kundtjänst. Väljer kunden att kontakta kundtjänst via hemsidan finns det nio stycken förhands 
val, varje val är ett ämnesområde. Exempel på områden är: Mätarställningar, Flyttanmälan, 
Fakturafrågor samt Övriga frågor.  Kundombudsmannen har även en egen mailadress där 
kunderna kan få kontakt. ”Kundombudsmannafunktionen skall vara oberoende och svara på 
kunders frågor och problem som kunder har” säger ledningen. ”Denna funktion skall göra så 
att kunderna känner trygghet och vågar framföra klagomål” menar ledningen. Det är 
kundtjänstfunktionen som handlägger alla ärenden som inkommer via kundombudsmannen. 
”Alla typer av frågor inkommer till kundombudsmannen, men det kommer nog mest frågor 

direkt till kundtjänst trots allt” menar frontpersonalen. ”Det som vi gör för att få fram 
kundernas klagomål är att fråga kunderna innan samtalet avslutas om kunderna har någon 

ytterligare synpunkter eller något mer att framföra” säger frontpersonalen. 
 
Kundtjänst har ett 020-nummer som innebär att kunderna inte betalar för samtalet och det 
skall uppmuntra kunderna till att kontakta kundtjänst. Alla samtal till kundtjänst räknas men 
det kategoriseras inte. Under det senaste halvåret har det inkommit 130 000 samtal per månad 
normalt sätt är det 90 000 samtal per månad. Detta har inneburit långa köer och väntetider för 
kunderna. ”Vi har bytt faktureringssystem och detta har medfört massor av problem och det 
har tyvärr inneburit att kunderna kommit lite i kläm, samt att det i sin tur leder till många 

samtal till kundtjänst” säger mellanchefen. ”Alla samtal innebär inte direkta klagomål, men 
det är oklarheter som kunderna vill reda ut” säger frontpersonalen. 
 
Tjänstegarantier 
Elhandelsbolaget arbetar med kundundersökningar som de själva genomför samt de 
undersökningar Svensk Kvalitetsindex genomför. Utifrån dessa framkommer flera brister och 
kritik mot bolaget. Efter denna kritik har bolaget utvecklat en kundgaranti utifrån de mest 
frekventa klagomålen. ”Efter resultatet från 2004 års undersökning började vi att arbeta 
fram en kundgaranti som ska vägleda vad kunderna kan förvänta sig” säger ledningen. ”Efter 
detta har våra resultat från undersökningarna förbättrats och det känns positivt” fortsätter 
ledningen.  
 
Kundgarantin gäller endast för kunder inom segmentet ”Privat personer & små företag”. 
Kundgarantin skall ersätta kunder med automatik och den avser: 

1. Försenad fakturering 
2. Försenat leverantörsbyte 
3. Försenad avläsning 
4. Försenad handläggning 

 
Det finns flera restriktioner för när garantin gäller. Till exempel gäller garantin bara när 
Elhandelsbolaget orsakat felet samt att kunden ej kan få ersättning från flera delar av 
kundgarantin samtidigt. ”Kunderna vill ibland åberopa alla delar av kundgarantin och så 
fungerar den inte” menar frontpersonalen. Detta innebär att om kunden har drabbats av 
försenad fakturering på grund av försenad avläsning, utgår bara en kompensation från 
garantin. Ersättningarna är om 150 kr för handläggnings- och leverantörsbytesförsening.  
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Ersättningen för försenad fakturering är en prisreduktion för den del av fakturan som avser 
mer än 12 månader tillbaka i tiden. Vid försenad avläsning avser ersättningen en reducering 
av kostnaden för skillnaden mellan den faktiska förbrukningen och den schabloniserade 
förbrukningen som är äldre än 12 månader (förutsatt ett det är en merförbrukning). ”Vi 
upplever att kundgarantin har givit oss tydligare regler för hur kompensationer skall 

utfärdas” säger frontpersonalen. 
 
Analys och tolkning av steg 1 
 
Enligt Grönroos (2002), Echeverri och Edvardsson (2002) och Tax & Brown (2002) bör 
företag ha en organisationsstruktur samt en kultur inom företaget som stödjer ett 
processtänkande samt främjar klagomålshantering. Alla verksamheter inom en organisation 
som arbetar med kundvärde måste samordnas och ledas som en sammanhängande process. En 
funktionsorienterad struktur är inte att föredra när ett kundperspektiv skall antas, på grund av 
risken att funktionerna blir livegna. 
 
Bolaget har i och med sin organisationsstruktur försökt att utveckla en mer processorienterad 
organisation än funktionsorienterat. Det framgår att ansatsen från företaget är att ansvaret för 
aktiviteterna ligger hos de olika segmenten. Företaget har försökt att utgå ifrån kunden. Det är 
svårt för oss att i detta skede se om organisationen uppnår dess syfte. Men vi tycker oss se en 
risk i att företaget utgår från olika funktioner som skall arbeta med hänsyn till kunderna. 
Vi anser att detta inte är att ha ett kundperspektiv fullt ut. Vi anser att bolaget har en 
blandning mellan funktions- och processorienterad organisation. 
 
En central del i företagets strategi är kundservice, då de strävar efter en förstklassig service. 
Vi ställer oss dock kritiska till deras val att köpa in tjänsten för kundservice. Fördelen med 
outsourcing är att uppnå synergieffekter. Det är dock mycket viktigt att det finns processer 
som genomsyrar hela företag för att få en effektiv kundvård. Och om företaget då köper in 
kundvården kan det var svårt att få fungerande processer. Som vi tolkar det har 
kundserviceorganisationen en annan organisationsstruktur i jämförelse med Elhandelbolaget. 
Kundserviceorganisationen är uppbyggd efter funktioner och arbetsuppgifter. Vi anser att det 
inte är någon kundfokusering inom denna organisationsstruktur. Vi ser en risk för att varje 
avdelning inom kundservice inriktar sig mer på den specialisering som finns på avdelningen i 
stället för samverkan mellan avdelningar. Kundtjänstpersonalen upplever att de arbetar efter 
elhandelsbolaget strategi och vision och känner en naturlig koppling till bolaget. Medan 
stödpersonalen upplever att de inte har någon naturlig koppling eller kunskap om strategin 
eller visionen för bolaget. Vi tolkar detta som att det saknas klara processer och strategi för 
effektiv kundvård. Vi tolkar också utifrån stödpersonalens uttalande att kundserviceenheten är 
en funktionsorganisation och inte alltid arbetar med att ha kunden i centrum. 
Kundtjänstpersonalen som är tillika frontpersonal upplever vi dock ha ett mer kundorienterat 
synsätt än backoffice. Backoffice har inte som huvudfunktion att tala med kund, men det är 
ändå viktigt att den personalen har ett kundorienterat synsätt för att organisationen som helt 
skall bli framgångsrik. 
 
För att företaget skall kunna identifiera tjänstemisslyckanden är det viktigt att företaget aktivt 
försöker uppmuntra kunderna till att inkomma med klagomål och synpunkter, då det som 
tidigare nämnts är väldigt få kunder som klagar enligt Tax och Brown (2002) samt Lovelock 
och Wirtz (2004). Utifrån våra intervjuer har vi tolkat att kundombudsmannens uppfattning 
om att företaget inte tillräckligt aktivt uppmuntrar till klagomål är en åsikt som delas inom 
bolaget. Kundtjänsten frågar kunderna om synpunkter innan samtalet avslutas. Detta innebär 
då att kunderna redan har kontaktat kundtjänst av någon anledning och därmed har kunderna 
redan tagit initiativet att kontakta bolaget. 
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Vi tycker att tanken med en kundombudsman är god, men vi ställer oss frågande till hur 
objektiv denne kan vara. Kundombudsmannen är anställd av Elhandelsbolaget, men skall 
företräda kunderna vid en oenighet. Enligt de uttalande vi fick i intervjuerna tolkar vi att 
kundombudsmannafunktionen inte skapat ytterligare uppmuntran till att få kunderna till att 
höra av sig till bolaget. 
 
Elhandelsbolaget tillhandahåller ett 020-nummer för dess kunder för att underlätta kontakten 
med kundtjänst. Detta är positivt anser vi, eftersom 020-nummer är kostnadsfria vilket kan 
påverka kundens bedömning av att samtalet är värt besväret. Viktigt är dock att numret skall 
vara tillgängligt. Det senaste halvåret, då kundtjänsten har mottagit cirka 130 000 samtal per 
månad, har tillgängligheten varit låg. Den långa väntetiden kan ha medfört att kunden kan ha 
påverkats negativt anser vi. Vi tolkar att systembytet har orsakat mycket problem och långa 
köer vid kundtjänst och det kan inte vara acceptabelt att driftsätta ett system som skapat så 
mycket problem. 
 
En tjänstegaranti är enligt Lovelock och Wirtz (2004) till för att skapa en tjänstestandard både 
för kunder och även personal. Syftet med att skapa en tjänstestandard är även, enligt Axelsson 
och Agndal (2005), att kommunicera vad kunder kan förvänta sig av en tjänst. En 
tjänstegaranti bör vara obestridbar samt lätt att förstå och kommunicera. Den bör även vara 
meningsfull och trovärdig samt lätt at åberopa och enkel att lösa in. Elhandelsbolagets 
kundgaranti är en sådan tjänstegaranti. Vi ser det som en positiv utveckling från bolaget att de 
tillämpar tjänstegarantier. Det är viktigt att garantierna är utformade på rätt sätt och att de är 
rimliga utifrån vad kunden har drabbats av. Vid en första anblick ser kundgarantin 
lättförståelig ut och verkar rimlig. Vid djupare analys av garantin är den lite mer komplicerad 
än vid första anblicken. Vi upplever att det är många komplicerade undantag som kan vara 
svåra att förstå för kunderna. Vi tolkar att kunderna tror att garantin gäller mer än vad den gör 
enligt det uttalandet vi fick av frontpersonalen. Till exempel att kunderna tror att de kan 
åberopa alla delar samtidigt. Detta medför att kundgarantin skapar höga förväntningar hos 
kunderna och att sedan ett missnöje uppstår när dessa inte kan infrias på grund av diverse 
undantag. Om vi ser tillbaka till undersökningen som Svenskt Kvalitetsindex genomförde så 
var förväntningarna på elbolagen höga och kunderna upplevde inte att elbolagen levde upp till 
dessa förväntningar. Här upplever vi en koppling. Elhandelsbolaget utger garantier som 
kunderna anser att de inte kan uppfylla alla gånger. Trots detta har kundnöjdheten ökat sedan 
införandet av kundgarantin. Men vi menar att utformningen av kundgarantin kan göras 
tydligare. 

Steg 2 – Åtgärda kundproblem 
 
När kunderna ringer in eller skriver in till bolaget och har klagomål handläggs alla ärenden i 
första skedet hos kundtjänst. Någon policy för hanteringen av just kundklagomål finns inte 
uttryckligen. De riktlinjer som finns är som vi tidigare nämnt företagets kundgarantikoncept 
samt en kreditpolicy. Det finns skriftliga instruktioner för kundtjänstpersonalen men dessa 
instruktioner är inte kommunicerade ut till hela kundserviceorganisationen, utan det är ett 
internt dokument för kundtjänst. Dessa instruktioner innehåller bland annat 
handläggningstider, svarsrutiner samt att handläggaren alltid skall ha som mål att lösa 
kundens problem i första led. 
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Kompensationer och hanteringsprocessen 
Kunder som använder 020-numret kommer till en handläggare på kundtjänst. Handläggarna 
har som enda befogenhet att göra rättelser inom ramen för kundgarantin. Som tidigare nämnts 
så skall kundgarantin ersätta kunderna med automatik, men om det av någon orsak inte skett 
kan handläggaren lägga in denna ersättning. Gör kunden anspråk på ytterligare ersättning än 
vad som kundgarantin omfattar skall handläggaren diskutera ärendet med den gruppansvarige. 
”Vi försöker alltid lösa problemet åt kunden, men vi har bara befogenheter till en viss gräns, 

kundgarantin, sedan lämnar vi ärendet vidare till vår teamledare eller ibland direkt 

reklamationsgruppen” säger frontpersonalen. Om handläggaren tillsammans med 
teamledaren inte kan lösa problemet går ärendet över till en reklamationsgrupp. Om 
problemet är mer av en teknisk karaktär till exempel kvittning av en faktura skickas ärendet 
vidare till backoffice. "Vi inom backoffice har inte några direkta rutiner för kompensationer, 
vi lämnar oftast vidare till reklamationsgruppen" säger stödpersonalen. 
 
Bolagets resonemang om att kundtjänst inte skall göra avsteg från kundgarantin handlar om 
att kunderna inte skall kunna bli behandlade olika. Reklamationsgruppen kan däremot vid ett 
reklamationsärende lägga in alla kompensationerna för garantierna. Dessutom finns det uttalat 
att de kan, om det skulle vara mer lönsamt, lägga in 10 % av fakturabeloppet som en 
kompensation. "För oss är reklamation något som uppstår när kunden kräver ersättning av 
något slag, andra problem som kundtjänsten löser över telefon är rättelser", säger 
mellanchefen. ”Vi på First line kan lägga in kompensationer upptill 150 kr, samma som 
handläggningsgarantin” säger frontpersonalen. 
 
Alla Skriftliga brev skall skannas in och breven handläggs av kundtjänst. Personalen som 
ansvarar för inkomna brev vidarebefordrar även de ärenden som inte kan handläggas av 
kundtjänst. ”Vi besvarar alla breven skriftligt” säger frontpersonalen. Varje brev/förfrågan 
tilldelas en personlig handläggare som skall ansvara för ärendet. De förfrågningar som 
skickas in via mail från hemsidan behandlas av kundtjänst. Dessa brev skannas inte, men 
noteras och läggs in som en bilaga i ärendehanteringssystemet. Om det är ett problem som 
kan dra ut på tiden, innan handläggaren kan presentera en lösning till kunden, skall ett 
bekräftelse brev skickas till kunden. Detta som ett kvitto att kundens ärende är under 
handläggning. ”Vi skall besvara brev inom 5 dagar, mail inom 24 timmar, fax inom 48 
timmar” säger frontpersonalen. ”Det har varit svårt att klara dessa handläggningstider nu 
under hösten eftersom det inkommer fler ärenden än vanligt, tack vare systembytet” säger 
frontpersonalen. 
 
Kundbemötande 
”För att kunna bemöta och hantera kunderna på ett bra sätt har all kundtjänstpersonal vid 

nyanställningen utbildats” säger mellanchefen. Utbildningens innehåll är inte enbart produkt- 
och systemkunskap, utan även utbildning i samtalsteknik. En modul i utbildningspaketet 
kallas Vett & Etikett och där ges personalen kunskap om hur samtalet med kunden bör gå 
tillväga samt svarsteknik. Utbildningen berör även att personalen bör tänka på hur de pratar, 
tonläge, hastighet samt att prata tydligt och använda ett begripligt språk. ”Personalen får 
även utbildning i hantering av upprörda kunder samt hur personalen skall hantera 

situationen utan att ta åt sig personligen samt att personalen ska kunna behärska sig själva, 

det är viktigt att kunna lyssna på kunden” säger mellanchefen. Delar som poängteras i 
utbildningen är vikten av att låta kunden tala av sig. ”Jag har genomgått utbildning i 
samtalsteknik för försäljning, men jag har varit föräldraledig så jag har missat några 

utbildningstillfällen, ingen utbildning i hantering av upprörda kunder” säger en av 
frontpersonalen. ”Jag har genomgått flera utbildningar i samtalsteknik, hantering av 
upprörda kunder samt att sälja över telefon och jag tycker de har varit ganska bra och tycker 

att jag arbetar efter utbildningsmallen” säger en annan av frontpersonalen.  
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Enligt kundombudsmannen har de kunder som varit i kontakt med honom, när kundtjänst ej 
kunnat lösa problemet, påpekat att de upplevt ett positivt bemötande av kundtjänstpersonalen. 
Även bolagets egen kundundersökning påvisar att kunderna upplever bemötandet från 
kundtjänst positivt. "Vi inom backoffice har inte genomgått någon utbildning i 
kundbemötande eller liknande" säger stödpersonalen. Stödpersonalen har kundkontakt vid 
tillfällen när kundtjänst överlämnat problemet till backoffice.  
 
Kunddatabas 
Bolaget har som mål att alla inkomna ärenden skall registreras i kundregistret som är tillika 
faktureringssystem. I detta system finns en modul för ärendehantering. Det finns inte någon 
speciell databas för hantering av kundklagomål eller övriga kundärenden. Faktureringssystem 
är nytt sedan 1 april, 2006. 
 
Vi skall nedan förenklat förklara hur detta ärendehanteringssystem fungerar. 
 
Ärendehanteringssystemet har två funktioner. 

1. Noteringar om kunder 
2. Skicka ärenden om kunder till andra handläggare. 

 
1. Noteringar på kunder 
När faktureringssystemet öppnas måste varje handläggare aktivt välja att visa modulen 
ärendehantering. Ärenden ligger sedan i datum ordning, men om ett aktivt val görs kan 
sortering efter ärendehanteringskod göras. För att handläggarna skall kunna läsa ”loggen” 
måste varje enskilt ärende öppnas. 
 
Det finns i dagsläget 222 ärendekoder att välja i mellan. Varje handläggare väljer den kod 
som den anser som lämplig för det specifika ärendet. ”Jag lägger alltid in koden som heter 
kundlogg och gör noteringar som sedan sparas på kunden” säger en av frontpersonalen. ”Det 
finns ingen lathund för vilka koder som skall andvändas, så jag lägger in koden som heter 

kundlogg och skriver en egen rubrik för ärendet vid telefonärenden, vid brev lägger jag in 

koden brev och vid mail koden mail och så vidare” säger en annan frontpersonal. ”Vi har 
aldrig diskuterat om hur kodningen ska göras eller uppföljning av våra ärenden” säger 
frontpersonalen. "Jag försöker alltid registrera ärendet på en kod som passar in med ärendets 
innehåll, men det är så många koder att välja i mellan, så jag är nog inte konsekvent alla 

gånger" säger stödpersonalen. Handläggaren kan göra en notering om maximalt cirka 90 
tecken, behövs fler tecken får handläggaren bifoga ett dokument. Sedan sparas detta på 
kundnivå. Handläggaren måste lägga till sin signatur manuellt för att ärendet skall kunna 
”spåras”.  
 
Som tidigare nämnts skannas alla brev in och hamnar vid det tillfället i 
ärendehanteringssystemet. ”Vi kategoriserar alla brev utifrån om de är privat personer eller 
företag innan de skannas in” säger stödpersonalen som sköter skanningen. Breven hamnar 
därefter i en ”brevlåda” för privat personer eller företagskunder. Varje brev sparas efter 
behandling och registreras på berörd kund. Dessa inskannade ärenden får alltid en ärende kod 
som visar om det är ett fax eller brev, inte någon kod utifrån innehållet i brevet. ”Vi 
kategoriserar aldrig breven efter innehåll när vi skannar in, utan bara ifrån om det är ett 

företag eller privatperson” säger stödpersonalen. 
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2. Ärenden till andra handläggare 
Skall ärendet skickas vidare till annan arbetsenhet eller handläggare kan det göras med att 
kryssa i en ruta för skicka till ansvarig grupp eller handläggare. Detta ärende hamnar sedan i 
en ”brevlåda” för respektive grupp eller handläggare. När ärendet har blivit åtgärdat så 
stänger handläggaren ärendet och ärendet ”försvinner” från ”brevlådan”. Ärendet kan inte 
spåras om inte handläggaren kommer ihåg kundnummer, kundnamn eller liknade. ”Vi kan 
söka ut på vår egen signatur och välja avslutande ärenden eller pågående, men måste komma 

ihåg kundens namn eller liknande för att kunna leta upp ärendet igen” säger frontpersonalen. 
 
”Brevlådan” ligger som en egen modul i faktureringssystemet. För att se ”sina” ärenden måste 
varje handläggare öppna brevlådan manuellt. Det finns inget påminnelsesystem att det 
inkommit brev till brevlådan. ”I början när systemet var nytt var det svårt att komma ihåg att 
alltid öppna modulen, men nu går det lite på rutin, men vi önskar att den skulle öppnas med 

automatik och att det var lättare att se ärendena” säger frontpersonalen. ”Det saknas rutiner 
för hur ärendena skall skickas, vilka vägar ärendet skall gå, det är en brist tycker vi eftersom 

det går åt tid att hantera felskickade ärenden” säger stödpersonalen. Frontpersonalen anser 
också att det är en brist. 
 
Leningen är medveten om att det är brister i ärendehanteringssystemet och önskar utveckla ett 
system. ”För att bli kundorienterade är en viktig komponent att ha ett bra 

ärendehanteringssystem” säger ledningen. Även kundombudsmannen påpekar vikten av ett 
bra ärendehanteringssystem och tillägger att det är viktigt att allt verkligen registreras i 
systemet. ”Vi vill kunna se förutom det vi ser i dag historiska händelser, kundförfrågningar, 
klagomål, hanteringen av klagomål, reklamutskick, svar på utskicken samt anteckningar om 

kundens andra upplevelser” säger ledningen. ”För att kunna lära av kunderna måste vi ha ett 
bra system som hanterar våra ärenden” säger kundombudsmannen. 
 
Analys och tolkning av steg 2 
 
Tax och Brown (1998) påvisar vikten av att kunderna måste uppleva en rättvis följd av deras 
klagomål. Kompensationen vid ett tjänstemisslyckande måste vara generös med hänsyn till 
omständigheterna. Det är viktigt att företag tar ansvar för felet, löser det snabbt samt gärna av 
den första personen kunden får kontakt med på företaget. Hanteringen och 
kompensationsprocessen bör enligt Tax och Brown (1998), Heskett et al. (1997) samt Baron 
och Harris (2003) vara flexibel och ta hänsyn till individuella förhållanden.  
 
Vår tolkning är att kundservice bolaget arbetar efter funktionsorganisation. Det vill säga att 
om inte första linjen kan lösa ett problem, lämnar de över ärendet till nästa funktion och sedan 
till nästa och så vidare. Det finns en risk att ärende vandrar runt i organisationen och att ingen 
känner ansvar för ärendet. När det gäller de skriftliga inkomna ärendena skall varje 
handläggare följa ärendet, vilket är bra. Det finns dock alltid en risk ifall en handläggare 
behandlar många ärenden samtidigt, att det kan falla ur minnet. Målet är att First line skall 
hantera alla ärenden, men då måste de få handlingsfriheten att göra detta. För att hantering 
och kompensation skall kunna vara flexibel samt ta hänsyn till individuella förhållanden 
måste personalen i First line ges de befogenheter som krävs utöver kundgarantin. 
Dessa befogenheter är även viktiga för ett snabbt agerande samt för att den första personen 
som kunden får kontakt med skall kunna lösa problemet.  
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En rättelse enligt teorin innefattar att hantera alla typer av serviceproblem såsom klagomål 
och reklamationer. Det innebär även att rätta tjänstemisslyckanden innan kunden hinner 
påpeka felet i form av ett klagomål eller liknande. Kundservice gör en skillnad på reklamation 
och rättelse och loggar de olika. Vi tolkar att det finns stora behov av att göra rättelser i 
faktureringssystemet, detta på grund av att personalen upplever att det är mycket mer ärenden 
sedan systembytet genomfördes. Vi tolkar att faktureringssystemet är en orsak till mycket just 
nu och att all kraft läggs på att rätta systemmisstag i stället för att ge bra service åt kunderna.  
 
Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är kundbemötande en viktig del i klagomåls-
hanteringsprocessen, då det bland annat påverkar kundernas kvalitetsuppfattning. Många 
gånger kan detta vara den enda kontakt företaget har med sina kunder och det är därför av stor 
vikt att kunderna får en positiv upplevelse av företaget. Det är därav betydelsefullt att 
personalen förstår konsekvenserna av bemötandet av kunderna. Företag bör därmed ge 
personalen utbildning i kundbemötande. 
 
Personalen inom kundtjänst får utbildning i samtalsteknik, där det även ingår hantering av 
upprörda kunder. Detta tyder på att företaget förstår vikten av att personalen uppträder på ett 
professionellt och kundvänligt sätt. Vi tolkar att utbildningen inte är kontinuerligt 
återkommande utan det är ett utbildningspaket som genomförs i flera steg under en viss 
period. Är personal tjänstledig eller anställs mitt i en utbildningsperiod kan personalen bara ta 
del av vissa delar av utbildningen. Mellanchefen sade att alla nyanställda får utbildning, men 
enligt frontpersonalen så upplever de inte det. Vi tolkar att all personal inom kundtjänst får 
utbildning men det framgår inte när i tid, utan personalen genomgår utbildningen när det 
passar in i det förutbestämda utbildningspaketet. Det framgick inte hur frekvent utbildningen 
är, men det förfaller inte var allt för ofta som vi tolkar det. Kundombudsmannen samt 
bolagets kundundersökning visar på att kunderna är positiva till kundtjänstpersonalens 
bemötande. Vår tolkning är dock att det är svårt att avgöra om det är utbildningen i 
kundbemötande eller personalens egenskaper som är grunden till detta. Personalen inom 
Backoffice erhåller ingen utbildning i kundbemötande vilket är en brist eftersom de också har 
kundkontakt. Stödpersonalens funktion är att lösa problemen där kundtjänst saknar kompetens 
och det kan innebära att problemen är av mer avancerad karaktär samt att kunden fått vänta på 
svar eftersom ledtiden att lösa problemet är längre. Därför anser vi att det är viktigt att även 
personalen inom Backoffice genomgår utbildning för att företaget som helhet skall få en bra 
servicekultur.  
 
En kunddatabas skall vara uppdaterad, lätt åtkomlig och innehålla lättförstålig information 
enligt Echeverri och Edvardsson (2002). För att kunna förbättra klagomåls-
hanteringsprocessen och utveckla företaget bör alla tjänstemisslyckanden lagras systematiskt i 
en databas. Det är fördelaktigt att all nödvändig kunskap om kunden finns lagrad, detta för att 
underlätta vid en dialog med kunden. All personal med kundinteraktion bör ha tillgång till 
detta system.  
 
I Elhandelsbolagets databas måste personalen göra ett aktivt val för att kunna få tillgång till 
det som har noterats om kunden. Utifrån frontpersonalens kommentar att det var besvärligt att 
komma åt informationen tolkar vi att informationen inte är lättåtkomlig. För att få någon 
systematik i systemet är det ohanterligt med 222 stycken olika ärendekoder. Det är även en 
stor brist att det inte finns någon struktur hur koderna skall användas. Här blir varje ärende 
noterat efter den enskilde handläggarens uppfattning om ärende typ samt att varje handläggare 
skapar egna ärenderubriker i systemet. Detta innebär att det är mycket svårt att följa upp ett 
ärende eller för den delen identifiera kundklagomål eller andra typer av problem. Vi tolkar att 
detta är en följd av att det inte finns någon klar process för hanteringen av kundklagomål. 
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Skriftliga ärenden som ankommer till bolaget via brev eller fax får en kod, "brev" eller "fax". 
Denna kodning uppfyller ingen funktion eftersom det inte framgår vad brevet eller faxet 
innehåller. Den enda funktion denna kodning har är att identifiera när handläggningsgarantin 
skall utfalla, eftersom det är olika handläggningstider för olika typer av ärenden. Den enda typ 
av statistik som kan tas ut från databasen är hur många brev eller fax som inkommit till 
bolaget. Vi tolkar att bolaget fokuserar på att fånga statistik över antalet brev, fax eller mail i 
stället för att analysera vad som är fel, orsaken verkar därmed inte var viktig. Vi tror att detta 
beror på att det är så pass mycket som kommer in till bolaget just nu och att backloggs är 
många, då skapas en stress och lösningen är att ”släcka bränder” istället för att se vad 
problemen är. För att ha någon slags statistik och uppföljning har bolaget gjort det enkelt för 
sig och räknar då antalet inkomna ärenden.  
 
Ledningen vill ha ett bättre system för ärendehanteringen, men vi tolkar att det finns 
möjligheter i det aktuella systemet att hantera många av de önskemål ledningen har. Detta 
förutsätter att det finns rutiner och processer för inmatningen i systemet. Vi anser att det inte 
är någon lösning att driftsätta ett nytt system om det inte finns riktlinjer och en plan för hur 
ärenden skall hanteras. Det är viktigt med en dialog mellan front-, backofficepersonalen och 
ledningen, de som arbetar i systemet måste klargöra vad systemet kan hantera samt ledningen 
måste definiera hur de vill att ärenden skall hanteras. Vi kan tolka att Elhandelsbolaget i 
dagsläget inte uppfattar det som en tillgång att ha en bra hantering av kundklagomålen eller 
andra typer av information från kunderna. Vi tolkar att Elhandelsbolaget inte förstått vikten av 
lära utifrån kundklagomålen. Vi tolkar det dock som att det finns en ambition inom bolaget på 
individnivå som inte får gehör inom företagsledningen. 

Steg 3 – Klassificera 
 
Vi har tidigare berört klassificering av kundklagomål när vi beskrev ärendehanteringen. Det 
fram kom ganska tidigt att någon klassificering/kategorisering av kundklagomål eller 
inkomna ärenden saknas. 
 
Den enda sättet att följa ett ärende är via en funktion som finns i ärendehanteringen inom 
kunddatabasen. Den statistik som kan tas fram är hur många obehandlade ärenden som finns 
inom varje ”brevlåda”. Varje månad görs en avstämning av hur många ärenden som är 
obehandlade samt en åldersfördelning av alla ärenden. Detta för att den så kallade 
handläggningsgarantin skall kunna utfalla. Denna sammanställning är på ”brevlådenivå” och 
inte på ärende typsnivå. 
 
”Statistik över vad kunderna klagar på är inget som Elhandelsbolaget har prioriterat” säger 
mellanchefen. Den enda statistik som finns att tillgå är hur många samtal kundtjänst får in per 
dag och hur många samtal som svaras på per handläggare, hur många ärenden 
reklamationsgruppen får samt hur många samtal som går vidare till backoffice. 
Kundombudsmannen påpekar ”Vilken nytta kan det ge att bara räkna hur många klagomål 
eller samtal det är, om man inte klassificerar och analyserar dem”. Kundombudsmannen 
förklarade att reklamationsavdelningen tidigare registrerade samt kategoriserade alla 
reklamationer. Rapporter sammanställdes sedan utifrån de olika kategorierna och 
vidarebefordrades till företagsledningen. Då dessa rapporter aldrig fick någon respons 
upphörde denna rapportering. 
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Analys och tolkning av steg 3 
 
För att kunna lära sig av sina erfarenheter och utveckla verksamheten är det viktigt med 
dokumentation och klassificering av klagomålen. Tax och Brown (1998) påpekar dock att 
detta är en vanligt förekommande brist hos företag. Genom noga klassificering underlättas 
identifiering och lärande av kundklagomål, vilket gör att den nytta klagomålshanteringen 
innebär kan gå förlorad om det inte finns en fungerande process. 
 
Elhandelsbolaget klassificerar inte kundklagomål eller andra inkomna ärenden. Detta gör det 
mycket svårt för företaget att kunna identifiera eventuella förbättringsområden. Företaget kan 
inte ta fram någon statistik på vad kunderna anser som brister i företaget. Klassificering eller 
kodning av kundernas klagomål är grunden för att kunna ta ut statistik och det är mycket 
anmärkningsvärt att detta inte är något som är prioriterat. Vi upplever att det är ointressant att 
få reda på hur många som klagar om man ändå inte vet vad de klagar på. Det är viktigt att 
kunna identifiera orsaken till klagomålet för att skapa ett lärande, istället för att se hur många 
fall av symtom som har rättats. I tidigare avsnitt beskrev vi att ledningen önskade ett nytt 
system för att kunna registrera kundklagomål men att mellanchefen upplever att det inte är 
prioriterar att veta vad kunderna klagar på. Detta är motsägelsefullt anser vi. Det framkom 
från kundombudsmannen att bolaget tidigare har klassificerat och rapporterat vissa 
kundklagomål, reklamationer, men att denna rapportering upphörde då det saknades intresse 
från företagsledningen. Vi kan därmed tolka att företagsledningen inte förstått vilken otrolig 
tillgång denna statistik är samt att vi förstår varför mellanchefen upplever att statistiken inte är 
prioriterad. Vi tolkar att det saknas kommunikation mellan Elhandelsbolaget och kundservice. 
Elhandelsbolaget saknar kunskap om vad systemet kan hantera och kundservice vet inte vad 
Elhandelsbolaget vill få ut av ärendehanteringen. Vi tolkar detta som ett glapp som 
uppkommer i och med att kundservice och Elhandelsbolaget har olika tillhörigheter och 
organisationsstruktur. Processer som genomsyrar hela organisationen och dessa två delar 
inom koncernen saknas.  

Steg 4 – Identifiera förbättringsåtgärder 
 
Eftersom det inte finns någon statistik att ta fram direkt ur systemet så är det upp till varje 
handläggare att föra ett ärende vidare till den grupp som arbetar med förbättringar. Varje 
handläggare skall enligt en särskild arbetsrutin alltid fråga kunden innan samtalet avslutas om 
det är något övrigt kunden vill framföra eller om kunden har andra synpunkter. Om 
handläggaren anser att kundens åsikt är av vikt skall detta vidarebefordras till gruppen som 
arbetar med förbättringar. Elhandelbolaget är väl medvetet om bristen med att inte ha bra 
statistik och uppföljning. ”För att lyckas med strategin är det viktigt att hålla reda på vad 
som händer i kundmötet” säger ledningen, vilket även kundombudsmannen instämmer i. 
 
Brev, önskemål eller synpunkter som inkommer via telefon från kunderna skickats till 
förbättringsgruppen inom kundtjänstorganisationen. Den gruppen handlägger ärenden och 
samlar dem i en så kallad ”förbättringsbank”. ”När jag anser att det är ett problem som 
kunden har upptäckt som kan beröra flera kunder lämnar jag det alltid vidare till 

förbättringsgruppen” säger frontpersonal. ”Vi får alltid feedback från förbättringsgruppen 
om våra förslag, men vi ser inget intresse från annat håll” säger frontpersonalen. ”Jag visste 
inte att det fanns en sådan förbättringsbank, utan jag lämnar oftast systemförbättringar till 

IT-avdelningen” säger stödpersonalen. När förslagen och synpunkterna har bearbetats skickas 
en stor del av dem vidare till Elhandelsbolagets marknadsavdelning. ”Det senaste året har 
inte många av kundernas önskemål blivit förverkligade” vilket är synd tycker mellanchefen. 
Det är markandsavdelningen som ansvarar för vad som skall utvecklas. Marknadsavdelningen 
ansvarar för kommunikation och marknadsföringsstrategier.  
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Bolaget har använt kundundersökningarna som bas för förbättringsåtgärder. Ett resultat av 
dessa kundundersökningar är bland annat kundgarantin som vi tidigare beskrivit. Varje del 
inom kundgarantin är konterad på ett speciellt sätt för att det skall bli lättare att följa upp vad 
kundgarantin kostar. Syftet med detta är att bolaget skall bli medveten om hur mycket pengar 
bristande kvalité kostar. Rättas bristerna kommer inte kundgarantin att kosta lika mycket i 
framtiden. Och målet är att kundgarantin inte skall kosta något i framtiden. 
 
Kundundersökningarna som bolaget genomför består av övergripande frågor om kundernas 
upplevelser av bland annat image, kundlojalitet samt kvalitet på kundservice. Kunderna 
uppmanas att poängsätta bolaget utifrån en femgradig skala. Exempel på frågor från 
kundundersökningen är "Hur är bemötandet i kundtjänsten”?, "Hur upplever du 
kundtjänstens förmåga att lösa ditt problem”? och "Hur sannolikt skulle Ni rekommendera 
Elhandelsbolaget som elbolag för vänner och bekanta?" 

 
Analys och tolkning av steg 4 
 
Barlow och Møller (1996) menar att genom analys av klagomål kan företag på ett 
verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt skaffa sig information för tjänsteutveckling. Därav 
kan en effektiv klagomålshantering vara ett strategiskt verktyg för bättre kundrelationer och 
lönsamhet. 
 
Genom att Elhandelsbolaget saknar klassificering av klagomål får de svårigheter att utnyttja 
denna viktiga källa för att utveckla företaget. De litar helt och håller på kundundersökningar 
som genomförs med jämna mellanrum. Vi ser en risk i att det är upp till varje handläggare att 
avgöra om det är ett viktigt klagomål eller en enkel rättelse. Vi anser att det är lika viktigt att 
fånga upp de så kallade enkla rättelserna som stora fel. Eftersom företaget inte har någon 
kontroll på de enkla rättelserna kanske de är flest och hade de löst de problemen skulle många 
fler kunder bli nöjda. 
 
Vi ser det som positivt att frontpersonalen ser vikten av kunna förbättra genom att lyfta 
problemet, men det är negativt att de inte upplever stöd från företagsledningen. Vi tolkar detta 
som ett ytterligare belägg på att kundserviceenheten lever sitt eget liv och att insynen från 
företagsledningen är liten. Att stödpersonalen inte hanterar sina problem på samma sätt som 
kundtjänst anser vi också är ett led i att kundservice är organiserad utifrån funktion och inte 
utifrån ett kundperspektiv. Att stödpersonalen lämnar förbättringar till IT-avdelningen kan 
medföra att en prioritering görs av IT-enheten utifrån ett annat perspektiv än kunden. Vi anser 
att IT-enheter oftast är tekniskt orienterade mer än kundorienterade därav denna risk med 
annan prioritering. Denna avvikande hantering från stödpersonalen leder även till att 
företagsledningen inte får del av dessa fel. Vi anser att grunden till dessa ”fel” är att det inte 
finns tydliga processer som genomsyrar hela organisationen. 
 
Kundundersökningarna som Elhandelsbolaget genomfört innehåller inte direkta frågor om 
varför kunderna inte är nöjda med tjänsten, därför är det ännu viktigare att bolaget identifierar 
de löpande synpunkterna och klagomål som inkommer till bolaget på effektivt och bra sätt. 
 
Det som förvånar oss mycket är att bolaget är medveten om bristerna men verkar inte göra 
något åt dessa. Vi tolkar som att de väntar på att systembytet skall klaras av först och sedan ta 
i tu med andra saker sedan. Men vi ser det som ett led i att företagsledningen inte vet vad alla 
problem beror på och detta på grund av att bolaget inte har någon bra hantering av kundernas 
problem. 
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5. Slutsats samt rekommendationer 
 
I detta avsnitt har vi för avsikt att sammanfatta våra slutsatser av studien. Vi skall diskutera 

hur företaget samlar in, sammanställer samt utnyttjar kundklagomålen för att utveckla 

företaget. Vi skall även ge kortfattade förslag på  förbättringar till det undersökta bolaget. 

 

5.1 Slutsats 

 
Denna studie är inte generaliserbar och är begränsad till situationen som råder på det 
undersökta företaget under hösten 2006. Vårt syfte med studien var att få svar på hur företaget 
för närvarande samlar in kundklagomål, hur de sammanställer samt hur de utnyttjar 
kundklagomålen för kvalitets- och tjänsteutveckling. 
 
Utifrån vår första forskningsfråga anser vi att insamlandet av kundklagomål inte genomförs 
på ett effektivt sätt. Kunderna uppmuntras inte i vidare utsträckning att återkoppla synpunkter 
eller klagomål. Då det endast är mellan fem till tio procent av alla missnöjda kunder som 
verkligen klagar till sin tjänsteleverantör är det inte tillräckligt att endast fråga befintligt 
klagande kunder om ytterligare åsikter, såsom kundtjänst gör idag. Den tjänstegaranti som 
bolaget implementerat kan underlätta kundernas förväntningar på tjänsten, vilket kan bidra till 
att kunderna kontaktar företaget när de upplever att något avviker från denna garanti. Men vi 
anser att garantin inte är tillräckligt tydlig. 
 
Vår andra forskningsfråga, vilken berörde sammanställning av kundklagomål, visade att det 
inte sker någon sammanställning av kundklagomål för att kunna identifiera 
förbättringsområden inom bolaget. I dagsläget sammanställer endast bolaget hur många 
ärenden som inkommer samt hur många ärenden som åtgärdas. Denna form av 
sammanställning bidrar knappast till att bolaget kan lära av tjänstemisstagen. Bolaget kan 
därmed inte identifiera de brister som kunderna upplever. Bolaget gör noteringar i sin 
kunddatabas, men då det råder avsaknad av rutiner för hur dessa noteringar skall registreras 
kan ingen statistik framställas. 
 
Den tredje forskningsfrågan sökte svar på hur bolaget utnyttjar kundklagomålen för 
utvecklingsarbete. Elhandelsbolaget utnyttjar inte kundklagomålen till fullo eller på ett 
effektivt sätt för att utveckla företaget. Detta är en följd av att bolaget inte har en fungerande 
insamling eller sammanställning av klagomålen. Såsom bolaget arbetar idag är det 
personalens bedömning av brister som ligger till grund för förbättringsåtgärder. Bedömningen 
är därmed subjektiv och saknar kundfokus, då kundernas upplevelser inte tas i beaktning fullt 
ut. Det är positivt att bolaget genomför kontinuerliga kundundersökningar, men bolaget kan 
inte förlita sig enbart på dessa undersökningar för att identifiera förbättringsåtgärder. 
Undersökningarna har benägenhet att innehålla övergripande frågor och tenderar därmed att 
generera knapphändig information. Undersökningarna påvisar kundernas nöjdhet inom vissa 
områden men påpekar inte orsaker till eventuellt missnöje. 
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Vi anser oss även kunna dra ytterligare några slutsatser utifrån denna studie. För ett företag 
som verkar på en mogen marknad där få nya kunder gör entré, är relationen till kunderna en 
avgörande roll. Det handlar om att företaget måste skapa och vårda befintliga kundrelationer. 
Det är kundernas upplevelser och bedömningar som avgör hur bra eller dålig tjänsten eller 
företaget är. Har företaget ett bra sätt för att vårda sina kunder skapar det konkurrenskraft 
gentemot konkurrenterna. Vi menar att det undersökta bolaget skulle kunna öka sina vinster 
ytterligare genom bättre vård av befintliga kunder och en effektiv hantering av kundklagomål, 
då detta oftast leder till nöjda och lojala kunder. 
 
Vi bedömer även att utformningen av hanteringsprocessen inom bolaget inte är vidare 
flexibelt utformad då kundtjänsten endast har som befogenhet att hålla sig inom ramen för 
kundgarantin. Detta innebär att företaget inte tar hänsyn till kundens specifika situation. Vi 
anser att tanken är god med kundgarantins syfte, att bland annat vägleda personalen för att 
behandla kunderna lika. Men personalen måste ha handlingsfrihet att göra avsteg från 
garantin för att kunden skall kunna få en unik upplevelse. 
 
Det är positivt att utbildning i kundbemötande erbjuds, men det är viktigt att all personal med 
kundkontakt erhåller samma utbildning för att en bra servicekultur skall skapas. Eftersom all 
personal med kundkontakt inte genomgått utbildning ser vi detta som en brist. Kunddatabasen 
för ärendehantering är undermålig då informationen inte har kategoriserats samt att den inte är 
lättillgänglig för personalen. Detta kan leda till brister i kundbemötandet eftersom 
kundinformationen inte är tydligt dokumenterad. 
 
Utifrån det som presenterats ovan är vår övergripande slutsats att Elhandelsbolaget inte har 
insett värdet av vad kundklagomål har för betydelse för företagets kundrelationer samt 
kvalitets- och tjänsteutveckling. Ur denna aspekt anser vi att företaget inte kommit så långt i 
sitt tjänstesynsätt. Vi ser avsaknader av strategier och processer för insamling, 
sammanställning samt användning av kundklagomål för identifiering av förbättringsåtgärder 
inom företaget. Vi ser även att vår studie stämmer överens med Svensk Kvalitetsindex 
undersökning som vi beskrev i inledningskapitlet, det vill säga att Energiföretagen är dåliga 
på att hantera kundklagomål på ett effektivt sätt samt att kundnöjdheten och imagen är låg. 
 
Vi tror att vår studie hade blivit bättre och tydligare om vi hade haft möjlighet att studera de 
inkomna kundklagomålen, hur de i praktiken blivit behandlade och hur bolaget har löst 
problemen samt vilka synpunkter som gått vidare för tjänsteutveckling. Men eftersom det var 
svårt att få fram önskvärd data ur kunddatabasen gick det inte att genomföra en sådan studie.  
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5.2 Rekommendationer 

 
För att bli konkurrenskraftiga är det viktigt för bolaget att förstå betydelsen av kundrelationer 
samt hur dessa skapas och vårdas. En viktig del i detta arbete är som tidigare nämnts att 
inneha en effektiv klagomålshantering. För att lyckas med detta rekommenderar vi företaget 
att arbeta utifrån nedanstående modell, som vi beskrivit i teoriavsnittet samt analyserat 
företaget utifrån. 

 
 
Fig. 3: Rekommenderad modell för klagomålshantering  

 
Enligt våra slutsatser har företaget brister inom alla olika steg i ovanstående modell. Vi har 
inte för avsikt att ge rekommendationer på detaljnivå, utan vill framföra de övergripande 
områden som företaget bör inleda sitt förbättringsarbete med. 
 
Som ett första steg bör företaget kommunicera ut värdet av kundklagomål till alla inom 
bolaget och dess serviceenheter för att skapa en bättre servicekultur. Därefter bör företaget 
utveckla tydliga processer och rutiner för klagomålshantering tillsammans med berörda 
enheter som har kundkontakt.  
 
Ett andra steg för företaget är att se över hur dokumentation i kunddatabasen skall ske. För att 
kunna utnyttja kundernas åsikter till att utveckla företaget måste bolaget börja klassificera alla 
inkomna ärenden. För att underlätta klassificeringen måste bolaget identifiera lämpliga 
ärendekoder samt skapa en struktur för dessa koder. Detta för att skapa en hanterbar 
dokumentationsprocess. Denna process bör innehålla klara riktlinjer och rutiner för att en 
enhetlig registrering av ärenden skall ske. 
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Med hjälp av en klar dokumentationsprocess blir framtagandet av relevant statistik möjlig och 
därmed kommer identifiering av förbättringsområden att underlättas. Genom att ständigt 
arbeta med förbättringar kan företaget minimera antalet tjänstemisslyckanden och därmed öka 
chanserna till att ”göra rätt från början”. Företaget bör verkligen lyssna på sina kunder och se 
det positiva i kundklagomål. Vi vill därmed slutligen rekommendera företaget att utvecklas 
genom att lära av kundklagomål.  
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BILAGOR: 

 

Bilaga 1 Organisationsschema för Koncernen 

 
 
Koncernen ser förenklat ut enligt följande: 
 
 

Koncernstruktur       
        

Moderbolag 

                

            

Kraftproduktion Värmeproduktion Nätbolag Elhandelsbolag 

 
Fig. 4: Egen tolkning av organisationsstrukturen för Koncernen. 

 
Energibolaget arbetar efter filosofin att verksamheten både på kort och på lång sikt bedrivs i 
ett antal affärsområden. Kriteriet för att kalla sig affärsområde är att det finns en naturlig egen 
marknad som affärsenheterna kan operera relativt självständigt inom samt att de har en egen 
affär i den marknaden. Alla affärsområden som finns i Årsredovisningen ansvarar för sin egen 
marknad, sin egen försäljning, expansion och strategiska utveckling på den marknaden.  
Energibolaget har fyra stycken affärsenheter Kraftproduktion, värmeproduktion, nätbolag och 
elhandelsbolag. Inom moderbolaget finns flera serviceenheter som skall serva de olika 
affärsenheterna. Exempel på serviceenheter är kundservice, personal och inköp. 
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Bilaga 2 Organisationsschema för Elhandelsbolaget 

 
Elhandelsbolaget är organiserat enligt nedan: 
 

     
   VD    
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utveckling 

    
 
Personal 
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förvaltning 

 

      

 
 
             

   

Segmentet 
Privatpersoner & 
Småföretag              

      

 
 
             

  
Segmentet            
Stora kunder              

                 
Fig. 5: Egen tolkning av organisationsstrukturen för Elhandelsbolaget. 
 

Elhandelsbolaget är organiserat utifrån de funktioner som bolaget anser behövas för att stödja 
en kundrelation. Dessa funktioner skall sedan serva de kundsegment som står angivet. Pilarna 
skall symbolisera att dessa segment är viktiga och skall genomsyra verksamheten samt att 
funktionerna skall stödja denna process. 
 



 43 

Bilaga 3 Organisationsschema för Kundservice 
 
 

Kundservice är organiserat enligt nedan: 
 

 
Fig. 6: Egen tolkning av organisationsstrukturen för Kundservice. 
 

Kundservice är organiserat utifrån funktionerna, en funktionsorganisation. Kundtjänst är den 
del vi har analyserat i huvudsak och det är därigenom kunden har sin kontakt med bolaget i 
första hand. Vi berör även Backoffice som är en stödfunktion till Kundtjänst och övriga 
verksamheter. 
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Bilaga 4 Intervjuguide 1 

 
 
Intervju med Chefen för Affärsutveckling, Elhandelsbolaget 2006-11-15 
 
Plats: Lokal kontoret i Örebro 
 
 
Tema frågor 
 

• Kan du berätta för oss vilken befattning du har och vad den innebär? 
 

• Hur ser företagets organisationsstruktur ut? 
 

• Kan du beskriva företagets strategi? 
 

• Har strategin förändras efter avregleringen av elmarknaden? 
 

• Hur ser företaget på utvecklingen av elmarknaden? 
 
• Vad innebär kundvård för företaget? 
 
• Hur ser företaget på kundklagomål? 
 
• Hur hanterar företaget kundklagomål? 
 
• Anser du att företaget uppmuntrar kunder till att klaga? 

 
• Anser du att ni arbetar efter era strategier? 
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Bilaga 5 Intervjuguide 2 

 
 
Intervju med ansvarig person för handläggning av reklamationer och skadestånd samt 
utbildningsansvarig för kundservice, Elhandelsbolaget 2006-11-23, samt intervju med 
kundombudsman, Elhandelsbolaget 2007-01-11 
 
Plats: Telefonintervju med högtalaretelefon  
 
 
Tema frågor 
 
 

• Kan du berätta för oss vilken befattning du har och vad den innebär? 
 
• Vad innebär kundvård för företaget? 
 
• Hur ser företaget på kundklagomål? 
 
• Hur ser klagomålshanteringsprocessen ut hos er?  
 
• Finns det klara rutiner för personalen hur klagomål skall hanteras? 

 
• Finns det någon kundklagomålspolicy i företaget? 

 
• Hur identifierar ni kundklagomål? 

 
• Hur ser processen ut för att åtgärda kundernas problem? 

 
• Klassificerar/kategoriserar ni kundklagomål eller andra problem? 

 
• Finns det statistik över hur kunderna klagar? 

 
• Får eller har personalen någon speciell utbildning för att hantera kunder? 

 
• Hur använder ni kundklagomålen i er organisation? 
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Bilaga 6 Intervjuguide 3 

 
Intervju med kundtjänstpersonal och stödpersonal 2006-12-01—2007-01-11 
 
Plats: Telefonintervju med högtalartelefon 
 
 
Tema frågor: 
 

• Hur ser du på kundklagomål? 
 
• Upplever du att det finns intresse för kundklagomål inom organisationen? 

 
• Hur ser processen ut för att åtgärda kundens problem? 

 
• Finns det rutiner för hur klagomål skall samlas in?  

 
• Registrerar du någonstans vilket slags klagomål kunden har? 

 
• Hur ser rutinen ut för registrering av klagomål? 

 
• Har du fått någon utbildning i kundbemötande? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


