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FÖRORD 

Nu när uppsatsen är klar skulle vi vilja tacka de personer som har bidragit till uppsatsens 
resultat genom uppoffring av tid och vilja att dela med sig av kunskap. 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra handledare Patrik Gottfridsson och 
Carolina Camén för den tid och arbete de lagt ner för att hjälpa oss. Deras idéer och 
kommentarer inspirerade oss till att alltid göra vårt bästa och att nå ända fram. 

Även samtliga respondenter ska ha ett stort tack för att de tagit sig tid att svara på våra 
frågor samt visat intresse för undersökningen.  

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och många roliga stunder. 

 
Trevlig läsning!  
 
Karlstad, januari 2007 
 
 
 
 
  
 
Lisa Gustafsson  Camilla Lindström  Jessica Lindström 
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SAMMANFATTNING 
 

Kundklagomål är en naturlig konsekvens av vilken tjänsteaktivitet som helst 
(Boshoff, 1997) samtidigt som majoriteten av missnöjda kunder väljer att inte klaga 
(Stauss & Seidel, 2004). Många verksamheter har även betraktat kundklagomål som 
något negativt och inom kollektivtrafiken har det varit ovanligt med analyser av 
kundklagomålens orsaker och effekter fram till 1980-talet (Edvardsson, 1997). 
 
Samtidigt som det finns en brist av intresse från kunderna att lämna klagomål och en brist 
av intresse hos företag att uppmuntra kundklagomål menar Stauss och Seidel (2004) att 
kundklagomål kan leda till förbättringar av tjänsten om de hanteras på ett effektivt sätt. 
Det här stöds även av Edvardsson (1997) som menar att företag genom att förstå orsaker 
till kundklagomål, identifiera källor och reflektera över hur kundklagomålen uppstått och 
hur de kan elimineras, lägger grunden för ett kundinriktat förbättringsarbete. Responsen 
som kunden får på sitt klagomål är även den av stor betydelse då den påverkar kundens 
forstsatta relation med företaget, antingen skadas eller förstärks den.  Det borde således 
ligga i trafikhuvudmännens intresse att uppmuntra till kundklagomål och skapa rutiner 
för hur de effektivt ska hantera dem. Det borde även ligga i allmänhetens intresse att 
utveckla kollektivtrafiktjänsten ytterligare då kollektivtrafiken till viss del är finansierad 
av samhället genom skattemedel (www.wikipedia.org) och det faktum att det sker drygt 
1,2 miljarder resor med kollektivtrafiken varje år visar att den är en väsentlig del av den 
grundläggande samhällsservicen (www.sltf.se).  
 
Den här uppsatsen skrivs i syfte att få en ökad förståelse för hur trafikhuvudmännen 
arbetar med kundklagomål samt hur den här kundinformationen kan kopplas till 
utvecklingen av tjänsten. Undersökningen är av kvalitativ ansats där vi genomfört 
fallstudier i form av öppna intervjuer på Blekingetrafiken, Dalatrafik, Skånetrafiken samt 
Länstrafiken i Västerbotten.  
 
I undersökningen framkommer det att samtliga trafikhuvudmän ser kundklagomål som 
något som kan användas för att förbättra tjänsten, emellertid räcker det inte enbart med 
den insikten om trafikhuvudmännen inte förstår hur de systematiskt bör gå tillväga.  
 
Idag har samtliga trafikhuvudmän en effektiv kundklagomålshantering i den bemärkelsen 
att de underlättar för kunden att klaga på flera olika sätt. Det som saknas hos samtliga 
trafikhuvudmän förutom Skånetrafiken för att fullt uppnå en effektiv 
kundklagomålshantering är analyseringen av dess orsaker som kan leda till förbättringar 
av tjänsten. Samtliga trafikhuvudmän tar upp exempel på förbättringar som har skett som 
ett resultat av kundklagomål, men vi fick inte den uppfattningen att trafikhuvudmännen 
kontinuerligt använder kundklagomålen i sin tjänsteutvecklingsprocess. Vår slutsats är att 
samtliga trafikhuvudmän har förutsättningar för att uppnå en effektiv 
kundklagomålshantering då de både har kundärendehanteringssystem och insikt i 
betydelsen av kundklagomål. Det gäller ”bara” att omsätta insikterna i praktiken. 
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1. INLEDNING 

 
I följande kapitel ger vi en kort bakgrundsbeskrivning och presentation av uppsatsens 
ämne och syfte. 
 

1.1 Problembakgrund och frågeställningar 
Kundklagomål är en naturlig konsekvens av vilken tjänsteaktivitet som helst då:  
 

”Mistakes are an unavoidable feature of all human endeavour and thus also 
of service delivery.”  (Boshoff, 1997, s.110) 

 
En kund som väljer att klaga är i situationer där de har problem och är angelägna om 
snabba lösningar. Om företaget erbjuder en lösning påvisar de en villighet att inträda i 
relationen tillsammans med kunden och att de tar ansvar för den. Det här är betydande för 
att säkra förtroenden och engagemang som i längden kan skapa kundlojalitet (Stauss & 
Seidel, 2004). Många kunder accepterar dock att saker och ting kan gå fel och det är 
nödvändigtvis inte misslyckandet i sig som skapar missnöjet utan det är snarare mer 
troligt att det är företagets respons eller brist på respons som resulterar i tillfredställelse 
eller otillfredsställelse (Bitner et al, 1990). Responsen som kunden får på sitt klagomål är 
således avgörande för den fortsatta relationen med företaget, antingen skadas eller 
förstärks den (Cook & Macaulay, 1997). 
 
Många kunder ser dock oftast ingen mening med att klaga då de bland annat ser 
belöningen som något osäkert eller antar att ingen är intresserad av deras problem. En 
annan anledning till att vissa kunder inte väljer att klaga beror på att de upplever det som 
något obehagligt (Lovelock & Wirtz, 2004). En undersökning gjord av konsultföretaget 
TARP, The Technical Assistance Research Program, (1997 i Stauss & Seidel, 2004) 
visade att 31 procent av de missnöjda kunderna inte klagade över stora problem och att 
70 procent inte klagade över små problem. Jämfört med forskning av Lovelock och Wirtz 
(2004) är det endast fem till tio procent av kunderna som blivit missnöjda med en tjänst 
som klagar. Om företagen underlättar för kunderna att klaga genom att de tydligt visar 
var de kan vända sig och att de tar seriöst på alla kundklagomål samtidigt som de bemöter 
kunden på ett trevligt sätt ökar sannolikheten att en missnöjd kund faktiskt klagar (Bitner 
et al, 1990; Lovelock & Wirtz, 2004; Ramsey, 2005; Zairi, 2000). I många företag har 
dock kundklagomål betraktats som något negativt och företagen har dessutom gjort det 
svårt för sina kunder att lämna klagomål (Stauss & Seidel, 2004). 
 
Samtidigt som det finns en brist av intresse från kunderna att lämna klagomål och en brist 
av intresse hos företag att uppmuntra kundklagomål menar Stauss och Seidel (2004) att 
kundklagomål kan leda till förbättringar av tjänsten om de hanteras på ett effektivt sätt. 
Det här stöds även av Edvardsson (1997) som menar att företag genom att förstå orsaker 
till kundklagomål, identifiera källor och reflektera över hur kundklagomålen uppstått och 
hur de kan elimineras, lägger grunden för en kundinriktad tjänsteutveckling. Syftet med 
tjänsteutveckling är att skapa en tjänst som uppfyller kundens krav och önskemål (Witell, 
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2004) och genom att aktivt ta vara på kundernas kunskaper och erfarenheter genom 
kundklagomål kan mer konkurrensmässiga tjänster utvecklas (Edvardsson, 1997). För att 
utveckla en tjänst krävs det även en förståelse om att tjänsten är en aktivitet/aktiviteter av 
en mer immateriell natur som oftast sker i interaktion mellan kund och 
tjänstepersonal/fysiska resurser/system i syfte att lösa kundens problem (Grönroos, 
1990).  
 
Med tanke på de fördelar som kan nås genom en effektiv kundklagomålshantering borde 
det ligga i alla företags intresse att uppmuntra till kundklagomål och skapa rutiner för hur 
de effektivt ska hantera dem. Det borde även ligga i kundens intresse att lämna klagomål 
för att en tjänst som överensstämmer med dennes behov ska kunna utvecklas. En bransch 
där intresset för tjänsteutveckling borde vara ännu större hos kunder1 såväl som hos icke 
kunder är kollektivtrafiken, då den till viss del är finansierad av allmänheten genom 
skattemedel (www.wikipedia.org) och är en väsentlig del av den grundläggande 
samhällsservicen (www.sltf.se). Vårt intresse ligger därför i att undersöka hur 
kundklagomålshanteringen inom kollektivtrafiken ser ut i dag; används kundklagomål 
som ett sätt att förbättra tjänsten på?  
 
Edvardsson (1997) hävdar att kundklagomål inom kollektivtrafiken inte använts på ett 
systematiskt sätt för att förändra och utveckla tjänsten och att det varit ovanligt med 
analyser av kundklagomålens orsaker och effekter fram till 1980-talet. En orsak till det 
här kan vara att tjänsteutvecklingen inom kollektivtrafiken är komplex på grund av att en 
rad olika aktörer är inblandade (Gottfridsson, 2005b), då den både styrs av politiska 
beslut som av kommersiella krafter (SOU 2001:106). Det här innebär att 
trafikhuvudmännen måste ta hänsyn till många intressenters krav och önskemål och inte 
enbart kundernas. Emellertid hävdar Edvardsson (1997) att intresset för kundklagomål 
som stöd för kvalitetsarbetet och tjänsteutvecklingen vuxit fram under det senaste 
decenniet.   
 
Utifrån ovanstående resonemang har vi formulerat följande frågeställningar:  
 

• Arbetar trafikhuvudmännen effektivt med kundklagomålshantering? 
 

• Kan trafikhuvudmännen använda kundklagomålen för att förbättra sin tjänst? 
 

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande undersökning är att få en ökad förståelse för hur 
trafikhuvudmännen inom kollektivtrafiken arbetar med kundklagomål samt hur den här 
kundinformationen kan kopplas till utvecklingen av tjänsten. Syftet är inte att dra 
generella slutsatsen för kollektivtrafiken i Sverige utan resultaten ska tolkas utifrån de 
enskilda (utvalda) orternas kontext. 
 

                                                 
1 Vid tillfällen vi nämner kollektivtrafikens kunder syftar vi på resenärer.  
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2. METOD 

 
I följande kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt samt hur vi har resonerat kring 
våra metodval. 
 

2.1 Metodansats   
Då syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för hur trafikhuvudmännen inom 
kollektivtrafiken arbetar med kundklagomål samt hur den här kundinformationen kan 
kopplas till utvecklingen av tjänsten ansåg vi att den kvalitativa ansatsen var ett naturligt 
val (Holme & Solvang, 1997). Vårt påstående grundar sig på att det kvalitativa 
tillvägagångssättet sätter få begränsningar på de svar som uppgiftslämnaren kan ge oss 
och karakteriseras av öppenhet (Jacobsen, 2002). Den mångsidiga informationen som kan 
bli ett resultat av den öppenheten kan innebära att risken att vi begränsar oss till våra 
eventuella förutfattade meningar minskas. En ytterligare fördel med en kvalitativ 
undersökning är att datainsamlingen kan anpassas till kontexten (Jacobsen, 2002), vilket 
innebär att om vi under studiens gång känner att vi inte får en djup förståelse om 
trafikhuvudmännens hantering av kundklagomål har vi möjlighet att anpassa 
datainsamlingsmetoden. Det ska dock inte glömmas bort att vår kvalitativa undersökning 
bygger på ord (Bryman, 2002) och att det således är våra egna uppfattningar och 
tolkningar av den informationen som står i förgrunden (Holme & Solvang, 1997). 
 

2.2 Val av fallstudier 
För att belysa hanteringen av kundklagomål inom kollektivtrafiken på ett systematiskt 
sätt har vi genomfört fallstudier hos utvalda trafikhuvudmän. Genom att vi genomför 
fallstudier får vi även en inblick i kontexten som kundklagomål inom kollektivtrafiken 
verkar i och därmed även en djupare förståelse. Vid andra typer av studier är risken större 
att den inblicken inte infinner sig då vi bara ser en del av ”verkligheten”. Nyttan med vår 
multipla fallstudie är att beskrivningen av den företeelsen som vi har valt att undersöka 
blir omfattande och tät samtidigt som företeelsen ses utifrån flera perspektiv. 
Fallstudierna tillåter oss även att få en närhet till de utvalda trafikhuvudmännen 
(Merriam, 1994).  
 
När vi kom till skedet då vi skulle välja ut vilka samt hur många trafikhuvudmän som 
skulle ligga till grund för vår empiriska undersökning var funderingarna många. Det mest 
intressanta i den här fasen var vilka av de totalt 21 trafikhuvudmännen som samlade in 
kundklagomål. För att ta reda på det valde vi att utgå från kundens perspektiv då tjänsten 
ur ett kundperspektiv enligt Edvardsson (1996) är kundens upplevelser av tjänsten, varav 
aktiviteter som inte uppmärksammas av kunden inte heller existerar. För att fånga 
kundens perspektiv valde vi att studera respektive trafikhuvudmans hemsida, som är ett 
sätt att upptäcka vilka som samlar in kundklagomål. Det visade sig att alla på sin 
respektive hemsida hade en länk där kunden kunde lämna sina klagomål, många företag 
benämnde det dock synpunkter. Det här resulterade i att vi inte kunde använda kundens 
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perspektiv som urvalsmetod. Vilka undersökningsobjekten slutligen skulle bli 
utkristalliserades istället i samråd med våra handledare. Valen byggde på att vi skulle lära 
oss så mycket som möjligt och vi gjorde således ett målinriktat val av 
undersökningsobjekt (Merriam, 1994). På så sätt anser vi att vi fått ta del av intressanta 
objekt i form av Blekingetrafiken, Dalatrafik, Skånetrafiken och Länstrafiken i 
Västerbotten. Vi ansåg att fyra fall var tillräckligt för att vi skulle kunna komma igenom 
hela undersökningsprocessen och kunna hantera de många upplysningarna (Andersen, 
1999).  
 

2.3 Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att genomföra öppna telefonintervjuer då de kan liknas vid vanliga samtal 
(Holme & Solvang, 1997), vilket bidrar till en flexibilitet som innebär att vi kan anpassa 
datainsamlingen till kontexten (Jacobsen, 2002). I en öppen intervju är det inte på 
förhand bestämt hur intervjun utvecklar sig vilket vi ser som en fördel då de olika 
infallsvinklarna kan innebära att vi får en större inblick i vad respondenten anser vara 
viktigt och relevant (Bryman, 2002). 
 
Fördelen med att genomföra telefonintervjuer istället för att genomföra intervjuer ansikte 
mot ansikte är att den sistnämnda är väldigt kostnadskrävande. Dock kan det vara svårare 
att skapa en förtrolig stämning över telefon där det även kan vara lättare för respondenten 
att försköna verkligheten (Jacobsen, 2002). Genom att genomföra telefonintervjuer 
förlorar vi även möjligheten till att observera hur respondenter uppträder under intervjun. 
Till exempel är det svårare att uppfatta om respondenten blir obekväm i frågorna, vilket 
kan resultera i att vi som intervjuare går över en gräns som medför att respondenten sluter 
sig. För att minska risken att respondenterna kände sig obekväma i frågorna pressade vi 
inte respondenterna på svar utan lät deras svar styra utvecklingen av intervjun. Det ska 
dock poängteras att telefonintervjuer är positiva i den meningen att de minskar risken för 
intervjueffekten. Intervjueffekten innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan påverka 
respondentens beteende. Till exempel kan respondenten observera intervjuarens 
kroppsspråk och ansiktsuttryck och agera utifrån det (Jacobsen, 2002).  
 
För att fördjupa oss inom vårt valda problemområde började vi med en genomgång av 
relevanta teorier och forskning inom områdena kundklagomålshantering, 
tjänstemarknadsföring, samt tjänsteutveckling vilket resulterade i ett väl genomtänkt 
intervjuunderlag (se bilaga 1). Genom att vara väl insatta i ämnet gav det oss möjligheten 
att ställa relevanta frågor (Kvale, 1997). Att först skaffa oss förväntningar uppbyggda på 
tidigare empiriska observationer och tidigare teorier menar förespråkare av den deduktiva 
strategin är viktigt för att se om den insamlade empirin och förväntningar stämmer 
överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). Däremot menar kritiker att det här 
tillvägagångssättet resulterar i att forskaren enbart letar efter den informationen som 
han/hon anser mest relevant och som stödjer de förväntningar som fanns när 
undersökningen påbörjades. Konsekvensen kan därför bli att den kanske mest viktigaste 
informationen förbises (Jacobsen, 2002). För att komma runt problemet har vi valt att 
växla insamlingen av empiri och teori.   
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2.3.1 Praktiskt genomförande 
De öppna intervjuerna genomfördes via telefon med berörda personer hos de olika 
trafikhuvudmännen. För att komma i kontakt med relevanta intervjurespondenter 
kontaktade vi trafikhuvudmännen och förklarade syftet med undersökningen, varvid de 
gav förslag på lämpliga personer inom organisationerna. Vi tog därefter kontakt med 
personerna i fråga för att säkerställa att vi rekommenderats rätt personer. Genom att vi 
använde oss av respondenter som ansågs ha riklig kunskap om de företeelser som vi 
undersökte kan informationsinnehållet ha ökats. Vi tog dock hänsyn till att personerna i 
fråga kan ha gett förvrängda beskrivningar av verkligheten (Holme & Solvang, 1997). De 
personer som vi slutligen intervjuade hos de valda trafikhuvudmännen presenteras nedan:                               
 
Blekingetrafiken:  Informationsassistent  

Marknadsansvarig  
 
Dalatrafik:   Kvalitetsansvarig  

VD  
 
Skånetrafiken:   Marknadschef  

Trafikavdelningschef (Mailkontakt) 
 
Länstrafiken i Västerbotten: Trafikinformatör 

Marknadschef 
 

Att vi har intervjuat fler personer i varje företag beror på att den första kontakten inte gav 
oss tillräcklig information inom vissa områden, således såg vi det som nödvändigt att 
komplettera med ytterligare intervjuer.  
 
Intervjuerna baserade vi på vår intervjuguide, dock inte alltid i den nedskrivna ordningen 
eftersom det, som vi tidigare nämnt, är önskvärt att intervjun rör sig i olika riktningar 
(Bryman, 2002). Vår intervjuguide kan uppfattas som väldigt strukturerad då den består 
av många specifika frågor under varje tema. Vi vill dock poängtera att intervjuguiden inte 
ska betraktas som styrande utan mer som väl genomtänkt. Vi har således inte slaviskt 
följt guiden utan såg den snarare som en checklista för att kontrollera att samtliga teman 
diskuterades ingående.   
 
Intervjuerna leddes av en ledare, vilken var den person som bokat in intervjun, en person 
som kompletterade ledaren och en person som satt i bakgrunden och observerade 
samtalet i syfte att komma med ”tysta” kompletterade frågor vid behov. Med ”tysta” 
frågor menar vi nedskrivna frågor för att inte stressa respondenten att vi var så många 
medverkare i intervjun. Den observerande personens deltagande uppgavs således inte för 
respondenten. För att enkelt dokumentera våra intervjuer spelade vi in dem efter 
respondenternas godkännande (Holme och Solvang, 1997). Fördelar med att registrera 
intervjuerna genom inspelning är bland annat att vi kan koncentrera oss på ämnet och 
upprätthålla en mer naturlig konversation, eftersom vi kan vara trygga i att intervjuns 
innehåll registreras (Kvale, 1997).  
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Den första intervjun genomfördes en vecka tidigare än de övriga vilket gav oss möjlighet 
att analysera och eventuellt komplettera intervjuguiden med ytterligare frågor eller ta bort 
överflödiga frågor. Dock kan en sådan flexibilitet med upprepade nya insikter medföra att 
det blir svårare för oss att jämföra informationen från de olika intervjuerna (Holme & 
Solvang, 1997). Längden på intervjuerna sträckte sig mellan 15- 60 minuter beroende på 
om den var en första dialog med trafikhuvudmännen eller en kompletterande dialog.  
 

2.4 Bearbetning och analys av intervjuerna 
Bearbetning av kvalitativa intervjuer är ett grundligt arbete, och ju mer ostrukturerade 
intervjuerna har varit desto mer bearbetning krävs (Darmer & Freytag (red) 1992; 
Jacobsen, 2002). En svårighet som vi stod inför var att inte göra egna tolkningar av 
respondentens uttalanden för att anpassa dem till undersökningen, vilket ibland är lätt 
hänt. En ytterligare svårighet som vi stod inför vid bearbetningen av intervjuerna var 
risken att omedvetet ta bort information (Jacobsen, 2002).  
 
För att undvika de ovannämnda svårigheterna skrevs de inspelade intervjuerna ut ord för 
ord. Då vi är flera författare till uppsatsen har även utskrifterna av intervjuerna skett 
uppdelat mellan oss. En viktig aspekt att tänka på är att gemensamt bestämma hur 
utförliga utskrifterna ska vara, så att den efterföljande analysen kan ske på samma 
premisser (Kvale, 1997). Intervjuutskrifterna lästes sedan gemensamt igenom samtidigt 
som inspelningen avlyssnades igen, för att reda ut eventuella oklarheter. Genom att skriva 
ut intervjuerna underlättade vi det efterföljande analysarbetet eftersom vi får en mer 
övergripande bild av intervjusamtalet (Jacobsen, 2002).  
 
Valet av analysmetod har vi baserat på intervjuns ämne och syfte. För att analysen ska bli 
korrekt är det viktigt att den sker på ett systematiserat och likartat sätt (Kvale, 1997). Den 
metod vi har valt är enligt Kvale (1997) även den vanligaste analysmetoden för 
kvalitativa intervjuer, det vill säga ad-hoc metoden. Vi valde den eftersom vi ansåg att 
den utifrån syfte och frågeställningar var den mest ändamålsenliga, då vi tror blandningen 
av olika metoder ger en djupare förståelse. Vår analys gick till så att vi först läste igenom 
intervjuerna för att få en övergripande bild av informationsinnehållet. Därefter 
strukturerades innehållet i kategorier för att lättare kunna se kopplingen mellan de mindre 
delarna och helheten.  Det här gav oss möjligheten att försäkra oss om att empirin och 
syftet överensstämde.  
 
För att systematisera och strukturera insamlad data, har vi valt att i empirin presentera 
trafikhuvudmännen på ett övergripande sätt samt deras hantering av kundklagomålen. En 
sammanställning av intervjuerna ligger istället i bilagor och för att få texten mer lättläst 
har vi valt att inte redovisa intervjuerna ordagrant. Därefter i analysen knyter vi samman 
empirin med vår teoretiska kontext, och den i sin tur ligger till grund för de slutsatser vi 
gjort i det avslutande kapitlet.  
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2.5 Uppsatsens trovärdighet 
För att vårt undersökningsresultat ska vara användbart krävs det att det både är pålitligt 
och trovärdigt (Christensen et al., 2001) och vårt val av den kvalitativa 
forskningsstrategin är självklart inte utan kritik. En rad kvantitativa forskare anser bland 
annat att kvalitativ forskning är alldeles för subjektiv och bygger för mycket på 
forskarens uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Kritiker menar även 
att kvalitativa resultat är svåra att generalisera mer än i situationen de framställs i. Då vår 
avsikt inte är att generalisera föredrar vi ändå en kvalitativ ansats. Svårigheten med att vi 
har undersökt en ständig föränderlig verklighet är att det inte går att göra om 
undersökningen i syfte att få fram ett identiskt resultat (Bryman, 2002). En ytterligare 
svårighet med den kvalitativa undersökningen är att tolkningen, sammanställningen och 
analysen av intervjuerna utgår från våra uppfattningar om verkligheten vilket medför att 
det blir omöjligt för en annan undersökare att få fram samma resultat då han/hon utgår 
från sin egen uppfattning om verkligheten (Bryman, 2002; Christensen et al., 2001). 
Likväl som den undersökta verkligheten ständigt förändras gör även våra egna 
uppfattningar det. Det här medför att det även är omöjligt för oss att göra om 
undersökningen (Christensen et al., 2001). Dock är ju heller inte vårt syfte med 
undersökningen att någon annan eller vi själva ska kunna göra om den för att få ett 
identiskt resultat.  
 
För att få en större pålitlighet i vår kvalitativa undersökning har vi strävat efter att få en 
så fyllig beskrivning av undersökningens kontext som möjligt, genom utformningen av 
vår intervjuguide (Bryman, 2002). Då vår tolkning baserar sig på flera fall kan det för 
läsaren vara mer övertygande än den beskrivning som grundar sig på enbart ett fall 
(Merriam, 1994). Självfallet hade pålitligheten stärkts ytterligare om vi istället hade 
besökt de olika trafikhuvudmännen för att ta del av deras kultur. När vi istället valde 
intervjuer är det lätt att få en tillrättalagd beskrivning av deras verksamhet, vilket vi som 
undersökare måste vara medvetna om (Bryman, 2002).  
 
Det är även viktigt att reflektera över om vi kan ha ställt ledande frågor, om 
uppgiftslämnaren kan ha blivit påverkad av oss under intervjun, om vi har noterat 
uppgifter fel eller om data har analyserats fel. Det vill säga om vi har mätt det vi har 
avsett att mäta. Vidare måste vi reflektera över om de källor som vi använt oss av är 
relevanta och om de gett oss riktig information (Jacobsen, 2002). Vi har försökt att välja 
en undersökningsmetod som tillåter oss att på djupet undersöka vårt problemområde och 
vi anser inte att vi hade kunnat göra det mer korrekt med någon annan metod. Vi antar att 
risken för missförstånd och bristen på information skulle ha blivit ännu större med en 
annan ansats. 
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3. KUNDKLAGOMÅL 
 

I följande kapitel redogör vi för relevanta teorier och begrepp inom ramen för syftet med 
uppsatsen. 
 

3.1 Beteendet hos missnöjda kunder 
En kund blir missnöjd då deras förväntningar inte uppfylls (Stauss & Seidel, 2004). Vill 
företag undvika missnöje eller gottgöra missnöjda kunder krävs det att de förstår hur 
tillfredsställelse och missnöje uppstår (Stauss & Seidel, 2004). Tillfredsställelse uppstår 
då utförandet i huvudsak överstiger kundens förväntningar medan en uppfyllelse av 
kundens förväntningar leder till känslan av indifferens (Stauss & Seidel, 2004). För att ett 
företag ska kunna arbeta effektivt med missnöjda eller klagande kunder är det även 
väldigt viktigt att de förstår kunders klagomålsbeteende (Lovelock & Wirtz, 2004). De 
måste således inse vad det är som gör att en kund väljer att inte klaga samt vilka aspekter 
av företagets reaktion på ett kundklagomål som tillfredsställer och gör en kund lojal 
(Stauss & Seidel, 2004). 
 
När en kund blir missnöjd kan de välja att reagera på olika sätt, de kan välja att uttrycka 
sitt missnöje eller att inte göra någonting alls. Missnöjet kan yttras genom att kunden 
antingen klagar direkt till företaget, till tredje part vilket bidrar till negativ word-of-mouth 
eller upphör med att köpa produkter av företaget (Hirschman, 1970; Lovelock och Wirtz, 
2004). Singh (1990) kategoriserar missnöjda kunder utefter deras beteende. De kunder 
som vidtar väldigt lite handling eller ingen alls kan karaktäriseras som passiva. De som 
istället väljer att aktivt klaga till företaget benämns påpekare medan de kunder som väljer 
att klaga till tredje part kallas för aktivister. Slutligen benämns de som klagar av 
personliga skäl som gnällare.  
  
Majoriteten av alla missnöjda kunder klagar dock aldrig till företagen. En undersökning 
gjord av konsultföretaget TARP, The Technical Assistance Research Program, (1997 i 
Stauss & Seidel, 2004) visade att 31 procent av de missnöjda kunderna inte klagade över 
stora problem och att 70 procent inte klagade över små problem. Jämfört med forskning 
av Lovelock och Wirtz (2004) är det endast fem till tio procent av kunderna som blivit 
missnöjda med en tjänst som faktiskt klagar. Dessa siffror är enligt Goodman (1989 i 
Stauss & Seidel, 2004) intressanta då de kunder som inte klagar är de som är minst lojala.  
 
Kunder som ger uttryck för sitt missnöje gör det i önskan att få respons. Stauss och Seidel 
(2004, s.16) har närmare studerat kundklagomål och menar att de i huvudsak är:  
 

”…articulations of dissatisfaction that  are expressed toward firms and/or 
third part institutions with the aim of making a provider aware of a behavior 
that is subjectively experienced as harmful, receiving compensation for 
adverse effects suffered, and making a change in the criticized behavior.”   
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Ytterligare en forskare som studerar kundklagomål är Zairi (2000) som till skillnad från 
Stauss och Seidel (2004) definierar kundklagomål utifrån ett företagsperspektiv. Zairi 
(2000) hävdar att kundklagomål är ett sätt att få feedback från kunden som kan användas 
i förbättringsplaner. Kundklagomålen kan även betraktas som ett verktyg för att 
förebygga självgodhet och för att mäta den interna effektiviteten i jämförelse med 
konkurrenterna. Vidare ses kundklagomål som ett sätt att upptäcka och hantera brister i 
organisationen samt som ett sätt att förstå och komma närmare kunden. 
 

3.2 Nyttan av kundklagomål 
Det är viktigt att företagen förstår konstruktionen bakom klagomålstillfredsställelse samt 
vad kunden som klagar förväntar sig. Tillfredsställelse över klagomålsresponsen leder 
nämligen till positiva attitydförändringar, positiv word-of-mouth samt en ökad villighet 
att köpa från samma leverantör igen. Omvänt kan missnöje över klagomålsresponsen leda 
till en möjlig försämring av situationen, stimulera negativ word-of-mouth samt driva 
kunderna till konkurrenter (Stauss & Seidel, 2004). 
 
Den feedback företagen får från kunderna via klagomålen kan användas för att förbättra 
organisationen utöver det faktum att kundklagomåleen är ett utmärkt tillfälle att återfå 
kundernas förtroende (Hughes & Karapetrovic, 2006; Zairi, 2000). Även Edvardsson 
(1997) menar att företagen genom att förstå orsaker till kundklagomål, identifiera källor 
och reflektera över hur kundklagomål uppstått och hur de kan elimineras, lägger grunden 
för ett kundinriktat förbättringsarbete. Genom att lyssna på kunden och förstå varför 
kunden är missnöjd ges företagen en möjlighet till att lära sig något värdefullt. Kunder 
som väljer att klaga direkt till företaget gör det således möjligt för företaget att genomföra 
lösningar på problem i syfte att etablera kundtillfredsställelse och erhålla engagerade 
kunder. Kunderna som klagar bör följaktligen ses som medarbetare snarare än som 
motståndare då de kan hjälpa företag i deras kontinuerliga förbättringar av processer och 
produkter (Stauss & Seidel, 2004).  
 
Många företag har som mål att reducera antalet kundklagomål, då de menar att ett lågt 
antal kundklagomål beror på att deras kunder är nöjda (Stauss & Seidel, 2004). Enligt 
Plymire (1991) är det målet fullständigt meningslöst då antalet kundklagomål kan 
reduceras utan att kundmissnöjet gör det. Företagens första prioritet bör istället vara att 
minimera missnöje hos kunderna och för att lyckas med det krävs det att företagen för en 
aktiv policy som gör att kunderna vänder sig till företaget med sina klagomål istället för 
att inte säga något alls eller byta till en konkurrent. Plymire (1991) konstaterar att bästa 
vägen till en kundorienterad företagskultur är via ett ökat antal kundklagomål. En 
långsiktig minskning i antalet kundklagomål kan enbart uppnås då proportionerna av 
kunderna som klagar är maximerade (Stauss & Seidel, 2004). Insamlandet av 
kundklagomål visar att företaget är engagerade i kunden genom att de lyssnar på dem och 
därför uppmuntrar smarta företag sina kunder till att klaga och ger dem verktyg för att 
kunna göra det (Zairi 2000). 
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3.2.1 Kundklagomål kopplat till kvalitetsbegreppet 
Grunden för kundklagomål är ett missnöje med kvaliteten och kundklagomål kan ses som 
ett verktyg för att utveckla tjänsten (Edvardsson, 1997). Även andra forskare ser 
kopplingen mellan kundklagomål och kvalité i den bemärkelsen att en effektiv 
kundklagomålshantering kan leda till förbättringar av tjänsten och därmed höja kvalitén 
(Edvardsson, 1997; Hughes & Karapetrovic, 2006; Shibrowsky och Lapidus, 1994; 
Stauss & Seidel, 2004; Van Ossel & Stremersch, 1998 i Johnston, 2001; Zairi, 2000). 
 
Kvalité är enligt Garvin (1988 i Edvardsson, 1996) ett luddigt och svårdefinierat begrepp 
och det finns inte ett enda ”rätt” sätt att definiera kvalité på. Däremot bör det inte 
användas flera olika definitioner av begreppet inom samma organisation eller företag. 
 
Ett sätt att definiera kvalité är utifrån betraktaren och inom kollektivtrafiken fastställs 
kvalité således av resenären, ledningen eller entreprenören. För att uppnå totalkvalité 
måste samtliga kvalitetskriterier från de olika intressenterna tillgodoses samtidigt 
(Edvardsson, 1997). Vidare hävdar han dock att kundintresset inte prioriteras inom 
kollektivtrafiken, det vill säga att kundklagomål inte används på ett systematiskt sätt för 
att förändra och utveckla tjänsten. ISO 9000 (1999, s. 14) ger en definition på kvalité 
som: 
 

”Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse2 som ger 
dess förmåga att tillfredställa uttalade och underförstådda behov.” 

 
Tjänstekvalité brukar definieras som: ”tjänsten ska motsvara kundernas förväntningar 
och tillgodose deras behov”. Rätt kvalité uppstår ”när förväntningarna infrias, behov 
tillfredställs och krav uppfylls; kundernas, medarbetarnas och uppdragsgivarnas” 
(Edvardsson, 1996). 
 
Vidare beskriver Grönroos (1983) tjänstekvalité bestående av två delar, en teknisk del 
och en funktionell del. Den tekniska delen visar vad kunden får och den funktionella 
delen visar hur kunden erhåller tjänsten. Även Townsend och Gebhardt (1986) delar upp 
begreppet kvalité i två delar; faktisk kvalité och upplevd kvalité. Faktisk kvalité innebär 
att de uppställda specifikationerna är uppnådda medan den upplevda kvalitén innebär att 
kunden har fått den kvalité som han/hon förväntade sig. Det räcker således inte med den 
faktiska kvalitén om inte den upplevda kvalitén är den rätta. 
 

3.2.2 Kundklagomål kopplat till tjänsteutveckling 
För att utveckla en tjänst krävs det en förståelse om att tjänsten är en aktivitet/aktiviteter 
av en mer immateriell natur som oftast sker i interaktion mellan kund och 
tjänstepersonal/fysiska resurser/system i syfte att lösa kundens problem (Grönroos, 
1990). En tjänst kan även definieras utifrån de tre begreppen: tjänstekoncept, 
tjänstesystem och tjänsteprocess. Inom kollektivtrafiken består tjänstekonceptet av en 

                                                 
2 Med ett objekt eller en företeelse menas här en produkt. 
 

Gustafsson, L., Lindström, C., Lindström, J. 13



 

beskrivning av den resetjänst som ska levereras och hur tjänsten ska bidra till att skapa 
mervärde för kunden. Tjänstesystemet består av både materiella som immateriella attribut 
där de materiella attributen är de fysiskt påtagliga transportmedlen och hållplatserna 
medan de immateriella attributen består av till exempel tidtabells- och 
biljettbokningssystem. Tjänsteprocessen består i sin tur av de aktiviteter som utförs inom 
ramen för kollektivtrafiktjänsten (Gottfridsson, 2005a). 
 
Fundin och Bergman (2003) har konstruerat en modell (Figur 3.2) som belyser 
kopplingen mellan kundklagomål och utveckling av befintliga eller nya produkter.  
 
 

 
           Figur 3.2 Fundin & Bergman, 2003 

 
 
Informationen som utvinns från kundklagomålen bör inte enbart fungera som ett sätt att 
kompensera den enskilde kunden (Shibrowsky & Lapidus, 1994) utan bör även användas 
som en viktig input i produktutvecklingsprocessen (Fundin & Bergman, 2003). Omkring 
50 procent av dem som klagar gör det i hopp om att företaget ska förbättra sin tjänst, 
dock är det enbart en av tio personer som känner att tjänsten har förbättrats som ett 
resultat av kundklagomålen (MORI, 1997 i Johnston, 2001). 
 
I begreppet tjänsteutveckling ingår alla aktiviteter från det att en idé om en förbättring av 
en befintlig tjänst eller en helt ny tjänst uppkommer, till dess att den tjänsten kommer ut 
på marknaden (Edvardsson, 1996). Gustafsson och Johnsson (2003) hävdar att 
tjänsteutveckling kan ses ur tre synvinklar: som underhåll av befintliga tjänster, som en 
förbättring av befintliga tjänster eller som tjänsteinnovationer. Det huvudsakliga syftet 
med tjänsteutveckling enligt Witell (2004) är att skapa nya tjänster och att 
utvecklingsprojektet måste leverera en tjänst som uppfyller kundernas krav och önskemål 
för att bli framgångsrika.  
 
Den begränsade faktorn på många marknader är inte förmågan att erbjuda nya tjänster 
utan just osäkerheten över kundernas behov. Det här eftersom den informationen ofta är 
väldig komplex och att kunder inte alltid kan kommunicera sina behov fullt ut. Därför bör 
företag integrera med kunderna för att lättare förstå och ta tillvara på kundernas 
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kompetens (Echeverri & Edvardsson, 2002). Att utesluta kundens påverkan i 
tjänsteutvecklingsprocessen skulle medföra att företaget skulle förlora en oerhörd källa 
för idéer och kreativitet (Gustafsson & Johnson, 2003).  
 

3.3 Kundklagomålshantering 
För att kunna ta tillvara på informationen från kunderna via klagomål krävs det att 
företagen vet hur de ska hantera dem. Kundklagomålshantering definieras enligt Johnston 
(2001) som en term som involverar tjänsteåterhämtning, kvittens, utredning, fastställande 
och förebyggande av kundklagomål samt återhämtning av kunderna.  
Klagomålshanteringen syftar således till att skapa stabilitet hos kunderna som har blivit 
utsatta för missnöje (Stauss & Seidel, 2004).  
 
För att nå framgång i kundklagomålshanteringen menar Ramsey (2005) att varje 
kundklagomål måste hanteras seriöst, där alla ska betraktas som en möjlighet att lösa ett 
problem och att behålla kunden. Således ska kundklagomålshanteringen utgå från 
kundens perspektiv. Anser kunden att problemet är allvarligt så är det allvarligt även om 
företaget själva ser problemet som en petitess.  
 
Ett kritiskt problem med kundklagomålshantering är att det nödvändigtvis inte är 
misslyckandet i sig som leder till att kunden blir missnöjd, då många kunder faktiskt 
accepterar att saker och ting kan gå fel (Johnston, 2001). Utan det är mer troligt att 
företagets respons, eller brist på respons, i fråga om ett misslyckande är den företeelse 
som leder till att kunden blir tillfredsställd, eller otillfredsställd (Bitner et al, 1990) Sättet 
kunderna bemöts och behandlas på när de lämnar ett klagomål är ofta avgörande för 
relationen de har med företaget, antingen skapas, förstärks eller skadas den (Cook & 
Macaulay, 1997).  Tiden det tar för kunden att få respons på sitt klagomål är även det 
avgörande. Visar det sig att kunden får vänta länge på ett svar eller inte får något svar 
alls, kan det bli en källa för ytterligare missnöje (Ramsey, 2005). 
 
Av ovan nämnda skäl bör kundklagomålshanteringen ske på ett effektivt sätt och Zairi 
(2000) har forskat kring vilka faktorer som är avgörande i den hanteringen. Enligt honom 
beror problemen företag kan ha med sin kundklagomålshantering på att de har brister i 
sin systematiska behandling av kundklagomål. En annan faktor är att företag inte förstår 
vikten av kundklagomål på en strategisk nivå. Vidare ligger problemen i att företagen kan 
vara dåligt utrustade med system och processer för att registrera och följa upp 
kundklagomål. Vissa företag är inte heller insatta i mätverktyg för att mäta icke 
finansiella aspekter såsom kundnöjdhet och kundklagomål. Slutligen menar Zairi (2000) 
att företag kan ha en ogynnsam kultur och för mycket av ”klander och reprimand” 
metoder. För att uppnå en effektiv kundklagomålshantering krävs det att kundklagomålen 
samlas in från alla källor för utvärdering och användning i hela organisationen. 
Informationen och kunskapen vunnen från kundklagomålen måste därför spridas till all 
relevant personal för att minimera orsakerna till kundklagomålen och för att förhindra att 
det inträffar igen. Resultatet av hanteringen kan bli att kundförtroendet återställs (Zairi, 
2000).  
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Andra forskare som har tagit fram riktlinjer för hur företag effektivt ska hantera sina 
inkommande kundklagomål är Lovelock et al (1999). Kortfattat innefattar riktlinjerna att 
företaget måste: 
 

• Reagera snabbt 
• Erkänna misstag utan att bli defensiv 
• Visa förståelse utifrån kundens synvinkel 
• Inte gräla med kunden 
• Erkänna kundens känslor 
• Ge kunden rätt vid osäkerhet 
• Klargöra de steg som behövs för att lösa problemet 
• Informera kunden om hur processen ser ut 
• Överväga kompensation 
• Arbeta för att återvinna kundens förtroende 

 
Shibrowsky och Lapidus (1994) betonar vikten av att kundklagomålen hanteras 
aggregerat.  Det innebär att företag både måste utveckla metoder för att effektivt hantera 
individuella kundklagomål samt göra strategiska förändringar som kan reducera 
kundklagomålen över tid. I figur 3.1 belyser de hur hanteringen av kundklagomålen bör 
se ut.  
 

 
                                     Figur 3.1 Shibrowsky & Lapidus, 1994 
 
De hävdar att hanteringen av individuella kundklagomål är en viktig del av 
kundklagomålshanteringsprocessen, men att den hanteringen fokuserar mer på symtomen 
snarare än på orsakerna. Avsikten med en aggregerad kundklagomålsanalys är att 
identifiera orsakerna till kundklagomålen (Shibrowsky & Lapidus, 1994). 
 
Det finns en mängd fördelar med en effektiv kundklagomålshantering. Van Ossel och 
Stremersch (1998 i Johnston, 2001) hävdar att en av de största fördelarna med 
kundklagomålshantering är att informationen kan identifiera problemområden och vara 
till stöd för ett fortsatt förbättringsarbete. Företag som arbetar bäst med att reducera och 
förebygga kundklagomål får en klar konkurrensfördel där fördelen bygger på minskade 
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kostnader för att göra om sådant som går fel och på en ökad andel återkommande kunder 
(Shibrowsky och Lapidus, 1994). 
 
Kundklagomålshanteringen ses dock oftast som en kostnadsfaktor och inte som en 
potentiell källa till vinst. Av den anledningen möter kundservice- och 
kundklagomålshanterarna ett strategiskt dilemma. Enda chansen att undgå dilemmat är 
för dem att bevisa vad kundklagomålshanteringen bidrar till i företagets värdeskapande 
samt lönsamhet. Det här är en stor utmaning i praktiken och den underlättas inte av att det 
idag finns alldeles för lite forskning om kundklagomålshanteringens lönsamhet. En 
författare som har uppmärksammat problemet är Johnston (2001) som påvisar 
korrelationen mellan de finansiella prestationerna hos ett företag och 
kundklagomålshanteringen.  
 
Stauss and Seidel (2004) associerar fyra typer av kostnader med 
kundklagomålshantering. Personella kostnader är bland annat kostnader för personal på 
en kundklagomålshanteringsavdelning medan de administrativa kostnaderna innefattar 
kontorsutrustning och kontorsyta. Kommunikationskostnader är alla utgifter associerade 
med nödvändiga kommunikationsprocesser för att lösa kundens problem såsom 
telefonkostnader eller porto. Den fjärde typen är responskostnader som är alla kostnader 
som uppstår i kontexten av problemlösningen. Hit hör till exempel 
kompensationskostnader i form av värdecheckar, garantikostnader och goodwill. 
 
Även vinster associerade med kundklagomålshantering kan enligt Stauss and Seidel 
(2004) delas in i fyra typer. Informationsvinsten representerar värdet som genereras av att 
företaget använder informationen de får från kundernas klagomål för att förbättra 
produkterna, intensifiera effektiviteten och för att reducera kostnader för misslyckanden. 
Attitydsvinsten innefattar den positiva attitydförändringen hos kunden som kommer från 
uppnådd klagomålstillfredsställelse. Återköpsvinsten uppstår då den klagande kunden 
stannar kvar hos företaget istället för att byta till en konkurrent. Slutligen finns 
kommunikationsvinsten som beskriver den muntliga effekten av 
kundklagomålshanteringen som genereras när kundklagomålen är lösta. Resultatet bli att 
den tillfredsställda kunden engageras i positiv word-of-mouth. 
 
Ytterligare forskare som diskuterar kostnader och vinster med en effektiv 
kundklagomålshantering är Fornell och Wernerfelt (1987) som hävdar att 
kundklagomålshanteringen bör ses som en defensiv marknadsstrategi som kan reducera 
de totala marknadskostnaderna betydligt. TARP (i Fundin och Elg, 2006) fann dock att 
de flesta företagen spenderar 95 procent av tiden på att reagera på individuella 
kundklagomål och mindre än 5 procent av tiden på att analysera och använda sig av 
kundklagomålen för att utföra förbättringar.  
 
De nämnda fördelarna och nackdelarna medför att företagen bör systematisera sin 
kundklagomålshanteringsprocess i syfte att öka sannolikheten att en missnöjd kund 
lämnar ett klagomål (Shibrowsky & Lapidus, 1994). Orsakerna till varför en kund väljer 
att klaga eller inte kan bero på många olika faktorer, som till stor del är influerade av 
företagen själva. Ett lågt antal kundklagomål kan vara anledningen av höga barriärer till 
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att lämna ett klagomål eller helt enkelt bero på ett resignerat kundbeteende (Stauss & 
Seidel, 2004). Dutka (1994) menar att för varje kundklagomål som ett företag får in har 
ungefär 20 andra kunder samma åsikt utan att klaga. Vissa missnöjda kunder tar sig inte 
tid att skriva ett brev, fylla i formulär eller ringa in till företaget, speciellt om de inte ser 
tjänsten som tillräckligt viktig för ansträngningen. Andra missnöjda kunder ser istället 
belöningen som något osäkert och förmodar att ingen är intresserad av deras problem 
eller har viljan att lösa dem. I vissa fall vet kunden inte ens vart de ska vända sig eller hur 
de ska gå tillväga. Många kunder ser även klagomål som något obehagligt. De kan vara 
rädda för konfrontering, speciellt om klagomålet involverar någon de känner och kommer 
att ha att göra med igen (TARP i Lovelock & Wirtz, 2004). 
 
Lovelock och Wirtz (2004) har konstruerat flera strategier för att underlätta för kunden 
att lämna klagomål. När kunder anser att det är svårt att hitta vart han/hon ska klaga kan 
företag tillämpa en strategi som ser till att det är enkelt för kunder att lämna feedback, till 
exempel genom att kontaktuppgifter finns med på alla kommunikationsmaterial. 
Företagen kan även utveckla speciella kundklagomålsformulär med förutbestämda 
kategorier. Fördelen med att använda förkategoriserade formulär är att de gör 
klagomålsprocessen enklare. Dock är det en stor skillnad på orginalklagomålen och de 
kundklagomål som lämnas i ett förkategoriserat formulär. När det finns förutbestämda 
kategorier kan ett kundklagomål bli placerat i en redan befintlig kategori även när det inte 
riktigt passar. Sannolikheten att det ska inträffa är lika stor oavsett om kunden själv fyller 
i formuläret eller om en av de anställda gör det. Det här kan medföra att tolkningen av 
kundklagomålet blir fel och att det därför inte kan användas på ett riktigt sätt i den vidare 
processen (Shibrowsky & Lapidus, 1994).  
 
Tvivlar kunder om klagomålens respons bör företag tillämpa en strategi som går ut på att 
försäkra kunden att all feedback tas seriöst och inte är meningslös. Det här kan göras 
genom att uppmärksamma kunderna om de tjänsteförbättringar som gjorts till följd av 
deras feedback. Det finns även en strategi för att reducera känslan av obehag över att 
lämna kundklagomål. Den innefattar att se till att feedback ses som en positiv upplevelse 
för kunden genom att tacka för all feedback, träna service personalen att inte bråka eller 
göra så att kunden känner sig obekväm samt att tillåta anonym feedback (Lovelock & 
Wirtz, 2004). 
 
Vissa företag erbjuder tjänstegarantier vid misslyckanden och förekomsten av dessa kan 
göra det lättare för kunder att klaga samtidigt som den ökar sannolikheten att kunderna 
faktiskt gör så. Det eftersom kunden antar att servicepersonalen är beredd att lösa deras 
problem samtidigt som de erbjuder en kompensation (Björlin-Lidén, 2004; Lovelock & 
Wirtz, 2004). 
 
Hart (1990 i Lovelock och Wirtz, 2004) förklarar att tjänstegarantier är ett betydande 
verktyg både för att marknadsföra och uppnå tjänstekvalité av följande anledningar: 
 

• Tjänstegarantier tvingar företag att fokusera på vad kunderna vill ha och förväntar 
sig i de olika elementen av tjänsten 
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• Tjänstegarantier sätter klara standarder. Utbetalningar av kompensationer tvingar 
företag att ta seriöst på garantierna då de belyser de finansiella kostnaderna av 
misslyckanden 

• Tjänstegarantierna kräver att det utvecklas system för hur feedbacken från 
kunderna ska hanteras 

• Tjänstegarantier tvingar företag att förstå varför de misslyckas och uppmuntrar 
dem att identifiera och överkomma potentiella misslyckanden 

• Tjänstegarantier bygger konkurrensfördelar genom att reducera risken för 
osäkerhet vid köpbeslut samt att de bidrar till långsiktig lojalitet 

 
När en kund faktiskt väljer att klaga kan även det bero på flera olika faktorer och 
Lovelock och Wirtz (2004) har identifierat fyra huvudorsaker. En anledning till 
kundklagomål är att erhålla återbetalning eller kompensation. Oftast klagar en kund för 
att täcka en ekonomisk förlust eller för att söka en återbetalning, kompensation och/eller 
för att få tjänsten utförd igen. En annan anledning är för att ge uttryck för ilskan, vilket 
innebär att kunder klagar för att återfå sin självkänsla och/eller för att uttrycka sin ilska 
vid tillfällen då en anställd är oförskämd, avsiktlig skrämmande eller helt enkelt 
oförsiktig. Ett tredje skäl till att kunden klagar kan vara att han/hon vill hjälpa till att 
förbättra tjänsten. Om en kund är starkt involverad i tjänsten, till exempel på ett 
universitet, ger de feedback för att försöka bidra med förbättringar. Kunden är motiverad 
av den anledningen att de kan få en bättre tjänst i framtiden. Den fjärde orsaken till att 
kunder klagar är av osjälviska motiv. De vill helt enkelt bespara andra kunder från att 
uppleva samma problem, och de kan känna sig illa till mods om problemet inte framhävs. 
Idag gör dock många företag det svårt för kunden att klaga genom att inte ge några 
indikationer på var eller till vem kunden kan vända sig till. Det är även vanligt när 
kunden väl lyckas nå företaget att ingen inom företaget är villig att ta på sig ansvaret. 
Sådana upplevelser kan vara negativa för kunden och kan medföra att han/hon väljer ett 
annat företag eller produkt vid nästa köp. Brister i kundklagomålshanteringen kan således 
leda till att företaget förlorar potentiella framtida affärer (Stauss & Seidel, 2004).  
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4. KOLLEKTIVTRAFIKEN I SVERIGE 
 

I följande kapitel ger vi en bakgrundsbeskrivning till kollektivtrafikens uppbyggnad och 
funktion i Sverige. Dessutom presenteras fallen Blekinge, Dalarna, Skåne samt 
Västerbotten. 
 

4.1 Kollektivtrafikens uppbyggnad och funktion 
SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) definierar kollektivtrafik som följande:  
 

”… i förväg organiserade och regelbundet tillgängliga transporter, som 
erbjuds allmänheten eller en särskild person enligt vissa regler.” (SOU 
2003:67, s.116)  

 
Fram till 1978 bedrevs kollektivtrafiken i Sverige under statens styre där den var 
uppdelad i den lokala samt den regionala trafiken. Konsekvenserna blev att 
landsbygdstrafiken inom varje kommun planerades för sig genom ett statsbidragssystem 
och den regionala trafiken mellan kommunerna planerades för sig genom ytterligare ett 
statsbidragssystem. Det här medförde att antalet bussföretag var stort och nästan alla hade 
sitt egna taxe- och biljettsystem. Bussföretagen hade även monopol på sina respektive 
sträckor vilket förhindrade någon form av konkurrens (SOU 2003:67). 
 
Behovet av en bättre samordnad kollektivtrafik var stort och resultatet blev 
trafikhuvudmannareformen som beslutades av riksdagen 1978. Beslutet innefattade en ny 
lag om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik, vilket innebar att det i varje län 
skulle bildas en huvudman som ansvarade för den lokala och regionala kollektivtrafiken 
på väg, det vill säga busstrafik inom respektive län. Reformen förväntades medföra bland 
annat lägre taxor, samordnade biljettsystem, högre komfort, kortare restider och bättre 
information. Frågor såsom fordonets komfort, beslut om linjenät och tidtabeller ansågs 
inte vara statens uppgifter utan förväntades fattas på övervägande lokal och regional nivå 
(SOU 2003:67). 
 
Trafikhuvudmannareformen drog med sig många positiva effekter såsom ökat resande 
och bättre planering av trafikutbudet. Det har även visat sig i utvärderingar att reformen 
drog med sig en kraftig förbättring av kollektivtrafiken, då främst i den regionala trafiken 
utanför de större tätorterna där standarden tidigare inte var så hög (SOU 2003:67).  
 
Idag är statens roll främst att se till att de grundläggande transportbehoven tillgodoses 
samt att goda förutsättningar skapas för samordning och utveckling av kollektivtrafiken. 
Det här sker genom lagstiftningsarbete och genom investeringar i infrastruktur. Staten 
fungerar även som stöd för forskning och utvecklingsverksamhet på transportområdet 
(SOU 2003:67). 
 
Kollektivtrafiken delas in i den allmänna samt den särskilda kollektivtrafiken. Den 
allmänna kollektivtrafiken är alla berättigade till att nyttja medan endast vissa grupper har 
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rätt till den särskilda kollektivtrafiken. Samhället är enligt lag skyldigt att anordna eller 
betala för den särskilda kollektivtrafiken, som framförallt innefattar skolskjuts, färdtjänst 
och sjukresor. Kollektivtrafiken är en blandning av offentlig och marknadsmässig 
verksamhet eller annorlunda uttryckt en samhällelig service som bedrivs på en 
konkurrensutsatt marknad. Idag bedrivs den i allmänhet som aktiebolag under 
aktiebolagslagen i stället för som förvaltning under kommunallagen, vilket sannolikt har 
påverkat synen på kollektivtrafiken. Termer som affärsmässighet, vinst/förlust och 
konkurrens har tidvis skymt diskussionen om kollektivtrafikens samhällsnytta (SOU 
2003:67). 
 
Kollektivtrafiken är samordnad länsvis under en trafikhuvudman som är den organisation 
som ansvarar både ekonomiskt och politiskt för all lokal respektive regional 
kollektivtrafik inom länet. Angående inflytande är det fastställt att landstinget skall svara 
för hälften av ansvaret och kommunerna i länet tillsammans för den andra hälften. De 
enskilda kommunernas inflytande bestäms i förhållande till invånarantalet. Dock kan 
landstinget och kommunerna komma överens om någon av de enskilt ska ansvara för 
länstrafiken (www.notisum.se). Finansieringen av den lokala och regionala 
kollektivtrafiken sker genom underskottstäckning från kommunerna och landstinget i 
respektive län (SOU 2003:67).  
 
Numera har trafikhuvudmannen inte enbart ansvar för den lokala och regionala 
kollektivtrafiken på väg utan ansvaret inkluderar även trafik med järnvägsfordon och 
fartyg. Idag finns det totalt 21 stycken trafikhuvudmän som ansvarar för kollektivtrafiken 
i Sverige (SOU 2003:67). Dock utförs inte trafiken av trafikhuvudmännen själva utan den 
utförs av entreprenörer och inom varje kommun upphandlas trafiken av 
trafikhuvudmännen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen om offentlig 
upphandling innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphandling som görs av 
staten, kommuner och landsting.  Lagen innebär att upphandlingen ska göras med 
utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns samt att den ska göras affärsmässigt 
(www.nou.se).  
 
Relationen mellan trafikhuvudmannen och entreprenörerna regleras via avtal. Löptiden 
för avtalen kan vara fyra till fem år eller längre. Innan avregleringen var det inte ovanligt 
att avtalen var ettåriga, vilket försvårade planeringen för både trafikhuvudmännen som 
för entreprenörerna (SOU 2003:67). De olika avtalsformerna som finns är brutto-, netto- 
och incitamentavtal. En negativ konsekvens av bruttoavtal är att trafikutövaren inte har 
något eget ekonomiskt intresse av att medverka till en god service eller öka antalet 
resenärer. Det eftersom att trafikintäkterna i ett bruttoavtal oavkortat går till 
trafikhuvudmannen, och inte till entreprenören. Med anledning av det här inleddes ett 
utvecklingsarbete angående nettoavtal där en viss del av intäkterna stannar hos 
entreprenörerna. Det finns även incitamentavtal som innebär att entreprenörerna får 
bonus beroende på hur nöjda kunderna är med den tjänst som erbjuds (SOU 2003:67). 
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4.2 Fallet Blekinge 
BlekingeTrafik AB är ett aktiebolag som bildades den första juli 1981 (Årsredovisning, 
2005). Bolagets ägs till 50 procent av landstinget och till 50 procent av länets fem 
kommuner (www.blekingetrafiken.se).    
 
Blekingetrafikens uppdrag är att ordna allmänna kommunikationer inom, till och från 
Blekinge. Trafiken de bedriver är busstrafik i hela länet, tågtrafik på Blekinge kustbana, 
skärgårdstrafik i Karlskrona, Karlshamn och Sölvesborg, flygbusstrafik mellan 
Karlskrona och Ronneby flygplats samt närtrafik (färdtjänst, sjukresor och öppen 
närtrafik) i hela länet (www.blekingetrafiken.se). Antalet anställda på Blekingetrafiken 
ligger ungefär på 35 personer, hel- och deltidsanställda. När det gäller antal kunder 
räknas det i antalet resor per år och uppskattas till ungefär 5,5 miljoner resor per år 
(Marknadsansvarig, Blekingetrafiken). 
 
Blekingetrafiken äger inga egna fordon eller förare, med undantag av fyra 
Öresundståg, utan all trafik upphandlas under konkurrens och utförs sedan på entreprenad 
(www.blekingetrafiken.se). I dagsläget anlitar Blekingetrafiken Bergkvarabuss som 
ansvarar för hela länets busstrafik. För närtrafiken svarar totalt tio entreprenörer där 
Swebus idag är den största av dem (Årsredovisning, 2005). 
 
För att kompensera kunder vid fel använder sig Blekingetrafiken av en resegaranti, vilken 
gäller för de resenärer som reser med Blekingetrafikens biljetter eller kort. Deras garanti 
ger rätt till ersättning om resan blir mer än 20 minuter försenad på grund av inställda 
turer, störningar i trafiken eller brister i informationen och om det inte finns några 
alternativa resmöjligheter med Blekingetrafiken. Om någon av ovan nämnda händelser 
skulle inträffa kompenserar Blekingetrafiken resenären antingen genom att kunden får ta 
taxi och därmed ersätter de direkta kostnader upp till 200 kronor mot uppvisande av 
kvitto, eller erbjuder ett rabattkort laddat med 50 kronor över det ersättningsbelopp de 
beslutat. Väljer kunden att istället resa med privat bil ersätter Blekingetrafiken enligt 
Skatteverkets norm för skattefri milersättning. Om resenären skulle bli 20 minuter 
försenad men inte tar taxi eller privat bil kompenserar de för besväret med en kontant 
ersättning upp till 200 kronor eller rabattkort till ett värde av totalt 250 kronor 
(www.blekingetrafiken.se). Resegarantin gäller inte i de fall som Blekingetrafiken inte 
själva råder över eller kan förutse, till exempel vid extrema väderförhållanden, olyckor 
som hindrar trafiken, strejk och liknande händelser. Resegarantin gäller inte heller vid 
planerade förändringar av trafiken som de har informerat om i god tid på deras hemsida 
(www.blekingetrafiken.se).  
 
Inom Blekingetrafiken ses kundklagomål som något positivt då de anser att det är deras 
enda dialog med kunderna i dagsläget. Genom kundklagomålen kan de rätta till sådant 
som har gått fel och det är också det som är deras syfte med kundklagomålshanteringen. I 
huvudsak är kundklagomålshanteringen placerad i kundserviceavdelningen som tar emot 
och hanterar kundärendena både över disk, via telefon eller via mail. De har även färdiga 
blanketter på bussarna där kunden kan föra in sina synpunkter. Kundserviceavdelningen 
har cirka fem anställda plus en anställd som endast hanterar resegarantiärenden 
(Informationsassistent & marknadsansvarig, Blekingetrafiken).  
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Sedan några månader tillbaka använder Blekingetrafiken kundärendehanteringssystemet 
Boomerang, i syfte att lättare kunna se brister i verksamheten, svara kunderna snabbare 
samt för att lättare få fram statistik som kan vara till hjälp vid trafikplaneringen. Tidigare 
samlades mycket av den här informationen in manuellt och då kunde ett ärende bollas 
mellan olika instanser i företaget under en lång tid utan att kunden fick ett svar. Det var 
även svårt att få en helhetssyn över kundklagomålen. Idag får Blekingetrafiken in mellan 
sex till tio kundklagomål per dag där de flesta kundklagomålen handlar om förseningar 
och om förarnas uppförande (Informationsassistent & marknadsansvarig, 
Blekingetrafiken) 
 

4.3 Fallet Dalarna 
Dalatrafik grundades 1981 och är ett aktiebolag som till 50 procent ägs av landstinget och 
till 50 procent av länets 15 kommuner (Årsredovisning, 2005). Idag arbetar ett 30-tal 
personer på Dalatrafik (Kvalitetsansvarig) och de har dagligen cirka 40 000 resenärer 
(www.dalatrafik.se). 
 
Företagets huvuduppgift är att affärsmässigt och i konkurrens upphandla kollektivtrafik 
med buss samt bestämma över trafikutbud och priser i nära samarbete med Dalarnas 
kommuner och landsting. Swebus AB är sedan den 1 juli 2006 entreprenör för hela länet 
och avtalet gäller till och med 30 juni, 2014  (www.dalatrafik.se). 
 
För att kompensera kunder använder Dalatrafik sig av en resegaranti som gäller på 
Dalatrafiks bussar i Dalarnas län. Den innefattar tre delar – tre löften. De ser deras 
resegaranti som ett sätt att utöka deras service. De tre delarna består av att resenären 
tryggt och säkert ska kunna förbereda och genomföra sin resa samt att om Dalatrafik inte 
håller vad de har lovat ska kunden kompenseras för det. Dalatrafiks resegaranti innebär 
att kunden blir kompenserad för förseningar i trafiken som är mer än 20 minuter och blir 
då erbjuden att istället åka taxi. Ersättningen för taxiutlägget är upp till 300 kronor 
kontant eller ett presentkort på upp till 350 kronor för inköp av färdbevis på Dalatrafik. 
Det finns vissa undantag där resegarantin inte gäller och det är vid oförutsedda händelser 
som Dalatrafik själva inte kan styra över. Exempelvis kan det röra sig om snöhinder, 
ishalka, trafikhinder som översvämmade vägar, extrema väderförhållanden, trafikolyckor, 
strejk och liknande. Undantaget gäller även vid planerade förändringar i trafiken som 
Dalatrafik minst fyra arbetsdagar innan påbörjad resa har informerat om på sin 
webbplats, busstationerna, i bussarna eller via annonser i dagspressen 
(www.dalatrafik.se). 
 
Kundklagomål ses inom Dalatrafik som något positivt då de kan användas för att göra 
förbättringar i trafiken. Syftet med deras kundklagomålshantering är att göra en missnöjd 
kund nöjd och de menar vidare att alla kundklagomål ska hanteras seriöst. Inom 
Dalatrafiken är kundklagomålshanteringen placerad inom avdelningen för kundservice 
som har sex heltidsanställda samt ytterligare cirka fyra personer som kallas in vid behov 
(Kvalitetsansvarig & VD, Dalatrafik). 
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Dalatrafik använder sedan december 2005 kundärendehanteringssystemet Boomerang 
och använde dessförinnan ett annat system som de frångick då de i princip var de enda 
som använde det, vilket gjorde det dyrt och svårt att få igenom förändringar i systemet. 
Dalatrafik får idag in cirka 1500-2000 kundklagomål per år där det vanligaste 
kundklagomålet rör förseningar (Kvalitetsansvarig & VD, Dalatrafik). 
 

4.4 Fallet Skåne 
Skånetrafiken bildades den 1 januari 1999 då de tog över ansvaret från de båda 
länstrafikbolagen Kommunalförbundet för Malmöhus Trafik och Länstrafiken 
Kristianstad (www.wikipedia.org). Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne 
vars högsta politiska organ är Regionfullmäktige. Skånetrafiken styrs i sin tur av 
nämnden för kollektivtrafik och deras uppdrag är att förverkliga de mål som ställs upp för 
Skåne i det regionala utvecklingsprogrammet (www.skanetrafiken.se). Idag har 
organisationen runt 190 anställda och cirka 175 000 kunder per dag (Marknadschef, 
Skånetrafiken). År 2005 visade kollektivbarrometern att Skånetrafiken är en av de 
trafikhuvudmän i Sverige som har de mest nöjda kunderna (Åresredovisning, 2005).  
 
Skånetrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken med tåg, buss och 
bil i Skåne. Trafiken är indelad i fyra affärsområden: stadsbuss, regionbuss, tåg och 
serviceresor som till exempel sjukresor, skolresor, färdtjänst och omsorgsresor. Deras 
stadstrafik finns i tio städer vilka är Malmö, Trelleborg, Ystad, Landskrona, Ängelholm, 
Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Lund och Eslöv (www.skanetrafiken.se).  
 
Skånetrafiken kör ingen egen trafik utan den körs av entreprenörer. De entreprenörer som 
Skånetrafiken har busstrafikavtal med är bland annat Arriva, Bergkvarabuss, Connex 
Sverige AB, Swebus AB, Orusttrafiken AB, Olssons Buss, Tjörnarpsbuss, Sydbuss och 
Thygessons Bussar AB. Tågtrafiken körs av SJ AB medan beställningscentraler körs av 
Samres AB (www.skanetrafiken.se). 
 
Alla som reser med Skånetrafiken ska säkert kunna planera för sina aktiviteter och det 
medför att Skånetrafiken ska hålla sina tider. Om de skulle bryta löftet om att komma i 
tid finns en resegaranti som ersätter resenären. Skånetrafikens resegaranti innebär att 
kunden blir kompenserad om kollektivtrafiken skulle bli mer än 20 minuter försenad. 
Antingen blir kunden erbjuden ett frikort med en dags fria resor i Skåne eller ett 
presentkort motsvarande ungefär fem procent av kundens Öresundskort. Om resenären 
tvingats ta sig fram på annat sätt, till exempel med bil eller taxi ersätter Skånetrafiken 
kostnader upp till 500 kronor. Det finns tillfällen då resegarantin inte gäller och det är i 
situationer som Skånetrafiken inte själv råder över eller kunnat förutse såsom vädret, 
avbrott i elförsörjningen som medför att järnvägen blir strömlös, olyckor och 
polisavspärrningar, strejk och andra liknande händelser (www.skanetrafiken.se). 
 
Skånetrafiken ser kundklagomål som en gåva från kunden och alla kundklagomål arbetas 
metodiskt igenom i syfte att lära sig någonting från dem. Huvuddelen av kundklagomålen 
hanteras löpande genom kundserviceorganisationen, dock menar Skånetrafiken att alla 
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berörda parter är involverade i kundhanteringsprocessen (Marknadschef & 
trafikavdelningschef, Skånetrafiken).  
 
Sedan hösten 2000 använder Skånetrafiken sig av kundärendehanteringssystemet 
Boomerang för att hantera sina kundklagomål. Innan dess hade de en 
reklamationsavdelning som hanterade alla kundärenden centralt i Hässleholm. En 
normalmånad får Skånetrafiken in runt 4000-5000 kundärenden där de flesta 
kundklagomålen berör resegarantin, av dem som åberopar resegarantin är det grovt 80 
procent som bedöms som berättigade till ersättning (Marknadschef & 
trafikavdelningschef, Skånetrafiken). 
 

4.5 Fallet Västerbotten 
Länstrafiken i Västerbotten bildades 1980 och är ett aktiebolag som till 50 procent ägs av 
landstinget och till 50 procent av kommunerna i länet. Länstrafiken i Västerbotten är 
huvudman för både den lokala och den regionala kollektivtrafiken i Västerbottens län 
(www.tabussen.nu). Länstrafiken i Västerbotten bedriver tätortstrafik på tre orter, vilka är 
Umeå, Skellefteå och Lycksele (Årsredovisning, 2005). Totalt arbetar 13 personer i 
organisationen och ungefär tio procent av länets befolkning använder kollektivtrafiken 
mer eller mindre regelbundet, det vill säga någonstans runt 26 000 människor 
(Marknadschef, Länstrafiken i Västerbotten).   
 
Organisationen äger inga egna bussar och har heller inga chaufförer anställda utan de 
anlitar istället entreprenörer med egna bussar och chaufförer. I dagsläget anlitar 
Länstrafiken i Västerbotten cirka 35 bussentreprenörer samt ett stort antal 
taxientreprenörer. De största entreprenörerna som trafikerar deras linjer är Swebus AB, 
Connex Sverige AB, Skelleftebuss och Busspoolen (www.tabussen.nu). 
  
Från och med år 2002 har Länstrafiken i Västerbotten en resegaranti som kort innebär att 
resenären kompenseras när någon hos Länstrafiken i Västerbotten, entreprenörerna eller 
trafikupplysningen begår fel som drabbar resenären (Årsredovisning, 2005). Deras 
resegaranti innebär att resenären tryggt och säkert ska kunna förbereda och genomföra sin 
resa, samt att kunden kompenseras om så inte är fallet (www.tabussen.nu). Om kunden 
skulle missa bussen på grund av bland annat fel avgångstid i tidtabell eller om bussen har 
avgått för tidigt har kunden rätt till taxi, där bussföretaget eller Länstrafiken i 
Västerbotten ansvarar för både beställning samt betalning. Kunden kompenseras även vid 
förseningar längre än 20 minuter då resenären har rätt till ersättning motsvarande 
biljettens värde. Likaså om kunden känner sig allmänt missnöjd med resan så ser 
Länstrafiken i Västerbotten vad de kan göra för att ändra på det. Resegarantin gäller inte 
vid tillfällen som varken Länstrafiken i Västerbotten eller entreprenören råder över såsom 
svåra väderförhållanden, olyckor, fordonshaverier under färd, strejk och så vidare 
(www.tabussen.nu). 
 
Generellt ser Länstrafiken i Västerbotten kundklagomål som något positivt som de tar till 
sig och använder i sin planeringsverksamhet. Deras kundklagomålshantering är främst 
utlagd på Lycksele busstation men hanteras även på Länstrafiken i Västerbottens kansli 
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samt på andra busstationer. Idag arbetar ungefär fyra till fem anställda aktivt med 
hanteringen av kundklagomål, men i princip berörs nästan alla (Marknadschef & 
trafikinformatör, Länstrafiken i Västerbotten).  
 
För tillfället driftssätter Länstrafiken i Västerbotten ett kundärendehanteringssystem vid 
namn Respons som framförallt ska hjälpa dem att skapa rutiner för hur kundärenden ska 
hanteras. Tidigare har de enbart använt sig av manuella rutiner men i och med införandet 
av Respons kommer de att börja använda sig av datorprogrambaserade rutiner. 
Länstrafiken i Västerbotten menar att det kommer in cirka två kundklagomål om dagen 
och de vanligaste kundklagomålen rör förseningar och hur kunderna har blivit bemötta 
(Marknadschef & trafikinformatör, Länstrafiken i Västerbotten).  
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5. ANALYS 
 

I följande kapitel avser vi att beskriva och tolka empirin utifrån teorin. 
 

5.1 Beteendet hos missnöjda kunder  
För att trafikhuvudmännen ska kunna arbeta med missnöjda kunder krävs det att de 
förstår kundens klagomålsbeteende (Lovelock & Wirtz, 2004). Länstrafiken i 
Västerbotten reflekterar över att vissa kunder som klagar gör det i ilska över någonting 
helt annat som ligger utanför trafikhuvudmannens ansvar, det kan till exempel vara en 
kund som har en dålig dag och låter det gå ut över trafikhuvudmannen.  Den här typen av 
klagare passar in i den grupp som Singh (1990) kategoriserar som gnällare.  
 
För att förstå kundens klagomålsbeteende måste trafikhuvudmännen således ha insikt i 
hur missnöje eller tillfredställelse uppstår (Stauss & Seidel, 2004). Hos Blekingetrafiken 
med cirka 180 - 300 kundklagomål per månad och hos Länstrafiken i Västerbotten med 
cirka 60 kundklagomål per månad rör det vanligaste kundklagomålen förseningar och 
förarnas uppförande. Dalatrafik med i snitt 125 – 167 kundklagomål per månad samt 
Skånetrafiken med runt 4000 - 5000 kundklagomål per månad nämner dock enbart 
förseningar som det vanligast förekommande. Skånetrafiken anser att grunden för ett 
kundklagomål är: 
 

”Ett kundärende eller kundsynpunkt eller en reklamation är ju i grund och 
botten att kunden tar sig tid att ge oss en återkoppling så att vi kan förbättra 
våra tjänster för att möta kundens behov och önskemål.” (Marknadschef, 
Skånetrafiken) 

 
Det ovannämnda resonemanget indikerar på att trafikhuvudmännen bör arbeta med att 
förebygga både förseningar och dåligt bemötande då det är dessa faktorer som oftast 
leder till missnöje hos kunderna. Blekingetrafiken uttrycker det som följande: 
 

”Är det klagomål att en viss tur alltid är sen, då är ju det en signal till oss att 
se över det här för att se om vi kan göra något åt det.” (Marknadsansvarig, 
Blekingetrafiken) 

 
För att fånga in synpunkter från dem som inte klagar har Länstrafiken i Västerbotten tagit 
initiativ till en lyhördhetskampanj. Sådana kampanjer anses av Länstrafiken i 
Västerbotten vara till stor nytta för företaget genom att de får en mer öppen dialog med 
kunderna samtidigt som de fångar in allmänhetens uppfattningar. Majoriteten av alla 
missnöjda kunder klagar aldrig (Lovelock & Wirtz, 2004; Stauss & Seidel, 2004) och det 
innebär att Länstrafiken i Västerbotten har tagit ett steg i rätt riktning till att fånga in 
kundklagomål från dem som inte annars uttrycker sitt missnöje. Ett liknande initiativ 
framgår inte hos de övriga trafikhuvudmännen dock ser Skånetrafiken 
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kollektivtrafikbarometern3 som ett sätt att få in mer generella synpunkter från dem som 
inte klagar. De belyser det som nedan: 
 

”Det är på det sättet vi jobbar, alltså de som inte berättar om något har gått 
fel är svårt att veta om de upplevde det som ett problem eller inte.” 
(Marknadschef, Skånetrafiken) 

 

5.2 Nyttan av kundklagomål  
En av trafikhuvudmän som ser kundklagomål som något positivt är Blekingetrafiken 
eftersom de anser att de genom kundklagomålen kan rätta till sådant som har gått fel och 
klagomålen ses även som ett medel för att se vad som fungerar respektive vad som inte 
fungerar. 
 

”Får vi inte in någonting så tror ju vi att det fungerar där ute.” 
(Informationsassistent, Blekingetrafiken) 

 
Även Dalatrafik ser kundklagomål som något positivt då de kan användas för att göra 
förbättringar i trafiken, vilket även Länstrafiken i Västerbotten instämmer i. Förutom att 
använda kundklagomål till att förbättra organisationen menar Hughes och Karapetrovic 
(2006) samt Zairi (2000) att kundklagomålet är ett utmärkt tillfälle att återfå kundernas 
förtroende. Genom att Länstrafiken i Västerbotten låter sina kunder klaga kan de rätta till 
problem och på så sätt få nöjda kunder: 
 

”Kunden måste stå i centrum…är det inte bra måste vi hjälpa dem.” 
(Trafikinformatör, Länstrafiken i Västerbotten) 

 
Trafikhuvudmännen ser således kundklagomål som någonting positivt som kan användas 
för att förbättra kollektivtrafiken och Skånetrafiken uttrycker sig som följande: 
 

 ”Kundklagomål är ju en gåva från kunden.” (Marknadschef, Skånetrafiken) 
 
Ytterligare fördelar med kundklagomål belyses av Blekingetrafiken som anser att de 
måste lyssna till sina kunder för att lyckas bli mer marknadsanpassade och menar att 
kundklagomålen är deras enda dialog med kunderna i dagsläget. Bristen på direkt kontakt 
med kunden är enligt vår åsikt någonting som utmärker kollektivtrafiken då 
direktkontakten sker till stor del mellan föraren och kunden.  
 

”Det är alltid en fördel att ha en dialog med våra resenärer och visa att vi 
bryr oss...” (Informationsassistent, Blekingetrafiken) 

 

                                                 
3 Kollektivtrafikbarometern är en gemensam kvalitets- och attitydundersökning, som har utvecklats av 
SLTF (Svenska Lokaltrafikföreningen) tillsammans med läns- och lokaltrafikbolagen. Ett av målen med 
undersökningen är att skapa referensvärden som speglar hur svenska folket bedömer kollektivtrafiken. Ett 
statistiskt urval av svenska folket mellan 15 och 75 år intervjuas månadsvis per telefon. Intervjuerna 
inkluderar såväl allmänheten, både resenärer och icke resenärer, som kunder. (www.sltf.se) 
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Vidare ser Länstrafiken i Västerbotten en marknadsföringsfördel med kundklagomål: 
 

”En missnöjd kund som vi kan hjälpa och tillgodose och se till att det blir ok, 
det kan vara en av de bästa marknadsföringsformerna.” (Marknadschef, 
Länstrafiken i Västerbotten). 

 
Enligt Stauss och Seidel (2004) har många företag som mål att minska antalet 
kundklagomål men det är inget mål som framgår hos trafikhuvudmännen. 
Blekingetrafiken menar istället att de strävar efter att reducera de bakomliggande 
problemen till kundklagomålen och på så sätt kan kundklagomålen på lång sikt minskas 
eftersom problemen som ligger bakom har rättats till, vilket kan kopplas till Plymires 
(1991) syn på mängden kundklagomål.   
 
Grunden för kundklagomål är ett missnöje med kvaliteten och kan ses som ett verktyg för 
att förbättra tjänsten och därmed höja kvalitén (Edvardsson, 1997; Hughes & 
Karapetrovic, 2006; Shibrowsky och Lapidus, 1994; Stauss & Seidel, 2004; Van Ossel & 
Stremersch, 1998 i Johnston, 2001; Zairi, 2000). Dalatrafik menar att kundklagomålen 
kan vara ett sätt att få insikt i vad kunderna anser att företaget är bra respektive dålig på: 
 

”Det är ju som hand i handske.” (Kvalitetsansvarig, Dalatrafik) 
 
Dalatrafik ser därmed den ovannämnda kopplingen mellan kvalité och kundklagomål. 
Blekingetrafiken ser även de kopplingen mellan kundklagomål och kvalité på så sätt att 
en del av kvalité ligger i utförandet av uppdraget. Får de in kundklagomål på utförandet 
ser Blekingetrafiken det som en indikation på att deras kvalité behöver förbättras. 
Skånetrafiken ser en direkt koppling då allt baseras på de kundklagomål de får in. I grund 
och botten är kvalité någonting som de normsätter och som de sedan säkerställer att de 
har uppnått. Dock menar Länstrafiken i Västerbotten att kopplingen mellan 
kundklagomål och kvalité är svag, men kopplingen skulle kunna vara parametern 
lyhördhet och belyser det på följande sätt:  
 

”Därför om vi nu betraktar kvalitetsbarometern som ett gäng 
kvalitetsparametrar, där lyhördhet är en sådan parameter, kan kanske 
kopplingen finnas där. Man kanske klagar för lite därför att man tror att vi 
inte är lyhörda.” (Marknadschef, Länstrafiken i Västerbotten) 

 
Skånetrafiken hävdar att förarcertifieringen, som innebär att alla förare måste få 
tillräckligt med kunskap om såväl fordonet som service till kunder, är ett direkt resultat 
av de kundklagomål de fått in på förarnas beteende. Då kundklagomål är ett resultat av 
missnöje i kvalitén (Edvardsson, 1997) kan förarcertifieringen innebära en ytterligare 
koppling mellan kundklagomål och kvalité. Förarcertifieringen tillämpas även hos 
Dalatrafik och Länstrafiken i Västerbotten där Dalatrafik uttrycker sig som följande:  
 

”Förarcertifieringen handlar om att genom kunskap höja kvalitén på 
bussföraryrket” (Kvalitetsansvarig, Dalatrafik)  
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Dock bör det nämnas att förarcertifieringen även kan vara ett resultat av krav från facket 
eller andra inflytelserika intressenter, men det är inget som framgått av 
trafikhuvudmännen.  
 
Townsend och Gebhardt (1986) har delat in kvalité i två delar, faktisk kvalité och 
upplevd kvalité. Skånetrafiken delar även de upp kvalité efter de här parametrarna men 
de benämner de istället som objektiv respektive kundupplevd kvalité. Med den objektiva 
kvalitén menar Skånetrafiken den kvalité de arbetar mot medan den kundupplevda är den 
kvalité som kunden upplever av tjänsten. Vidare säger Skånetrafiken att de enbart vill 
arbeta för att tillfredställa kundens förväntningar, då deras erfarenhet är att förändringar 
som de genomför i syfte att höja kvalitén inte alltid upplevs av kunden. Länstrafiken i 
Västerbotten å sin sida arbetar istället med att överträffa kundens förväntningar. Kvalité 
är ju ett luddigt och svårdefinierat begrepp (Garvin, 1988 i Edvardsson, 1996) varav det 
inte är så överraskande att trafikhuvudmännen har olika syn på begreppet. Även kunderna 
kan ha olika syn på begreppet kvalité vilket kan kopplas till Edvardsson (1997) som 
menar att kvalité ska ses utifrån betraktarens ögon. Då alla människor har olika 
uppfattningar om vad kvalité är för dem kan det vara svårt för trafikhuvudmännen att 
hitta den kvalité som tillfredsställer alla. Det är som Dalatrafik säger:  
 

”Bra kvalité för en kund kan ju innebära en katastrof för en annan.” 
(Kvalitetsansvarig, Dalatrafik) 

  
Kundernas klagomål inom kollektivtrafiken kan i de flesta fall kopplas direkt till en 
kvalitetsbrist då det kunderna klagar mest på är det som Blekingetrafiken, Dalatrafik samt 
Skånetrafiken definierar som kvalité; punktlighet, bemötande och framförande.  
 
Som framgår av tidigare resonemang delar samtliga trafikhuvudmän synen om att 
kundklagomål kan användas som ett sätt att förbättra tjänsten. Hos Skånetrafiken ses ju 
förarcertifieringen som ett direkt resultat av kunders klagomål på förarnas beteende, 
medan Blekingetrafiken nämner flera exempel där kundklagomål har lett till 
förbättringar. Tidigare fick de in många kundklagomål på förarna, vilket enligt 
Blekingetrafiken berodde på att många av förarna var nya och inte tillräckligt utbildade. 
Kundklagomålen ledde till att entreprenörerna tvingades utbilda förarna bättre. Ett 
ytterligare exempel på förbättringar som skett som resultat av kundklagomål är 
Blekingetrafikens insättande av extrabussar på turer där många kunder klagade på 
förseningar. Länstrafiken i Västerbotten belyser kundklagomålens betydelse för 
tjänsteutvecklingen som följande:  
 

”Vi ser klagomålen som en nödvändig input för att förbättra tjänsten” 
(Marknadschef, Länstrafiken i Västerbotten) 

 
Dalatrafik i sin tur hade återkommande kundklagomål gällande förseningar på en specifik 
tur, vilket ledde till att Dalatrafik kontaktade sin entreprenör men krav på förbättringar. 
Sedan dess hävdar Dalatrafik att de inte haft några problem med den turen. 
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Nedan i figur 9.1 illustreras hur trafikhuvudmännen kan använda sig av kundklagomål för 
att antingen förbättra sina nuvarande tjänster eller utveckla nya tjänster. Figuren visar 
även att användningen av kundklagomålen kan resultera i bibehållande av befintliga 
kunder och/eller anskaffning av nya kunder. 
 
 

 
                Figur 9.1 Fundin & Bergman, 2003 
 
 
En anledning till att trafikhuvudmännen ska lyssna till kundens klagomål kan kopplas till 
Witell (2004) som påstår att det huvudsakliga syftet med tjänsteutvecklingen är att skapa 
en tjänst som uppfyller kundens krav och önskemål. För att få in kundernas krav och 
önskemål krävs det att trafikhuvudmännen för en aktiv dialog med sina kunder. 
Blekingetrafiken menar ju som vi tidigare nämnt att kundklagomålen är deras enda dialog 
med kunderna i dagsläget. Om trafikhuvudmännen inte skulle ta till sig den här 
informationen utan istället utesluta kundens påverkan är sannolikheten stor att de skulle 
förlora en viktig källa för idéer och kreativitet (Gustafsson & Johnson, 2003).  
 
Utvecklingsprocessen inom kollektivtrafiken är dock komplex då hänsyn måste tas till 
många olika aktörer med ibland vitt skilda åsikter (Gottfridsson, 2005b). Dalatrafik 
menar att utvecklingsprocessen ser olika ut beroende på vad som skall utvecklas och i 
enighet med Länstrafiken i Västerbotten hävdar de att idéer på förändringar kan komma 
från kunder, tjänstemän inom kommunen eller från entreprenörer.  
 
Blekingetrafiken, Dalatrafik och Skånetrafiken påstår att deras kontrakt är så pass flexibla 
att de inte begränsar möjligheten till utveckling utan de ser relationen med 
entreprenörerna som ett samspel där de gemensamt strävar efter att höja kvalitén. 
Blekingetrafiken ser det som nedan: 
 

”I vårt kontrakt handlar det mycket om den gemensamma affären, där båda 
ska vara delaktiga i att föra kvalitén vidare och att vi ska tillfredställa våra 
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kunder och syftet är ju alltid att öka resandet.” (Marknadsansvarig, 
Blekingetrafiken) 

 
Dalatrafik säger även att kvalitén kan förbättras på lång sikt genom kontrakten eftersom 
samarbetet mellan entreprenör och trafikhuvudman blir bättre och bättre: 
  

”Med tiden kan vi arbeta fram ett mycket gott resultat.” (Kvalitetsansvarig, 
Dalatrafik) 

 
Länstrafiken i Västerbotten menar istället att det under en kontraktsperiod är kontraktets 
villkor som gäller och att utvecklingsprocessen därmed kan begränsas. Dock hävdar de 
att det i vissa speciella fall kan finns möjligheter att gå utanför kontraktets ramar:  
 

”En sådan sak var bland annat förarcertifieringen, när vi tog fram konceptet 
var vi mitt inne i ett antal avtalsperioder givetvis, men vi lyckades ändå få 
alla att skriva på att man skulle certifiera sina förare.” (Marknadschef, 
Länstrafiken i Västerbotten) 

 
Vi instämmer i det som Blekingetrafiken så klockrent uttrycker det, att ju fler möjligheter 
kunderna får att påverka kollektivtrafiken desto mer engagerade kommer kunderna att bli. 
Genom att låta kunderna var med och påverka kan det leda till att trafikhuvudmännen ser 
kunderna som en medproducent som kan hjälpa dem i deras kontinuerliga förbättringar 
av processer och produkter (Stauss & Seidel, 2004). Blekingetrafiken menar vidare att 
om de ska lyckas bli mer marknadsanpassade och inte längre vara så produktionsinriktade 
så måste de lyssna på kunderna och inte låta sig styras enbart av pengar och politiker, och 
genom det kan kollektivtrafiken göras ännu bättre.  
 

5.3 Kundklagomålshantering  
Idag använder Blekingetrafiken, Dalatrafik samt Skånetrafiken sig av ett databaserat 
kundärendehanteringssystem medan Länstrafiken i Västerbotten i dagsläget arbetar med 
att driftsätta ett. För att kunna ta tillvara på informationen från kunderna via klagomål 
krävs det att trafikhuvudmännen vet hur de ska hantera dem, då förekomsten av ett 
system inte per automatik leder till att kundklagomålen hanteras på rätt sätt. Med rätt sätt 
menas att trafikhuvudmännen bör ha effektiva system och metoder dels för att klara av att 
samla in kundklagomålen dels för att kunna analysera dem på ett relevant sätt (Lovelock 
et al, 1999; Shibrowsky & Lapidus, 1994; Zairi, 2000). 
 
För att uppnå en effektiv kundklagomålshantering är det viktigt att trafikhuvudmännen 
utgår från kunden och hans/hennes upplevelser av kollektivtrafiken (Ramsey, 2005; 
Hughes & Karapetrovic, 2006; Zairi, 2000). Blekingetrafiken och Länstrafiken i 
Västbotten är två trafikhuvudmän som har insett vikten av kundfokus:    
 

”…Det är jätteviktigt, att lyssna och att vi hanterar deras inkomna klagomål, 
att ge dem snabba svar och se till att de blir nöjda.” (Informationsassistent, 
Blekingetrafiken) 
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”Kunden måste stå i centrum…är det inte bra måste vi hjälpa dem.” 
(Trafikinformatör, Länstrafiken i Västerbotten) 

 
Att visa förståelse för kunden och att reagera snabbt är just två viktiga kriterier för att 
uppnå en effektiv kundklagomålshantering (Lovelock et al, 1999). Det finns dock ingen 
allmängiltig tidsgräns för när kundklagomålen ska vara besvarade utan det varierar 
mellan trafikhuvudmännen. Dalatrafik har en bestämmelse att kundklagomål ska vara 
besvarade till kunden inom en vecka, beror kundklagomålet på ett fel hos entreprenörer 
skickar Dalatrafik det på remiss och det svaret ska vara Dalatrafik tillhanda inom fem 
dagar. Dock är det relativt vanligt att svaret från entreprenören tar längre tid, vilket 
medför att Dalatrafik har svårt att svara kunden i tid. För att lösa problemet har de infört 
viten vid tillfällen svaren från entreprenören kommer för sent. På Länstrafiken i 
Västerbotten framkom det att det råder delade meningar inom organisationen om 
tidsramen för när ett kundklagomål ska vara besvarat: 
 

”Vi har väl, jag tror 14 dagar … men man tar det ju så snart som möjligt, i 
alla fall så att det inte blir liggandes för länge.” (Trafikinformatör, 
Länstrafiken i Västerbotten) 
 
”Man måste alltid få ett svar väldigt fort så att de förstå att det här är under 
behandling... inom 2 vardagar.” (Marknadschef, Länstrafiken i Västerbotten) 

 
Oenigheterna inom Länstrafiken i Västerbotten kan tyda på att informationen om 
kundklagomålshanteringen inte fullt ut sprids till relevant personal, vilket är ett krav för 
att uppnå en effektiv hantering av kundklagomålen (Zairi, 2000).  
 
Både Blekingetrafiken och Skånetrafiken uttalar sig om att de använder sig av en 
eskaleringsmodell vid hanteringen av sina kundklagomål. Modellen innebär att ärendet 
eskaleras vidare i organisationen om ett kundklagomål inte besvaras inom sju dagar för 
att undersöka varför ärendet inte har blivit besvarat. Blekingetrafiken ser positivt på 
eskaleringen vilket belyses av citatet nedan: 
 

”Till VD: n vill man ju inte att det skall komma, så modellen är bra eftersom 
den ser till att vi svarar i tid.” (Informationsassistent, Blekingetrafiken) 

 
För att nå framgång i kundklagomålshanteringen menar Ramsey (2005) att varje 
kundklagomål även bör hanteras seriöst, där alla ska betraktas som en möjlighet att lösa 
ett problem och att behålla kunden. Att kundklagomålen ska hanteras seriöst är någonting 
som alla trafikhuvudmän förstår då de betonar vikten av att alla kundklagomål ska följas 
upp (Länstrafiken i Västerbotten), att de ska visa att de bryr sig om kunden 
(Blekingetrafiken), att de ska hantera alla kundklagomål allvarligt (Dalatrafik) samt att de 
ska sträva efter att gå till botten med alla kundärenden (Skånetrafiken).  
 
För att sedan bedöma seriositeten på kundklagomålen i sig kontrollerar 
trafikhuvudmännen giltigheten i kundklagomålen. Hos Skånetrafiken sker återkopplingen 
i form av att de bland annat kolla upp bussarnas realtid på varje tur som en kund säger har 
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varit sen. Däremot vid tillfällen då resenärerna klagar på framförande av fordonet eller 
bemötandet från föraren skickas kundklagomålet vidare till ansvarig entreprenör. De i sin 
tur har ett samtal med aktuell förare för att få förarens bild av det hela. Även Dalatrafik 
och Länstrafiken i Västerbotten kontrollerar giltigheten på kundklagomålen genom att 
skicka dem på remiss till entreprenörerna.  
 

”Vi ser ju var bussen hör hemma någonstans, då går klagomålet dit och då 
får trafikledningen där titta på klagomålet, fråga chauffören hur det var och 
varför situationen uppstod.” (Kvalitetsansvarig, Dalatrafik) 

 
Ytterligare krav som ställs för att trafikhuvudmännen ska uppnå en effektiv 
kundklagomålshantering är att hanteringen ska ske systematiskt (Zairi, 2000). I 
undersökningen framkom det att Länstrafiken i Västerbotten har brister i sin systematiska 
hantering av kundklagomålen i form av att ärendena från kunderna kan komma in till 
olika personer i organisationen. Det kan resultera i att ärenden blir liggandes och att 
kunden får sena svar.  
 

”Det kan komma till vem som helst, det är ju inte vår grej… Det är den som 
skickar som bestämmer.” (Marknadschef, Länstrafiken i Västerbotten) 

 
Att inte ha en samlad hantering av kundklagomålen kan förorsaka att Länstrafiken i 
Västerbotten förlorar översiktsbilden över kundernas åsikter. Driftsättandet av 
kundärendehanteringssystemet Respons kan leda till att det här problemet försvinner då 
alla ärenden inkommer och registreras på ett och samma ställe.   
 
Som nämnts tidigare är det viktigt att trafikhuvudmännen har effektiva metoder för att 
kunna analysera kundklagomålen på ett relevant sätt (Lovelock et al, 1999; Shibrowsky 
& Lapidus, 1994; Zairi, 2000). Ett första steg för att trafikhuvudmännen ska kunna 
analysera kundklagomålen är att föra statistik. Samtidigt som alla trafikhuvudmän 
poängterar att det är viktigt att följa upp alla ärenden är det endast Skånetrafiken som 
idag för statistik över alla inkommande ärenden. Skånetrafiken följer även upp 
kundklagomålen utifrån ett kundperspektiv, som innebär hur kunden kategoriserar ett 
ärende, och ett ersättningsperspektiv, som innebär att de ersätter kunden baserat på vad 
han/hon vill ha för kompensation. Blekingetrafiken säger att de inte för någon statistik på 
grund av att deras kundärendehanteringssystem är så pass nytt och därav ännu inte har 
någon översikt över hur kundklagomålen ska följas upp. Tanken är dock att de i 
framtiden kommer ha kvartalsvis uppföljning där de lättare kan upptäcka vilka brister 
som finns och därmed vidta åtgärder. Länstrafiken i Västerbotten menar att införandet av 
det nya systemet, Respons, kommer att medföra att de i framtiden för statistik. 
Avsaknaden av statistik kan vara en orsak till att Länstrafiken i Västerbotten i dagsläget 
ser brister i sin uppföljning av kundklagomål. Dalatrafik uttrycker vikten av att analysera 
kundklagomålen som följande:  
 

”Annars finns ju risken att man bara tar emot ett klagomål, hanterar det och 
sen läggs det på hög, men vårt mål är att även analysera dem.” 
(Kvalitetsansvarig, Dalatrafik) 
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I dagsläget tar Dalatrafik ungefär en gång i månaden fram en rapport som visar vilka 
kundklagomål som har kommit in, hur de hanterades samt vad som hände efteråt. Dock 
menar de att rapporten i dagsläget endast studeras ytligt och tanken är att en arbetsgrupp 
ska ta hand om den biten och analysera rapporterna djupare i framtiden.  
 
Genom att Blekingetrafiken, Dalatrafik och Länstrafiken i Västerbotten inte för statistik 
över kundklagomålen utan istället hanterar dem separat kan medföra att de endast hittar 
symtomen men inte de riktiga orsakerna bakom missnöjet (Shibrowsky & Lapidus, 
1994). Dock menar vi inte att det är statistiken i sig som medför att trafikhuvudmännen 
hittar orsakerna bakom kundklagomålen utan det är hanteringen och uppföljningen av 
statistiken som är av vikt. Det här måste emellertid ses i hänseende till att systemen för 
vissa trafikhuvudmän är relativt nya och att det tar tid att genomföra förändringar och 
skaffa sig rutiner i dem. Således kan skillnader urskiljas mellan Skånetrafiken, som under 
en längre tid arbetat med att ta in statistik, och de övriga trafikhuvudmännen som inte fört 
någon statistik alls. Skånetrafiken är föregångare i att systematisera och analysera 
orsakerna till kundklagomålen medan det framgår att Länstrafiken i Västerbotten har 
brister i det arbetet.  Shibrowsky och Lapidus (1994) menar att företag som arbetar bäst 
med att reducera och förebygga kundklagomål får en klar konkurrensfördel, vilket 
medför en ökad andel återkommande kunder. Det här kan kopplas till Skånetrafiken som 
konstaterat är en av de trafikhuvudmän som har de mest nöjda kunderna 
(Åresredovisning, 2005).  
 
Trots att Skånetrafiken har arbetat länge med sin hantering av kundklagomål ser de 
fortfarande brister i sin hantering: 
 

”Brister finns ju alltid.” (Marknadschef, Skånetrafiken) 
 
Det senaste Skånetrafiken har arbetat med att förbättra är att säkerställa att de har en så 
enhetlig hantering som möjligt av kunder som drabbas av samma störningar eller 
avvikelser i trafiken. De har även arbetat med att säkerställa en snabb hanteringstid vid 
stora störningar, vilket har resulterat i vad de kallar ett massärendesystem, som innebär 
att samma svar skickas ut till alla drabbade kunder. Att alltid se brister är enligt vår åsikt 
värdefullt då det kan medföra att Skånetrafiken hela tiden arbetar med förbättringar.  
 
Lovelock et al (2001) menar att det är viktigt att företaget informerar kunden om hur 
kundklagomålsprocessen ser ut. Det här är något som Skånetrafiken och Länstrafiken i 
Västerbotten har uppmärksammat. Skånetrafiken strävar efter att ha ett helintegrerat 
system där kunden ska kunna följa sitt ärende 24 timmar om dygnet via webben. Vidare 
har Länstrafiken i Västerbotten som målsättning att kunden ska få vetskap om vad som 
händer i processens gång. Länstrafiken i Västerbotten kräver alltid en rapport från 
entreprenörerna innehållande kompensationsåtgärder, ursäkter och förklaringar. Då 
Länstrafiken i Västerbotten anser att det är viktigt att kunden får en inblick i hela 
processen vidarebefordras även kravet på rapporten till kunden. Vid vissa tillfällen får 
dock kunden endast ta del av svaret. Skånetrafikens och Länstrafikens i Västerbottens 
öppna hantering av kundklagomål skulle kunna medföra att kunden känner sig mer 
involverad och uppmärksammad i processen, och hur kunden behandlas är avgörande för 
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hur de upplever företaget samt hur nöjda de blir över responsen (Bitner et al, 1990; Cook 
& Macaulay, 1997; Johnson, 2001; Ramsey, 2005).  
 
Vid användningen av kundklagomål i utvecklingsprocessen anser vi att det är viktigt att 
trafikhuvudmännen förstår vikten av en effektiv kundklagomålshantering för att kunna 
utvinna relevant och tillförlitlig information om kunden. En effektiv 
kundklagomålshantering leder till att kvalitén i tjänsten höjs vilket resulterar i 
förbättringar av tjänsten (Edvardsson, 1997; Hughes & Karapetrovic, 2006; Shibrowsky 
och Lapidus, 1994; Stauss & Seidel, 2004; Van Ossel & Stremersch, 1998 i Johnston, 
2001; Zairi, 2000). När trafikhuvudmännen får in ett kundklagomål är det en indikation 
från kunden på brister i tjänstkvalitén och eftersom kunden ska betraktas som en 
medproducent bör deras åsikter tas i beaktande. En kund som klagar kan således hjälpa 
företag i deras kontinuerliga förbättringar av processer och produkter (Stauss och Seidel, 
2004).   
 
Idag är det tydligt och klart hos samtliga trafikhuvudmän vart kunder kan lämna sina 
klagomål. Därav faller inte kollektivtrafiken in i kategorin som enligt Stauss & Seidel 
(2004) försvårar för sina kunder att lämna ett klagomål genom att inte visa vart de kan 
vända sig. Kunderna kan välja att klaga via en mängd olika kanaler såsom Internet, 
telefon, brev eller kundcenter. För att underlätta klagomålsprocessen för kunderna 
använder Dalatrafik, Skånetrafiken och Länstrafiken i Västerbotten sig av förtryckta 
formulär i olika varianter där kunderna kan fylla i sitt missnöje. Skånetrafiken uttrycker 
sin syn på förtryckta formulär som följande:  
 

”Man kan tycka att vi är naiva som frågar efter problemen, men vi ser det 
som ett sätt att lära och bli bättre.”  (Marknadschef, Skånetrafiken) 

 
Dalatrafik ser dock att användningen av formulären minskar och att kunderna i större 
utsträckning väljer att klaga via Internet. Det här kan bero på att Internet har blivit en del 
av vardagen och därför ses som den kanal som kräver minst ansträngning. En fara med 
förtryckta formulär eller av kunden valbara kategorier som finns på hemsidorna, är att 
kundklagomålen ibland kan hamna i fel kategori i de fall där det inte finns en kategori 
som direkt överstämmer med det kunden klagar på. Felkategoriseringen kan leda till 
problem i uppföljningen av kundklagomålen då statistiken blir missvisande (Shibrowsky 
& Lapidus, 1994). Dalatrafik menar även att det kan finnas svårigheter med att avgränsa 
antalet kategorier: 

 
”Det finns ju önskemål att om man tar ut statistik kanske man vill ha 
jättemycket kategorier, men samtidigt den som ska lägga in ett ärende kan ju 
nästan drunkna i kategorier.” (Kvalitetsansvarig, Dalatrafik) 

 
Ett faktum som skulle kunna leda till problem för Dalatrafik är att alla kategorier de 
använder i Boomerang inte används på Internet, vilket kan ge en missvisande bild över 
kundklagomålen.  
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Användningen av garantier ses som ett ytterligare sätt att underlätta för kunden att lämna 
klagomål. Förekomsten av resegarantin som finns hos samtliga trafikhuvudmän ger 
kunden en indikation på att trafikhuvudmannen är villig att lösa problemet och i vissa fall 
erbjuda kompensation, vilket även det ökar sannolikheten till att kunden väljer att klaga 
(Björlin-Lidén, 2004; Lovelock & Wirtz, 2004). Det här styrks av Blekingetrafiken som 
säger att deras införande av resegarantin har ökat antalet kundklagomål. I enighet med 
Lovelock och Wirtz (2004) ställer även resegarantin krav på att trafikhuvudmännen ser 
över sina organisationer och försöker åtgärda brister, annars riskerar de höga 
ersättningskostnader. Det krävs även att trafikhuvudmännen utvecklar system för hur 
kundklagomålen ska hanteras samt att klara riktlinjer sätts upp för när en kund är 
berättigad till ersättning. Det här leder till att hanteringen är tydlig och konsekvent vilket 
är viktigt för kundens fortsatta förtroende för företaget. Resegarantin visar samtidigt vilka 
krav kunden kan ställa på trafikhuvudmännen. En nackdel som Skånetrafiken ser med 
användningen av resegarantier är att de kan skapa förväntningar som sedan inte infrias. 
Därför anser de att det är väldigt viktigt att vara tydlig och konsekvent i hanteringen, det 
vill säga att företaget håller vad de lovat och att de för en aktiv dialog med kunderna.  
 
Det finns kunder som ändå väljer att inte klaga trots trafikhuvudmännens arbete med att 
underlätta för kunden att lämna klagomål. Lämnandet av kundklagomål kan ibland 
upplevas som något obehagligt av kunden (Lovelock & Wirtz, 2004) och det faktum att 
de förmodligen kommer att nyttja kollektivtrafiken igen skulle kunna innebära att 
obehagskänslan ökar ytterligare. Det med anledning av att de flesta människor vill 
undvika framtida konfrontationer. Vissa av kundklagomålen kan också behandla känsliga 
områden som kunden inte vill skylta öppet med. Dalatrafik erbjuder idag och 
Skånetrafiken ska i framtiden erbjuda kunderna möjligheten att klaga anonymt, vilket kan 
leda till att kunder som annars inte hade valt att klaga kommer att göra det (Lovelock och 
Wirtz, 2004). 
 
Ett ytterligare sätt att få in kundklagomål eller synpunkter från personer som inte klagar 
alls är genom kollektivtrafikbarometern, vilket är ett mätverktyg samtliga 
trafikhuvudmän använder sig av. Blekingetrafiken ställer sig dock frågande till över hur 
användbar den är då många av de tillfrågade inte nyttjar kollektivtrafiken. 
 

”I den undersökningen frågar man 100 varje månad, men väldigt många av 
dem vi frågar här i Blekinge åker ju inte buss, så där är jag lite tveksam till 
huruvida den ger ett rättvisande resultat.” (Marknadsansvarig, 
Blekingetrafiken) 

 
Enligt vår åsikt är det dock viktigt att få in allmänhetens åsikter om kollektivtrafiken dels 
på grund av att alla är med och betalar för den och dels för att de som i dagsläget inte 
använder kollektivtrafiken kan ses som potentiella kunder. Vår syn delas av 
Skånetrafiken som menar att kollektivtrafikbarometern är ett bra verktyg för att se hur 
deras ickekunder upplever Skånetrafiken.  
 
Även Länstrafiken i Västerbottens initiativ till lyhördhetskampanjen kan ses som ett sätt 
att öka antalet inkomna kundklagomål och synpunkter. Länstrafiken i Västerbotten menar 
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att många kunder möjligtvis inte klagar till dem därför att de inte anses vara tillräckligt 
lyhörda, vilket kan ses som en barriär till att lämna kundklagomål (Lovelock och Wirtz, 
2004). Att mäta lyhördhet som även mäts i kollektivtrafikbarometern är exempel på en 
icke-finansiell aspekt och att mäta just icke- finansiella aspekter är något som Zairi 
(2000) menar är viktigt för att kunna hantera kundklagomål. Trafikhuvudmännen har till 
viss del insett behovet av att mäta icke- finansiella aspekter genom att de strävar efter att 
utföra egna kvalitetsmätningar men i dagsläget är det enbart Blekingetrafiken och 
Skånetrafiken som kontinuerligt genomför egna kvalitetsmätningar. Länstrafiken i 
Västerbotten har däremot tagit fram ett kvalitetssäkringssystem för att mäta kvalité, dock 
har de haft uppehåll i ett och ett halvt år med kvalitetsmätningarna. Dalatrafik å sin sida 
har aldrig genomfört några egna kvalitetsmätningar men ska börja med det under år 2007.  
 
En viktig aspekt av kundklagomålshanteringen som Dalatrafik reflekterar över är att om 
entreprenörerna inte inser betydelsen av hanteringen av kundklagomål kan den bli en 
nackdel för företaget. Dalatrafik menar att entreprenörerna då istället för att bidra med en 
lösning till problemet istället kan känna sig påhoppade och utsatta. Det här kan kopplas 
till Zairi (2000) som menar att det krävs att information förs ut till hela organisationen för 
att hanteringen ska kunna ske effektivt. Vår åsikt är att om trafikhuvudmännen inte 
sprider informationen till alla i organisationen, inklusive entreprenörerna, spelar det ingen 
roll om företaget själva anser att de har en effektiv kundklagomålshantering. Även det 
faktum att informationen måste föras ut på ett snyggt sätt betonas av Dalatrafik: 
 

”Man kan inte säga, - Vad har du nu gjort för djävulskap, utan man får 
presentera det på ett snyggt sätt.” (Kvalitetsansvarig, Dalatrafik) 

 
Trafikhuvudmännen bör vara medvetna om att det kan bli väldigt kostsamt om 
hanteringen inte är effektiv. Har trafikhuvudmännen inte en effektiv 
kundklagomålshantering kan det bidra till att kunden inte blir nöjd med den respons som 
trafikhuvudmannen ger, vilket i sin tur kan leda till att kunden väljer att avbryta 
relationen (Stauss & Seidel, 2004). Genom att uppmuntra kunden att lämna klagomål 
visar kollektivtrafiken att de är engagerade i kunderna och tar hänsyn till deras åsikter. 
Zairi (2000) påstår att smarta företag uppmuntrar sina kunder att klaga och ger dem 
användbara verktyg för att kunna göra det, vilket passar in på samtliga trafikhuvudmän.  
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6. KUNDKLAGOMÅL, EN GÅVA ELLER ETT BESVÄR? 
 

I följande kapitel redogör vi för de slutsatser vi har dragit med utgångspunkt från 
problemformuleringen.  
 

 
”Kundklagomål är en gåva från kunden som bidrar till en dialog, där den 
vunna kunskapen kan skapa förutsättningar till förbättringar av tjänsten.”  

 
Den här definitionen på vad kundklagomål inom kollektivtrafiken kan betraktas som är 
en direkt slutsats av vår undersökning. 
 
Generellt ser trafikhuvudmännen kundklagomål som något positivt som kan användas för 
att upptäcka brister i tjänsten. Lämnar kunden inte in något klagomål blir konsekvensen 
att trafikhuvudmännen antar att tjänsten är tillfredställande, då kundklagomål i huvudsak 
är den enda aktiva dialog de har med sina kunder.  
 
Vår slutsats är att samtliga trafikhuvudmän förstår betydelsen av att hantera 
kundklagomål, emellertid räcker inte det om de inte förstår hur hanteringen systematiskt 
bör fungera. Det här innebär att trafikhuvudmännen inte enbart bör "talk the talk" utan de 
bör även "walk the talk". Förutsättningarna för att uppnå en effektiv 
kundklagomålshantering anser vi finns hos samtliga trafikhuvudmän då de både har 
system och insikt i betydelsen av kundklagomål. Det gäller ”bara” att omsätta insikterna i 
praktiken. Det som gör det här stadiet komplicerat är att det tar tid att införa nya rutiner 
och att det är svårt att nå ut med informationen till alla berörda parter. Det bör dock 
påpekas att bara för att trafikhuvudmännen innehar ett system behöver det inte innebära 
att de använder systemet på ett effektiv och ändamålsenligt sätt.  
 
Arbetar då trafikhuvudmännen effektivt med kundklagomålshanteringen?  
 
Idag har samtliga trafikhuvudmän en effektiv kundklagomålshantering i den bemärkelsen 
att de underlättar för kunden att klaga genom att; tydligt visa var de kan lämna klagomål, 
låta kunden klaga via många olika kanaler samt visa att de tar seriöst på alla 
kundklagomål. Det som saknas hos samtliga trafikhuvudmän förutom Skånetrafiken för 
att fullt ut uppnå en effektiv kundklagomålshantering är analyseringen av dess orsaker 
som kan leda till förbättring och utveckling av tjänsten. Vår slutsats är därför att det 
enbart är Skånetrafiken som för närvarande har en effektiv kundklagomålshantering.  
 
Kan då trafikhuvudmännen använda kundklagomålen för att förbättra sin tjänst? 
 
Utifrån undersökningen drar vi den slutsatsen att kundklagomål kan användas som ett sätt 
att förbättra kollektivtrafiktjänsten, då samtliga trafikhuvudmän tar upp förbättringar som 
har uppkommit som ett direkt resultat av kundklagomål. Dock fick inte vi den 
uppfattningen att trafikhuvudmännen kontinuerligt använder kundklagomålen i sin 
tjänsteutvecklingsprocess. Det kan möjligtvis kopplas till att tjänsteutvecklingsprocessen 

Gustafsson, L., Lindström, C., Lindström, J. 39



 

inom kollektivtrafiken är komplex på grund av att trafikhuvudmännen måste ta hänsyn 
till många intressenters krav och önskemål och inte enbart kundernas. För att fånga in 
kundernas krav och önskemål krävs en dialog med kunden Vår slutsats är då att 
kundklagomål kan ses som en sådan dialog som kan bidra till förbättringar av tjänsten. 
 
Om trafikhuvudmännen använder sig av kundklagomålen kan brister upptäckas i 
verksamheten. När en kund klagar beror det ju på en brist i tjänstekvalitén och från det 
kan slutsatsen dras att hanteringen av kundklagomålen är ett sätt att höja kvalitén vilket 
kan leda till att även tjänsten utvecklas.   
 
Våra slutsatser måste ses i hänsyn till att de bygger på vad respondenterna själva sagt att 
de gör vilket inte alltid behöver överensstämma med vad de faktiskt gör. Det är inte heller 
säkert att kunden uppfattar företaget på det sätt företaget vill bli uppfattat på. Ett exempel 
kan vara att det är lätt för trafikhuvudmännen att säga att de tar seriöst på alla 
kundklagomål men om det inte upplevs av kunden själv är frågan om företaget verkligen 
tar seriöst på alla kundklagomål. I slutänden är det ju faktiskt kundens uppfattningar som 
är avgörande.   
   
Utifrån ovannämnda resonemang uppmuntrar vi därför till vidare forskning som istället 
behandlar kundklagomål utifrån kundens perspektiv, det vill säga hur upplevs 
kundklagomålshanteringen av dem? Blir de nöjda med den respons som fås av 
trafikhuvudmännen och anser de att tjänsten har förbättras som följd av deras klagomål? 
För frågan är ju om vi fullt ut kan uttala oss om effektiviteten hos trafikhuvudmännens 
hantering av kundklagomål om vi inte vet hur hanteringen upplevs av kunden. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 
Bakgrund 
Person 

• Vilken befattning har du, hur länge? 
 

• Antal år i företaget? 
 
Organisation 

• Hur är organisationen uppbyggd?  
– Ägandeförhållanden? 
– Antal anställda? 
– Antal kunder? 
– Hur många kontrakt har ni med entreprenörer som kör kollektivtrafiken? (Ej 

särskilda) 
o Beskriv vilken typ av information som används för att skapa 

kontraktet eller utgöra underlag för kontraktsskapandet. 
– Vilka entreprenörer har ni avtal med?  
– Hur går upphandlingen till? LOU? 
– Inom vilken avdelning är kundklagomålshanteringen placerad i 

organisationen? 
– Hur många arbetar med kundklagomålshanteringen? 

 
Kvalité 

• Hur definierar ni kvalité i ert företag? 
 

• Hur bedöms kvalitén? 
– Använder ni er av kollektivtrafikbarrometern? 
– Har ni egna kvalitetsmätningar 

 
• Vilka verktyg har ni för att mäta kvalité? 

 
• Är det bara ni som arbetar med kvalitetsmätningar? 

– Eller även entreprenörerna  
 

• Hur är kvalité kopplat till era kontrakt med entreprenörer? 
 

• Ser ni någon koppling mellan kvalité och kundklagomål? 
– I så fall visas det i kontrakten? 

 
• Kundklagomål kopplat till resegarantin?  

 
Syfte med kundklagomålshantering 

• Hur ser ni på kundklagomål generellt? 
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• Ser ni kundklagomål som något positivt eller negativt? 
 

• Vad är ert syfte med att låta kunderna klaga? 
 

• Hur länge har ni arbetat med kundklagomålshantering? 
 

• Varför började ni med det? 
 
Antal och typ av kundklagomål 

• För ni statistik över kundklagomål? 
 

• Kategoriserar ni kundklagomålen? 
– Hur? 

 
• Hur många kunder klagar? 

 
• Ökar antalet kundklagomål? 

 
• Vilka är det som klagar och vad klagar de på? 

 
Hantering av kundklagomål 

• Förklara hur processen ser ut när en kund lämnar ett klagomål?  
 
• Har ni rutiner för att hantera kundklagomålen eller ser det olika ut för varje gång? 

 
• Kan ni ge ett exempel på kundklagomål som har lett till en förbättring av tjänsten? 

 
• Via vilka kanaler kan kunden klaga? 

 
• Hur gör ni för att underlätta för kunden att lämna klagomål? 

 
• Hur gör ni för att bedöma seriositeten på kundklagomålen?  

– Hur väljer ni ut vilka kundklagomål som ska följas upp? 
 

• Hur gör ni för att få in kundklagomål från dem som inte klagar? 
 

• Är det bara ni som tar in kundklagomål eller är det även entreprenörerna? 
– Hur fungerar det i så fall? 
– Hur återkopplas informationen till er? 

 
• Hur förs informationen om kundklagomål ut i organisationen? (även till 

entreprenörerna) 
 
• Hur används kundinformation (informationen om kunderna i olika 

konstellationer) för uppföljning i kontraktet? 
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• Hur används kundinformationen i framtagandet av nya kontrakt? 
 

• Nämns kundklagomål och/eller hantering av kundklagomål i kontrakten? 
– På vilket sätt 
– Vad händer om en viss linje/entreprenör får in många kundklagomål? 

 
• Hur ser uppföljningen av kundklagomålen ut? 
 
• Ser ni några brister i dagens hantering? 

 
Kundklagomål kopplat till tjänsteutveckling 

• Hur ser er tjänsteutvecklingsprocess ut? 
 

• Hur påverkas er tjänsteprocess av kontrakten? 
 

• Ser ni kundklagomål som ett sätt att förbättra tjänsten? 
 

• Anpassar ni er tjänst efter kundklagomålen?  
 

– Varför/ varför inte? 
 
Framtidssyn på kundklagomålshanteringen 

• Hur ser ni på kundklagomålshanteringen i framtiden? 
 

• Vilka fördelar ser ni att hanteringen av kundklagomål skulle kunna föra med sig? 
 

• Vilka nackdelar ser ni att hanteringen av kundklagomål skulle kunna föra med 
sig? 

 
Övrigt 

• Är det något annat som är viktigt inom detta område som vi inte fått med och som 
du vill ta upp? 

 
• Om det visar sig att vi skulle ha missat något idag skulle det då vara ok att 

kontakta dig vi ett senare tillfälle? 
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Bilaga 2: Intervjuredogörelse Blekinge 
 
Kvalité 
Kvalité definieras av Blekingetrafiken som punklighet, uppträdande, trygghet, 
fungerande tekniska system, korrekt skyltning av bussar och att kunden får den 
information han/hon behöver. Blekingetrafiken gör egna kvalitetsmätningar genom att de 
en gång om året anlitar ett undersökningsföretag som genomför ett antal intervjuer med 
resenärer direkt på bussarna samt att de även delar ut enkäter med liknande frågor. 
Företaget gör även kvalitetsmätningar i form av observationer där de till exempel 
kontrollerar att bussen är rätt skyltad. Ett ytterligare verktyg de använder sig av är 
kollektivtrafiksbarometern, men de ställer sig frågande till över hur effektiv den 
egentligen är. 

 
”I den undersökningen frågar man 100 varje månad, men väldigt många av 
dem vi frågar här i Blekinge åker ju inte buss, så där är jag lite tveksam till 
huruvida den ger ett rättvisande resultat.” (Marknadsansvarig, 
Blekingetrafiken) 

 
Blekingetrafikens entreprenörer utför inga egna kvalitetsmätningar men de får ta del av 
de resultat Blekingetrafiken får fram. Ett sätt för Blekingetrafiken att höja kvalitén är att 
de har satt ihop en handbok som delas ut till alla förare. I den kan de läsa om hur bussen 
ska köras effektivt, mjukt och trafiksäkert. De får också lära sig att vara uppmärksamma 
på resenärernas av- och påstigningar för att se om de behöver hjälp. I boken kan de även 
läsa om fordonets skick och hur den ska hållas ren. 
 
Klarar inte entreprenören av det som har utlovas till kunden, till exempel att bussen ska 
komma i tid och vara rätt skyltad utgår det vite enligt avtal. Blekingetrafiken förklarar det 
som: 
 

”Det som vi ställer som garanti till kunden blir ju ett krav på det bolaget som 
kör för oss.” (Marknadsansvarig, Blekingetrafiken) 

 
Blekingetrafiken ser en koppling mellan kvalité och kundklagomål, eftersom de menar att 
en del av kvalitén ligger i hur man utför uppdraget. Får de in kundklagomål på utförandet 
ser de det som att deras kvalité behöver förbättras. 
 
Syfte med kundklagomålshantering 
Blekingetrafikens kundklagomålshantering är i huvudsak placerad i deras 
kundserviceavdelning som tar emot och hanterar kundärendena, både över disk, via 
telefon eller via mail. De har även färdiga blanketter på bussarna, där kunden kan föra in 
sina synpunkter. Kundserviceavdelningen har cirka fem anställda plus en anställd som 
endast hanterar resegarantiärenden. 
 
Kundklagomål ses som något positivt inom Blekingetrafiken eftersom de anser att det är 
deras enda dialog med kunderna i dagsläget. Genom kundklagomålen kan de rätta till 
sådant som har gått fel och det är också det som är deras syfte med 
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kundklagomålshanteringen. Kundklagomålen ses även som ett medel för att se vad som 
fungerar respektive vad som inte fungerar. 
 

”Får vi inte in någonting så tror ju vi att det fungerar där ute.” 
(Informationsassistent, Blekingetrafiken) 

 
Sedan några månader tillbaka använder Blekingetrafiken kundärendehanteringssystemet 
Boomerang, i syfte att lättare kunna se brister i verksamheten, svara kunderna snabbare 
samt för att lättare få fram statistik som kan vara till hjälp vid trafikplaneringen. Tidigare 
samlades mycket av den här informationen in manuellt och då kunde ett ärende bollas 
mellan olika instanser i företaget under en lång tid utan att kunden fick ett svar. Det var 
även svårt att få en helhetssyn över kundklagomålen. 
  

”Det är alltid en fördel att ha en dialog med våra resenärer och visa att vi 
bryr oss. Det är jätteviktigt, att lyssna och att vi hanterar deras inkomna 
klagomål, att ge dem snabba svar och se till att de blir nöjda.” 
(Informationsassistent, Blekingetrafiken) 

 
Blekingetrafiken använder sig av resegarantin sedan ungefär ett år tillbaka och har nu 
klara riktlinjer för när en kund kan kompenseras. Innan hade de inga rutiner alls för det 
utan det bedömdes från fall till fall. 
 
Hantering av kundklagomål 
Kundklagomål till Blekingetrafiken som kommer in via hemsidan registreras automatiskt 
i Boomerang och kunden väljer själv vilken kategori på hemsidan kundklagomålet ska 
placeras i, till exempel hållplats eller förseningar. Kommer istället kundklagomålet in via 
telefon, brev eller personlig kontakt registreras det i Boomerang av en handläggare på 
kundserviceavdelningen. Därifrån skickas det på remiss till den person i företaget som 
har kompetens att lösa problemet. Ärendet kan även skickas direkt till entreprenören 
beroende på kundklagomålets art.  
 
Svaret till kunden ska skickas ut inom sju dagar. Blekingetrafiken använder sig även av 
en eskaleringsmodell vilket innebär att om inte ärendet är besvarat inom sju dagar 
vidarebefordras det till en annan person i företaget som kontrollerar varför ärendet inte 
har blivit besvarat. Eskaleringsmodellen består av tre nivåer och den högsta nivån innebär 
att ärendet skickas till VD: n. Varje steg i eskaleringsmodellen får inte ta mer än sju 
dagar i anspråk. 
 

”Till VD: n vill man ju inte att det ska komma, så modellen är bra eftersom 
den ser till att vi svarar i tid.” (Informationsassistent, Blekingetrafiken) 

 
I Boomerang finns även färdiga svarsmallar som Blekingetrafiken använder sig av i 
svaren till kunderna. Mallarna ser dock lite olika ut beroende på vad det är för slags 
ärende. 
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”Du använder dig av en rubrik, använder dig av en mall för hur du börjar 
ditt brev och du använder en viss fras med hur du slutar ett brev.” 
(Informationsassistent, Blekingetrafiken) 

 
Då systemet är så pass nytt har Blekingetrafiken ännu ingen översikt för hur 
kundklagomålen ska följas upp. Tanken är dock att de i framtiden kommer ha kvartalsvis 
uppföljning, där de lättare kan upptäcka vilka brister som finns och därmed vidta 
åtgärder. 
 
På frågan om Blekingetrafiken såg några brister med dagens kundklagomålshantering 
blev svaret: 
 

”Nej, inte idag, inte med det här systemet.” (Informationsassistent, 
Blekingetrafiken) 

 
Det såg heller inga nackdelar med att ha en kundklagomålshantering. 
 
Blekingetrafiken nämner flera exempel där kundklagomål har lett till förbättringar. De 
fick tidigare in många kundklagomål på förarna, vilket enligt dem själva berodde på att 
många av förarna var nya och inte tillräckligt utbildade. Det här ledde till att deras 
arbetsgivare utbildade dem bättre. Ett ytterligare exempel är att de har satt in extrabussar 
på de turer där många kunder har klagat på förseningar. 
 
Enligt avtal har Blekingetrafiken regelbundna möten med entreprenörerna för att följa 
upp kvalitén och hur trafiken utförs enligt de punkter som de använder för att definiera 
kvalité. På de här mötena kan även kundklagomål diskuteras men det är något de ska 
utveckla ytterligare.  
 
Antal och typ av kundklagomål 
Blekingetrafiken för i dagsläget ingen statistik över kundklagomålen men menar att de 
ska börja med det när det nya systemet har blivit mer inkört. De antar dock att de får in 
mellan sex till tio kundklagomål per dag. Den senaste tiden har antalet kundklagomål 
ökat vilket anses hänga ihop med införandet av resegarantin och det nya 
kundärendehanteringssystemet som har underlättat processen för kunden. Även det 
faktum att de har en ny entreprenör anses vara en bidragande faktor till ökningen. 
Samtidigt som kundklagomålen ökar säger Blekingetrafiken att de heller inte eftersträvar 
att minska dem utan det är snarare problemen som ligger bakom kundklagomålen. På så 
sätt kan kundklagomålen på lång sikt minska eftersom problemen som ligger bakom har 
rättats till.    
 
Det vanligaste kundklagomålet gäller förseningar och därefter kommer kundklagomål 
gällande förarnas uppförande. Eftersom systemet är så pass nytt kunde de inte svara på 
hur de kategoriserar kundklagomålen. 
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Kundklagomål kopplat till tjänsteutveckling 
Blekingetrafiken ser kundklagomålen som ett sätt att förbättra sin verksamhet på och 
anpassar till viss mån sina tjänster efter dem. Dock säger de att även en rad andra faktorer 
spelar in när en tjänst ska utvecklas. 
 

”Är det klagomål att en viss tur alltid är sen, då är ju det en signal till oss att 
se över det här för att se om vi kan göra något åt det.” (Marknadsansvarig, 
Blekingetrafiken) 

 
När det gäller trafiken och linjedragningarna utförs tjänsteutvecklingen av 
Blekingetrafikens trafikplanerare. Som underlag för deras beslut har de information från 
kunder och andra personer som kan tänkas kunna påverka besluten, det kan till exempel 
vara kommuner som vill dra in pengar. 
 
Att kontrakten skulle kunna begränsa möjligheten till utveckling är inget 
Blekingetrafiken anser. De menar att det beror på hur flexibla kontrakten är. 
 

”I vårt kontrakt handlar det mycket om den gemensamma affären, där båda 
ska vara delaktiga i att föra kvalitén vidare och att vi ska tillfredställa våra 
kunder och syftet är ju alltid att öka resandet.” (Marknadsansvarig, 
Blekingetrafiken) 

 
Framtidssyn på kundklagomålshanteringen 
Blekingetrafiken tror att ju fler möjligheter de ger resenärerna att påverka 
kollektivtrafiken desto mer engagerade kommer resenärerna att bli. De menar att det är 
väldigt viktigt för dem att ta hänsyn till sina resenärers klagomål, speciellt då många av 
dem har åkt buss med Blekingetrafiken i hela sitt liv. 
 

”Det är viktigt att behålla våra trogna kunder.” (Marknadsansvarig, 
Blekingetrafiken) 

 
Blekingetrafiken anser vidare att om de ska lyckas bli mer marknadsanpassade och inte 
längre vara så produktionsinriktade så måste de lyssna på kunderna och inte låta sig 
styras enbart av pengar och politiker. Genom att göra det ska deras trafik och framförallt 
deras bemötande av kunderna bli ännu bättre. 
 

Gustafsson, L., Lindström, C., Lindström, J. 



 

Bilaga 3: Intervjuredogörelse Dalarna 
 
Kvalité 
Dalatrafik menar att kvalité kan ses på många olika sätt och att det är ett svårdefinierat 
begrepp.  En sida av kvalité är att entreprenörerna, i det här fallet Swebus, ska leva upp 
till de krav som ställs i avtalen. I avtalen ställer Dalatrafik en mängd olika kvalitetskrav 
på entreprenören till exempel på bussarnas ålder, skick och miljöanpassning. Dalatrafik 
ser även utbildning av förarna som en kvalitetshöjande aktivitet. Alla förare ska genomgå 
en förarcertifiering där de ska lära sig kollektivtrafikens uppbyggnad, biljettsystem samt 
att ge kunden bra service.  
 

”Förarcertifieringen handlar om att genom kunskap höja kvalitén på 
bussföraryrket” (Kvalitetsansvarig, Dalatrafik) 

 
Dalatrafik tar även upp kvalitetsbrister som kan leda till vite, det kan exempelvis vara att 
bussen kommer för sent, att ett kundärende blir för sent besvarat eller att 
biljetthanteringen har skötts felaktigt. Dalatrafik ger även incitament till bussförarna som 
innebär att bussföraren får ta del av de inkörda medlen i form av bonus. 
 
Den andra sidan av kvalité är den kundupplevda kvalitén som kan uppfattas väldigt olika 
för olika kunder. 
 

”Bra kvalité för en kund kan ju innebära en katastrof för en annan. ” 
(Kvalitetsansvarig, Dalatrafik) 

 
Dalatrafik gör i dagsläget inga egna kvalitetsmätningar men det är någonting de ska börja 
med nästa år. Något som däremot används är kollektivtrafiksbarometern som Dalatrafik 
menar är ett sätt att se hur de ligger till på de olika parametrarna. 

 
Dalatrafik ser en stark koppling mellan kvalité och kundklagomål:  
 

”Det är ju som hand i handske.” (Kvalitetsansvarig, Dalatrafik) 
 
De menar att kundklagomål kan vara ett sätt att se vad de gör bra respektive mindre bra. 
 
Syfte med kundklagomålshantering 
Inom Dalatrafiken är kundklagomålshanteringen placerad inom avdelningen för 
kundservice som har sex heltidsanställda samt ytterligare cirka fyra personer som kallas 
in vid behov.  
 
Dalatrafik ser kundklagomål som något positivt då de kan användas för att göra 
förbättringar i trafiken. Syftet med deras kundklagomålshantering är att göra en missnöjd 
kund nöjd och de menar vidare att alla kundklagomål ska hanteras allvarligt. De anser 
även att kundklagomål är någonting de alltid har arbetat med, men att arbetet har blivit 
alltmer systematiserat. 
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Dalatrafiken har sedan år 2004 en resegaranti som innebär att resenären kompenseras om 
bussen är mer än 20 minuter försenad. Dalatrafik har dock i vissa fall även kompenserat 
resenärer med mer allmänna kundklagomål som en slags goodwill, men det menar att 
grunden för att de ska kunna ersätta kunden är att personen har haft en kostnad av något 
slag. 
 
Hantering av kundklagomål 
Dalatrafik använder sedan december 2005 kundärendehanteringssystemet Boomerang 
och använde dessförinnan ett annat system. Företaget frångick dock det systemet då de i 
princip var de enda som använde det, vilket gjorde det dyrt och svårt att få igenom 
förändringar i systemet.  
 
En kund som är missnöjd med sin resa kan lämna sitt klagomål till Dalatrafik genom 
deras kundservice, via telefon, mail eller brev. Dalatrafik har även i sin tidtabell satt in en 
sida längst bak där kunden kan lämna sina synpunkter som sedan skickas in portofritt. 
Dalatrafik ser dock tendenser till att fler och fler resenären väljer att klaga via hemsidan 
istället för att ringa eller skicka brev. För att ytterligare underlätta för kunden att lämna 
ett klagomål kan kunden även välja att lämna klagomålet anonymt. När kundärendet har 
kommit in till Dalatrafik handläggs det i Boomerang och därefter skickas det på remiss 
till entreprenören. 
 

”Vi ser ju var bussen hör hemma någonstans, då går klagomålet dit och då 
får trafikledningen där titta på klagomålet, fråga chauffören hur det var och 
varför situationen uppstod.” (Kvalitetsansvarig, Dalatrafik) 

 
Remissvaret ska vara tillbaka till Dalatrafik inom fem dagar, då Dalatrafik eftersträvar att 
svara kunden inom en vecka. Om entreprenören inte skickar sitt svar inom fem dagar 
utgår ett vite, men trots det är det ändå relativt vanligt att svaret från entreprenören tar 
längre tid.  
 
Dalatrafik använder mallar i sina svar till en viss grad men menar att de alltid ska anpassa 
svaret till situationen eftersom varje fall är unikt. 
 

”Kan man precisera in något och förklara vad som har hänt kan kunden 
känna att man har förståelse för deras situation.” (Kvalitetsansvarig, 
Dalatrafik) 

 
Gällande uppföljningen av kundklagomålen ska företaget under nästa år ta fram en grupp 
som ska arbeta med det. 
 

”Annars finns ju risken att man bara tar emot ett klagomål, hanterar det och 
sen läggs det på hög, men vårt mål är att även analysera dem.” 
(Kvalitetsansvarig, Dalatrafik) 

 
Ur Boomerang tar Dalatrafik ungefär en gång i månaden fram rapporter som visar vilka 
kundklagomål som har kommit in, hur de hanterades och vad som hände efteråt. 
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Dalatrafik menar att den rapporten i dagsläget endast läses ytligt och sen görs det inte så 
mycket mer. Tanken är dock att den arbetsgrupp som ännu inte är färdigutvecklad ska ta 
hand om den biten och analysera rapporterna djupare. 
 
Dalatrafik ger även ett exempel på ett kundklagomål som har lett till en förbättring av 
tjänsten. I Borlänge hade de för ett par år sedan en morgontur som alltid var försenad. En 
kvinna blev väldigt frustrerad över det och hörde upprepande gånger av sig till 
Dalatrafiks kundservice. Det ledde till att Dalatrafiken kontaktade den dåvarande 
entreprenören och sade åt dem att göra något åt situationen och sedan dess har Dalatrafik 
inte haft några problem med den rutten. 
 
Klagomålshanteringen nämns i kontrakten på det sättet att om det är entreprenören som 
gör misstag så är det entreprenören som ska betala till exempel i form av viten. Böterna 
ställs ut om bussen inte avgår i tid, passagerare frånåks eller om kundärenden inte 
besvaras i tid. Företaget ser inga större möjligheter till att bryta ett sådant kontrakt på 
grund av många misstag utan då måste det ha gått väldigt långt. Informationen från 
kunden används dock på Dalatrafiks avstämningsmöten med entreprenören så att de blir 
insatta i kundens situation. 
 
Antal och typ av kundklagomål 
Dalatrafik för i dagsläget ingen statistik över kundklagomålen, men menar att det i snitt 
brukar ligga på 1500-2000 kundklagomål per år och att det vanligaste berör förseningar. 
Under året som gått har antalet inkomna kundklagomål ökat drastiskt, vilket enligt 
Dalatrafik beror på att den nya entreprenören Swebus har haft förarbrist och därför har 
varit tvungna att ställa in vissa turer.  
 
Företaget använder sig av en mängd olika kategorier för att föra in kundklagomålen och 
menar att det kan vara svårt att hitta en avgränsning i hur många kategorier företaget bör 
ha. 
 

”Det finns ju önskemål att om man tar ut statistik kanske man vill ha 
jättemycket kategorier, men samtidigt den som ska lägga in ett ärende kan ju 
nästan drunkna i kategorier.” (Kvalitetsansvarig, Dalatrafik) 

 
De har ett antal kundklagomålskategorier på sin hemsida där de har valt ut de mest flitigt 
använda, då de menar att det inte är möjligt att använda sig av alla kategorier i systemet 
på hemsidan. 
 
Kundklagomål kopplat till tjänsteutveckling 
Dalatrafiks tjänsteutvecklingsprocess ser olika ut beroende på vad det är som ska 
utvecklas. Handlar det om förändringar i trafiken kommer idéerna oftast fram i 
diskussioner med respektive kommun eller med någon tjänsteman som har hand om 
kollektivtrafikfrågor. Det kan även komma in förslag från andra håll till exempel från den 
egna personalen, resenärer eller direkt från entreprenören. Dalatrafik har ingen speciell 
rutin för hur de här idéerna ska behandlas utan beroende på hur idén ser ut hanteras den 
på olika sätt. Dalatrafik ser även kundklagomål som ett sätt att förbättra tjänsten. 
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”Ja, självklart är klagomål ett sätt att förbättra tjänsten på.” (VD, 
Dalatrafik) 

 
Dalatrafik anser inte att deras kontrakt kan begränsa möjligheten till tjänsteutveckling 
eftersom avtalet ger dem utrymme för att både öka och dra ner på trafiken. De menar 
även att det sker ett samspel mellan entreprenörerna och trafikhuvudmannen som gör att 
kvalitén kan förbättras på lång sikt eftersom samarbetet dem emellan blir bättre och 
bättre. 
 

”Med tiden kan vi arbeta fram ett mycket gott resultat.” (Kvalitetsansvarig, 
Dalatrafik) 

 
Framtidssyn på kundklagomålshanteringen 
Dalatrafik anser att kundklagomålshantering är något de ska arbeta vidare med i form av 
bland annat den arbetsgrupp som ska utvecklas för att analysera kundklagomålen. 
 
En nackdel de kan se med kundklagomålshanteringen är att förarna kan känna att de blir 
jagade med ”blåslampa”, på grund av att de inte förstår varför det finns ett 
kundklagomålshanteringssystem. De menar att mycket beror på hur företaget väljer att 
presentera informationen till förarna, det krävs att den presenteras på ett snyggt sätt. 
Dalatrafik ser en möjlighet att genom förarcertifieringen komma bort från det här 
problemet. 
 

”Man kan inte säga, - Vad har du nu gjort för djävulskap, utan man får 
presentera det på ett snyggt sätt.” (Kvalitetsansvarig, Dalatrafik) 
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Bilaga 4: Intervjuredogörelse Skåne 
 
Kvalité 
Enligt Skånetrafiken är kvalité i grund och botten någonting som företaget normsätter för 
att sen följa upp och säkerställa att företaget har gjort det. För att försäkra att alla 
anställda i företaget och att alla deras entreprenörer har samma förutsättningar när det 
gäller att arbeta med kvalitetsfrågor samt kvalitetsdefinitionsfrågor, så genomgår alla en 
kvalitetsutbildning som heter kvalité i tjänst.  
 
Skånetrafiken mäter kvalité på många olika sätt. De mäter bland annat kundupplevd 
kvalité med hjälp av så kallade ombordsmätningar två gånger per år på respektive linje. 
Här mäts bemötande, framförande, renlighet, bekvämlighet, information och ett antal 
andra faktorer som enligt företaget är normsatta som kvalité. Resenärerna får på en skala 
0-10 betygsätta dessa faktorer. Skånetrafiken använder sig även av 
kollektivtrafikbarometern för att mäta kvalité som de bland annat ser som ett bra verktyg 
för att se hur deras ickekunder upplever Skånetrafiken.   
 
Kvalité nämns även i kontrakten med Skånetrafikens entreprenörer. Det finns ett 
bonusavtal som bygger på mätningarna av den kundupplevda kvalitén.  
 
Enligt Skånetrafiken finns en direkt koppling mellan kvalité och kundklagomål i deras 
bransch, då allt baseras på de resegarantiärenden eller synpunkter de får in. För att 
säkerställa om det är systematiska eller tillfälliga brister följer Skånetrafiken upp de 
resegarantiärenden eller synpunkter de får in per entreprenör, linje och tur. Genom 
användning av realtid kan Skånetrafiken se det objektiva värdet av en avvikelse. Det vill 
säga om ett tåg är 23 minuter sent så ser Skånetrafiken det och därav kan alla resenärer 
som åberopar resegarantin få ersättning. Skånetrafiken ser även resegarantin som ett sätt 
att mäta kvalité där de kan se vad kunderna upplever som svagheter eller områden som de 
bör prioritera.  
 
Syfte med kundklagomålshantering 
Huvuddelen av kundklagomålen hanteras löpande genom kundserviceorganisationen, 
men alla på Skånetrafiken är involverade i kundhanteringsprocessen. Generellt kan sägas 
att ärenden gällande linjetrafiksdragningar eller hållplatser vidarebefordras till respektive 
trafikplanerare medan bemötandesärenden och framförandeärenden vidarebefordras och 
hanteras av ansvarig entreprenör. Gäller det däremot endast förseningar av turer och 
resegarantiärenden hanteras de av kundservice. 
 
Att ta emot och besvara kundklagomål ansvarar således kundserviceorganisationen för 
men alla har enligt Skånetrafiken ansvar för att ge kunden bra service. Antalet som 
arbetar med kundklagomålshanteringen är enligt dem en definitionsfråga.  
 

”Det ligger i varje enskild medarbetare att jobba för att ge kunderna bra 
service.”  (Marknadschef, Skånetrafiken)  
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Skånetrafiken använder sig av Boomerang kundärendehanteringssystem för att hantera 
sina kundklagomål vilket de började med hösten 2000. Innan dess hade de en 
reklamationsavdelning med fyra personer som hanterade alla kundärenden centralt i 
Hässleholm. Vid invigningen av Öresundsbron fick tågtrafiken stora 
ingångskörningsproblem vilket ledde till många kundklagomål. Skånetrafiken kom 
fullständigt i obalans med upp till sex månaders handläggningstid på kundärendena vilket 
var en ohållbar situation. Skånetrafiken insåg då att de behövde skapa ett system som 
kunde hantera stora volymer ärenden och dessutom göra det på ett korrekt och objektivt 
sätt.  
 
Hantering av kundklagomål 
Skånetrafiken ser kundklagomål utifrån två dimensioner, dels en kunddimension och dels 
en verksamhetsdimension. Alla kundklagomålen arbetas metodiskt igenom i syfte att de 
ska lära sig någonting från dem.  
 

”Kundklagomål är ju en gåva från kunden, en klassisk devis förvisso.” 
(Marknadschef, Skånetrafiken) 

 
Skånetrafiken hanterar alla kundärenden individuellt och inte enligt en förbestämd mall. 
Därför menar de att det är viktigt att personalen som hanterar kundklagomålen har tydliga 
regler för hur det ska gå det till.   
 

”Ett kundärende eller kundsynpunkt eller en reklamation är ju i grund och 
botten att kunden tar sig tid att ge oss en återkoppling så att vi kan förbättra 
våra tjänster för att möta kundens behov och önskemål.” (Marknadschef, 
Skånetrafiken) 

 
Kunderna hos Skånetrafiken kan klaga via en rad olika kanaler, bland annat kan de lägga 
in synpunkter och kundklagomål via Skånetrafikens hemsida, de kan skicka dem i brev 
eller använda sig av den redan förtryckta foldern. Vidare kan kunden ringa in eller helt 
enkelt gå in till kundcenter. Dock när det gäller resegarantin måste begäran vara skriftlig. 
 
När Skånetrafiken har fått in kundklagomål använder de sig av en eskaleringsmodell som 
går ut på att varje kundärende ska vara besvarat inom sju dagar. Om så inte är fallet går 
ärendet vidare till den arbetsgruppens chef och om ärendet inte besvaras inom 14 dagar 
går det vidare till avdelningschefen och därefter till trafikdirektören. Andra alternativet är 
att man får ärendet vidarebefordrat till sig via remiss för att lämna synpunkter eller för att 
få kännedom om ärendet. 
 
Det finns många exempel på kundklagomål som har lett till en förbättring av tjänsten, ett 
exempel är Skånetrafikens införanden av förarcertifiering då de fick in kundklagomål på 
förarnas beteende. Certifieringen innebär enligt Skånetrafiken att förarna ska gå ifrån att 
bara köra buss till att ge resenärerna god service. 
 
Skånetrafiken arbetar för att göra det så enkelt och attraktivt som möjligt för kunder att 
lämna klagomål, primärt handlar det om att åberopa resegarantin. För att underlätta för 
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kunden att klaga har Skånetrafiken en ”förfrankerad självbärande reklamationsfolder” 
vilket är en folder där kunden skriver in alla viktiga uppgifter som behövs och bifogar sin 
biljett. Foldern finns tillgänglig på alla fordon, kundcenter och hos deras återförsäljare.  
 

”Man kan tycka att vi är naiva som frågar efter problemen, men vi ser det 
som ett sätt att lära och bli bättre.”  (Marknadschef, Skånetrafiken) 

 
För att bedöma seriositeten i kundklagomålen så kontrollerar Skånetrafiken bussarnas 
realtid på varje tur som en kund säger har varit sen. Vid tillfällen då resenärerna klagar på 
framförande av fordonet eller bemötandet av föraren skickas det vidare till den ansvariga 
entreprenören. De i sin tur har ett samtal med aktuell förare för att få förarens bild av det 
hela. Skånetrafiken strävar efter att gå till botten med alla sina kundärenden. 
 
För att fånga in kundklagomål från dem som inte klagar ser Skånetrafiken 
kollektivtrafikbarometern och deras ombordsmätningar som ett sätt att få in mer generella 
synpunkter. De strävar aktivt med att försöka få in så många kundärenden som möjligt 
och därav får de en god bild av den kundupplevda kvaliteten i trafiken.  
 

”Det är på det sättet vi jobbar, alltså dem som inte berättar om något har 
gått fel är svårt att veta om de upplevde det som ett problem eller inte.” 
(Marknadschef, Skånetrafiken) 

 
Informationen om kundklagomål förs främst ut i organisationen på återkommande 
trafikplanerarmöten. Den här informationen som Skånetrafiken får in från sina kunder 
används i framtagande av de nya kontrakten. Kontraktens bas utgörs av en beskrivning av 
vad Skånetrafiken vill köpa (trafikutbud, fordonstyp) vilket i sin tur baseras på deras 
övergripande mål att öka resandet med minst tre procent per år.  
 
Skånetrafiken ställer en rad olika krav på sina entreprenörer i kontrakten, bland annat ska 
de ha erfarenhet av branschen, F-skattebevis. De ska dessutom lämna årsbokslut, 
miljöplan, kvalitetsplan samt följa förfrågningsunderlag. Vidare ska entreprenörerna 
framföra fordonet på ett bra sätt, bemöta kunden på ett positivt sätt, dela Skånetrafikens 
värderingar samt framföra trafiken enligt tidtabell. Om entreprenörerna inte fullföljer 
dessa krav finns viten som döms ut. Om en entreprenör får många kundklagomål riskerar 
de en lägre ersättning vilket oftast leder till en åtgärdsplan. Entreprenörerna ska även 
lämna in en veckorapport där de noterar alla incidenter som har inträffat. 
 
Ett krav Skånetrafiken ställer på sina entreprenörer i de nya kontrakten är att de ska 
arbeta i deras kundärendehanteringssystem. Kravet innebär att entreprenörerna ska 
besvara de frågor och ta ansvar för de brister de själva har förorsakat i trafiken. Ett nytt 
krav som Skånetrafiken ställer på entreprenörerna som kör tågtrafiken är att de själva ska 
hantera sina kunders klagomål och föra kundkompensation enligt nuvarande 
resegarantiregler.  
 
Vid frågan om Skånetrafiken ser några brister i dagens kundklagomålshantering blev 
svaret som följande: 
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”Brister finns ju alltid.” (Marknadschef, Skånetrafiken) 
 
Det som Skånetrafiken senast har arbetat med att förbättra är att säkerställa att de har en 
så enhetlig hantering som möjligt av kunder som drabbas av samma störningar eller 
avvikelser i trafiken. De har även arbetat med att säkerställa en snabb hanteringstid vid 
stora störningar, vilket har resulterat i vad de kallar ett massärendesystem, som innebär 
att samma svar skickas ut till alla drabbade kunder. 
 
Antal och typ av kundklagomål 
Skånetrafiken för statistik på vartenda ärende och i dagsläget följer de upp dem utifrån 
två perspektiv. Det ena är kundperspektivet som innebär hur kunden kategoriserar ett 
ärende. Det andra är ersättningsperspektivet som innebär hur Skånetrafiken ersätter 
kunden baserat på vad han/hon vill ha för kompensation. 
 
En normalmånad får Skånetrafiken in runt 4000-5000 kundärenden. Under vinterhalvåret 
kan antalet öka då framförallt tågtrafiken blir drabbad och kundklagomålen kan många 
gånger uppgå till mellan 8000- 10 000.  
 
Fram till förra året ökade antalet kundklagomål successivt medan antalet i år ligger på 
ungefär samma nivå som 2005, någonstans kring 80 000 ärenden. 
 
De flesta klagomålen från Skånetrafikens kunder berör resegarantin och av alla dem som 
åberopar resegarantin så är det grovt 80 procent som bedöms som berättigade till 
ersättning.  
 
Kundklagomål kopplat till tjänsteutveckling 
Kundklagomål är en viktig del av all revision av befintlig linjetrafik och Skånetrafiken 
anpassar sin tjänst efter kundklagomålen. I de svagare stråken spelar kundsynpunkter en 
större roll när det gäller att lägga till någon enskild hållplats eller ändringar av 
linjedragningen medan det i den starka trafiken istället handlar om produktkvalitet på den 
trafik de har.  
 
Skånetrafikens ambitioner i kontraktsutformningen är att kunna vara flexibla under 
avtalstiden och därför anser de inte att kontrakten påverkar deras tjänsteutveckling. 
 
Framtidssyn på kundklagomålshanteringen 
I framtiden ser Skånetrafiken kundklagomålshanteringen som en fortsatt viktig del och 
ser följande fördelar som kundklagomål skulle kunna föra med sig: 
 

”Ja det är ju att vi får en aktiv dialog med våra kunder och att vi producerar 
den kvalitet som efterfrågas. Alltså att vi hela tiden summerar de resurser 
som vi har, så att de används på ett sådant sätt så att kunderna upplever 
maximal nytta och värde till minimal produktionskostnad.” (Marknadschef, 
Skånetrafiken) 
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Med det här menar Skånetrafiken att de ska leverera den exakta kvalité som efterfrågas 
av kunderna och ingenting mer. Den kundupplevda kvalitén och den objektiva kvalitén är 
inte alltid samma sak. Skånetrafiken har märkt av det då deras entreprenörer har arbetat 
hårt med att öka kvaliteten i framförandet och bemötande men trots det har kunden inte 
alltid upplevt den förändringen. Istället för att lägga resurser på något som redan upplevs 
som god kvalité anser Skånetrafiken att det är viktigare att lägga resurserna på områden 
med brister. 
 
En nackdel som Skånetrafiken ser att hanteringen av kundklagomål kan föra med sig är 
att alla garantier kan skapa förväntningar som sedan inte infrias. Därför är det väldigt 
viktigt att vara tydlig och konsekvent i hanteringen, det vill säga att företaget håller det de 
lovat och att de för en aktiv dialog med kunderna. Skånetrafiken absoluta ambition är:  
 

”Att gå från en leverans av en massmarknadstjänst till att gå över till att 
leverera individuellt anpassade tjänster.” (Marknadschef, Skånetrafiken) 

 
Informationen ska selekteras och distribueras utefter var och ens enskilda resebehov, 
dock måste hänsyn tas till den kollektiva trafikplaneringen. Det här gör Skånetrafiken 
inom ramen för vad det de kallar Skånetrafiken på väg.  
 

”Fast det är en stor utmaning som vi håller på med, men jag är fast förvissad 
om att vi kommer att lyckas med det.” (Marknadschef, Skånetrafiken) 

 
En ytterligare ambition hos Skånetrafiken är att skapa ett helintegrerat system där kunden 
via webben har en direkt koppling till biljettsystemet, finns det avvikelser i resan ska det 
kunna hanteras automatiskt. Då kommer även kundärendena att registreras per kund men 
Skånetrafiken menar att kunden självklart ska ha möjlighet att lämna in ett kundklagomål 
anonymt. Systemet syftar till att kunden ska få en helhetsbild i hela processen.  
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Bilaga 5: Intervjuredogörelse Västerbotten 
 
Kvalité 
Länstrafiken i Västerbotten definierar kvalité som någonting som företaget ska försöka 
leverera och som är tänkt att överträffa kundens förväntningar.  
 
Företaget anstränger sig för att förstå och sätta sig in i vad som kunderna möjligen kan 
förvänta sig. Skillnader i kundens förväntningar beror enligt dem på olika delar i 
trafiksystemet, ska kunden åka buss i 15 mil förväntar hon/han sig troligen lite extra 
gällande kvalitetsvariabeln komfort. En ytterligare viktig kvalitetsvariabel enligt företaget 
är servicebemötandet:  
 

”Blir man vänligt och trevligt bemött med förståelse och insikt så tror jag att 
mycket annat får gå snett… man kommer ändå att uppleva det som 
någorlunda positivt.” (Marknadschef, Länstrafiken i Västerbotten) 

 
För att mäta kvalité använder Länstrafiken i Västerbotten både kollektivtrafikbarometern 
och ett kvalitetssäkringssystem som är framtaget tillsammans med statistiska institutionen 
på Umeå universitet. Systemet är ett statistiskt signifikans system vilket enligt dem själva 
reducerar risken för godtycke. Dock har Länstrafiken i Västerbotten nu haft ett uppehåll 
på ungefär ett och ett halvt år men när undersökningarna väl genomförs görs det på ett 
statistiskt urval av turer och linjer. Förutom att själva arbeta med kvalitetsmätningar 
kräver Länstrafiken i Västerbotten att deras entreprenörer ska prestera en kvalitetsplan. 
Planen innehåller bland annat krav på komfort såsom benavstånd och mjukhet i körande. 
 
Ytterligare krav som Länstrafiken i Västerbotten ställer på sina entreprenörer i avtalen är 
olika miljökrav, trafiksäkerhetskrav och tillgänglighetskrav. Förutom att kunna 
biljettsystem och övriga tekniska krav ska även alla förare vara certifierade enligt 
förarcertifieringen. Kravet på förarcertifieringen etablerades för cirka sex-sju år sedan.   
 
Vid frågan om de såg någon koppling mellan kvalité och kundklagomål menade 
Länstrafiken i Västerbotten att de egentligen inte såg någon koppling. Möjligen skulle 
kopplingen kunna vara parametern lyhördhet: 
 

”Därför om vi nu betraktar kvalitetsbarometern som ett gäng 
kvalitetsparametrar, där lyhördhet är en sådan parameter, kan kanske 
kopplingen finnas där. Man kanske klagar för lite därför att man tror att vi 
inte är lyhörda.” (Marknadschef, Länstrafiken i Västerbotten) 
 

Syfte med kundklagomålshantering 
Kundklagomålshanteringen är främst utlagd på Lycksele busstation men kundklagomålen 
hanteras även på Länstrafiken i Västerbottens kansli samt på andra busstationer. De 
framhåller att de mer eller mindre har arbetat med kundklagomålshantering så länge 
Länstrafiken i Västerbotten har funnits, även om de har blivit bättre med åren. Antal 
personer som idag aktivt arbetar med hanteringen av kundklagomål är ungefär fyra till 
fem stycken, men i princip berörs nästan alla. Länstrafiken i Västerbotten menar att det 
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här är ett väldigt svårt arbete och att det är oerhört viktigt att personalen kan hela 
företagets policy vid hanteringen av kundklagomål. 
 

”Det måste finnas en jättedjup kunskap egentligen om väldigt många delar 
för att man på ett adekvat sätt ska kunna vara juste mot resenärer som har 
lidit skada.” (Marknadschef, Länstrafiken i Västerbotten) 

 
Generellt ser Länstrafiken i Västerbotten kundklagomål som något positivt som de tar till 
sig och använder sig av i sin planeringsverksamhet. Dock menar de att de har lite svårt att 
få respons från kunderna och ska därför genomföra en lyhördhetskampanj som ses som 
ett viktigt sätt att kommunicera med marknaden på.  Kampanjen anses också vara ett sätt 
att få in kundklagomål från de kunder som inte klagar. 
 
Enligt Länstrafiken i Västerbotten finns en mängd olika typer av kundklagomål och vissa 
av dem bör hanteras kritiskt. Det kan bland annat vara kundklagomål där kunder försöker 
få ersättning för någonting orättfärdigt. Länstrafiken i Västerbotten följer upp alla 
kundklagomål, dock kan det förekomma kundklagomål som är fullt av svordomar där 
någonting helt annat ligger i bakgrunden. Där gäller det enligt Länstrafiken i Västerbotten 
att avsluta samtalet som vänner. Länstrafiken i Västerbotten kontaktar även alltid 
trafikföretagen för att se om kundklagomålet stämmer.  
 
Syftet med att låta kunderna klaga menar Länstrafiken i Västerbotten är att de kan rätta 
till problemen och att få nöjda kunder: 
 

”Kunden måste stå i centrum…är det inte bra måste vi hjälpa dem.” 
(Trafikinformatör, Länstrafiken i Västerbotten) 
 

Resegarantin är en slags kompensation för fel som Länstrafiken i Västerbotten menar har 
en självklar bäring på kundklagomål och kvalité. Länstrafiken i Västerbotten har även en 
generalklausul som säger att om kunderna på något sätt anser att de har blivit dåligt 
bemötta eller på något annat sätt drabbats, så kan de höra av sig till Länstrafiken i 
Västerbotten för eventuella åtgärder.   
 
Hantering av kundklagomål 
Processen när en kund lämnar ett klagomål går vanligtvis till så att Länstrafiken i 
Västerbotten får in det via mail. På deras hemsida finns en länk till en mailbox där kunder 
kan lämna sina synpunkter, kunderna kan även maila direkt till olika personer på 
Länstrafiken i Västerbotten. De flesta kundklagomålen inkommer till trafikinformatören. 
Även marknadschefen får många vilket anses vara en konsekvens av att han syns mycket 
i media.  

 
”Det kan komma till vem som helst, det är ju inte vår grej… Det är den som 
skickar som bestämmer.” (Marknadschef, Länstrafiken i Västerbotten) 
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Vem som tar hand om kundklagomålet kan även bero på vad klagomålet handlar om, 
gäller det trafikplaneringsärenden så tar trafikplaneraren hand om det och så vidare. 
Mailen vidarebefordras således till rätt person inom företaget.  
 
När en anställd får in ett kundklagomål vidarebefordras det till berörd entreprenör, om det 
inte gäller Länstrafiken i Västerbottens eget ansvarsområde. Länstrafiken i Västerbotten 
kräver i samband med det en rapport innehållande kompensationsåtgärder, ursäkter och 
förklaringar från entreprenörerna. Då Länstrafiken i Västerbotten anser att det är viktigt 
att kunden får en inblick i hela processen vidarebefordras även kravet på rapporten till 
kunden.  Dock finns det även tillfällen där kunden endast får ta del av svaret.   
 
Inom Länstrafiken i Västerbotten råder det delade meningar om tidsperioden för den här 
processen, allt ifrån att kunden ska ha fått sitt svar inom två dagar till att ärendet ska ha 
hanterats inom 14 dagar.   

 
”Vi har väl, jag tror 14 dagar… men man tar det ju så snart som möjligt, i 
alla fall så att det inte blir läggandes för länge.” (Trafikinformatör, 
Länstrafiken i Västerbotten) 
 
”Man måste alltid få ett svar väldigt fort så att de förstå att det här är under 
behandling... inom 2 vardagar.” (Marknadschef, Länstrafiken i Västerbotten) 

 
I princip går det till på det sättet, men det kan även komma in kundklagomål via telefon. 
De här problemen försöker de lösa direkt över telefon om de inte gäller 
ersättningsanspråk, vilket måste lämnas skriftlig. Kunder kan även lämna klagomål direkt 
till busschaufförerna vilket sporadiskt återkopplas till Länstrafiken i Västerbotten via 
entreprenören. Länstrafiken i Västerbotten brukar säga: 

 
”En missnöjd kund som vi kan hjälpa och tillgodose och se till att det blir ok, 
det kan vara en av de bästa marknadsföringsformerna.” (Marknadschef, 
Länstrafiken i Västerbotten) 

 
Länstrafiken i Västerbotten anser att de underlättar för kunden att lämna in klagomål 
genom att ha en länk på sin hemsida. De har även i varje tidtabell en sida där de kan 
lämna sina synpunkter som sedan lämnas in på busstationerna.  
  
Om en viss entreprenör får många kundklagomål bokar Länstrafiken i Västerbotten in ett 
möte med entreprenören och i vissa fall kan de få böter. För att komma åt problemen 
anser Länstrafiken i Västerbotten att vitesklausuler i avtalen är nödvändiga.  
 
För tillfället arbetar Länstrafiken i Västerbotten med att driftssätta ett 
kundärendehanteringssystem vid namn Respons. Systemen ska framförallt hjälpa dem att 
skapa rutiner för hur kundärenden ska hanteras. Dock berättar trafikinformatören att 
hon/han inte fått någon information om vad som händer inom utvecklingen av 
kundklagomålshanteringen. Fram till nu har Länstrafiken i Västerbotten enbart använt sig 
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av manuella rutiner, men i och med införandet av Respons kommer de använda sig av 
datorprogrambaserade rutiner.  
 
Länstrafiken i Västerbotten ser brister i dagens hantering av kundklagomål, därav inköpet 
av det nya systemet Respons. I och med att kundklagomålen idag kommer in till olika 
personer riskerar ärenden att bli liggandes om någon reser bort eller blir sjuk. Den stora 
risken är således att kunderna får svar för sent. De ser även brister i uppföljningen av 
ärendena som i dagsläget enligt trafikinformatören knappt existerar. 
 
Exempel på kundklagomål som har lett till förbättringar av tjänsten är att kunderna inte 
längre behöver vänta lika länge på förstärkningsbussarna. Länstrafiken i Västerbotten 
påtalade problemet för sina entreprenörer och ställer numera krav på det i 
anbudsunderlaget. Ett ytterligare exempel på en förbättring som har genomförts efter 
påtryck från kunder är att anslutande bussar ska invänta varandra vid förseningar, dock 
max tio minuter. Krav på det här har förts in i ett så kallat samtrafiksavtal mellan 
entreprenörerna. Väntar bussen inte i tio minuter blir den ansvariga parten 
betalningsskyldig enligt resegarantin.  Information från kunderna om att någonting har 
gått fel analyseras således och kan i vissa fall fungera som underlag i kontrakten. 
 
Antal och typ av kundklagomål 
I dagsläget förs det ingen statistik över antal kundklagomål men alla kundklagomål som 
kommer in försöker de att spara. I och med det nya systemet, Respons, kommer det att 
föras statistik i framtiden.  
 
Generellt menar Länstrafiken i Västerbotten att det kommer in cirka två kundklagomål 
om dagen, sen kan det även inträffa händelse som bidrar till att antalet stiger vissa dagar. 
Topparna brukar annars vara under sommaren och storhelgerna. De vanligaste 
kundklagomålen rör förseningar och hur kunderna har blivit bemötta.  
 
När det gäller kategorisering av kundklagomålen har Länstrafiken i Västerbotten inte 
tidigare systematiserat dem per kategorier utan även det ingår i det nya systemet Respons. 
Vid uppföljningen av kundklagomålen arbetar de inte enligt någon mall utan processen 
anpassas efter situationen. 
 
Kundklagomål kopplat till tjänsteutveckling 
Tjänsteutvecklingsprocessen på Länstrafiken i Västerbotten går till så att någon får en 
idé, antingen själv, på mässor eller på konferenser. Sedan går det vidare genom att 
personen tar hem idén till företaget och visar upp den för ledningsgruppen och på olika 
avdelningsmöten. Därefter får någon i uppdrag att undersöka förutsättningarna där nästa 
steg blir att antingen satsa på idén eller att lägga ner den. Länstrafiken i Västerbotten 
berättar vidare att de efter förslag från kunder var först i landet med att införa 
säkerhetsbälten i bussarna.  

 
”Vi ser klagomålen som en nödvändig input för att förbättra tjänsten.” 
(Marknadschef, Länstrafiken i Västerbotten) 
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Länstrafiken i Västerbotten menar dock att kontrakten kan begränsa möjligheten till 
utveckling av tjänsten då de i regel är ganska långa, runt fem år. Under den här tiden kan 
det hända saker som Länstrafiken i Västerbotten skulle vilja förändra, under en 
kontraktsperiod är det dock kontraktet och dess villkor som gäller vilket kan medföra att 
de måste vänta fem år innan de kan genomföra en förändring. Emellertid hävdar de att 
möten med entreprenörerna och andra kan genomföras för att få till stånd eventuella 
förändringar. 
 

”En sådan sak var bland annat förarcertifieringen, när vi tog fram konceptet 
var vi mitt inne i ett antal avtalsperioder givetvis, men vi lyckades ändå få 
alla att skriva på att man skulle certifiera sina förare.” (Marknadschef, 
Länstrafiken i Västerbotten) 

 
Framtidssyn på kundklagomålshanteringen 
I framtiden kommer Länstrafiken i Västerbotten att använda sig av 
kundhanteringssystemet Respons och ser gärna att deras rutiner har förbättrats. De ser 
även att tiden till dess att kunderna fått svar på sitt ärende ska ha minskats. Trots att de 
ska driftsätta ett databaserat system vill Länstrafiken i Västerbotten inte gå miste om den 
humana touchen och de menar vidare att det inte ska finnas några standardkort eller 
förtryckta svar, utan svaren ska vara anpassade till de olika situationerna. 
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