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Sammanfattning 
De senaste årtiondena har det blivit väldigt viktigt för butikerna att på ett 

konkurrenskraftigt sätt ta fler av de marknadsandelar som finns tillgängliga. I form av 

bättre sortiment, priser, men framförallt bättre service, skapar butiker i dagens 

detaljisthandel en större konkurrens av en högre köpupplevelse för kunden. Det är alltså 

kundens höga efterfrågan av köpupplevelsen som utvecklar butikernas totala kvalitet. En 

av de faktorer som bidrar till butikens service kan vara klagomålshantering.  

 

Klagomålshantering har i dagens handel blivit en viktig del för butiken att binda till sig 

kunder och på detta sätt skapa en relation till kunden. Med detta menas den totala process 

kunden går igenom. Kunden genomför sin klagan över en felaktig produkt eller hantering 

av kunden, till det att butiken har åtgärdat situationen och genom en missnöjd kund 

skapat en positiv köpupplevelse som resulterar i en nöjdare kund.  

 

Uppsatsens syfte är att få svar på hur klagomålshantering via en missnöjd kund kan skapa 

en positiv effekt och genom detta en högre kundlojalitet. Genom vår process valde vi att 

använda oss utav den kvalitativa undersökningsmetoden, för att på så sätt gå till djupet 

med vikten av klagomålshantering och dess påföljder. Denna metod kändes som den mest 

passade för att besvara syftet med uppsatsen samt att besvara vår problemformulering. 

 

Uppsatsens undersökning är uppbyggd på att genom individuella intervjuer med tre 

butikschefer i detaljhandelsbranschen samt genom två fokusgrupper få en större insikt i 

hur viktigt det är med en bra relation mellan butik och kund. Genom att ta reda på hur 

viktigt det är med klagomålshantering för butiken samt kunden, vill vi se hur 

uppfattningen om denna process skiljer sig mellan de båda parterna.  

 

De slutsatser vi kommit fram till i undersökning är att framhålla hur viktigt det är med en 

väl utvecklad klagomålshantering. Den viktigaste faktorn när det kommer till 

klagomålshantering är ett bra bemötande som resulterar i att kunden blir nöjd och sprider 

detta vidare genom positiv word-of-mouth. Lyckas butiken med detta så ökar 

möjligheterna till en förbättrad relation till kunden som på sikt kan leda till en lojal kund.   
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1 Inledning 

I denna uppsats kommer vi att undersöka hur klagomålshantering påverkar kunden, butiken och 

dess relation till varandra. Undersökningens centrala fråga är att se hur kundlojaliteten påverkas 

av klagomålshantering, samt att gå på djupet i att utreda hur man kan påverka en negativ 

klagomålshantering, de vill säga en dålig behandlad klagomålshantering, till en positiv effekt 

genom olika modeller och teorier. Vi kommer genom individuella intervjuer med butikschefer på 

tre utvalda detaljistbutiker, få en insikt i hur klagomålshantering fungerar i butik. Vi kommer 

även att ta reda på konsumentens syn på klagomålshantering genom två fokusgrupper skapade 

baserat på demografiska faktorer för att få ett bredare underlag för vår empiri. Genom de resultat 

vi får fram i våra intervjuer samt våra fokusgrupper, så kommer vi att sammanställa en slutsats 

samt rekommendationer till samtliga butiker i undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Undersökningar visar att en bra hantering av klagomål leder till en nöjd och mer trogen kund. En 

tillfredställd kund sprider ett positivt budskap till sin omgivning via word-of-mouth beträffande 

butikens klagomålshantering. Genom denna enkla företeelse så blir kunden själv en positiv och 

viktigt faktor i butikens marknadsföring och kan på detta sätt bidra till butikens lönsamhet.1 

 

Det gäller att butikerna vaknar upp och inser att det är en ny kung i staden, nämligen kunden. Det 

är viktigt att inse att det inte är produkter det är en brist på, utan den stora konkurrensen på 

marknaden handlar om kunderna och butikens förmåga att binda dem till sig. Tidigare i historien 

har det varit ett produktfokus där produkternas egenskaper har varit i blickfånget och på grund av 

den stora konkurrensen på marknaden för butikernas del. En utmaning för butikerna i dagens 

handel är att byta från produktfokus till ett större intresse för dess kunder, för att bevara sina 

befintliga kunder och att rekrytera nya. Kunden skall ses som en finansiell tillgång och skall 

vårdas lika ömt som övriga materiella tillgångar, på grund av den kostnad som tillkommer vid 

införskaffandet av nya kunder2. Därför gäller det att vårda sina nuvarande kunder för att minska 

                                                 
1 Arnerud-Cooper (1998) 
2 Kotler (2003) 
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kostnader i form av marknadsföring och marknadskommunikation. För att belysa vikten av att 

tillfredsställa sina kunder, alltså hur många kunder som stannar kvar kontra kostnaden som 

uppkommer när kunder lämnar butiken, så kostar det 5 till 10 gånger mer att skaffa nya kunder än 

att behålla sina befintliga konsumenter. Vidare så förlorar det genomsnittliga företaget 5 till 10 

procent av sin kundgrupp varje år. Lyckas butiken minska kundbortfallet med 5 procent kan 

lönsamheten öka med 25 till 80 procent beroende på vilken bransch butiken befinner sig i3. Ett 

säkert sätt att öka lönsamheten är således att behålla sina befintliga kunder under en lång tid och 

på så sätt skapa en god kundrelation4. Lyckas butiken skapa goda kundrelationer är det stor chans 

att kunden blir lojal. Det innebär per definition innebär att kunden forsätter att över tid visa upp 

samma beteende som tidigare uppvisats i liknande situationer5, till exempel att kunden fortsätter 

handla i samma butik som tidigare. Konsekvenserna av att butiken får lojala kunder är att 

lönsamheten ofta ökar. Det som framförallt sker när en kund börjar återkomma är att kunden går 

från att vara en novis till en expert i en viss inköpssituation vilket ställer högre krav på butiken att 

utvecklas. Så kundlojalitet leder inte enbart till ökad lönsamhet utan leder också till att butiken 

utvecklas6. 

 

En viktig del i att skapa goda kundrelationer är att man omger sig med en bra personalstyrka som 

har rätt kvalitéer för att bemöta kunden. Den viktigaste uppgiften är att man anställer rätt 

personer, butiken kan inte enbart gå på den ansökandes färdigheter och attityder. För det kostar 

mycket pengar att göra misstag men det är ännu dyrare att förlora en trogen kund. Därför är det 

viktigt att ha en personal som är väldigt tillmötesgående när det gäller att ta hand om klagomål 

från en missnöjd kund. Här är det då viktigt att butikerna har rätt människor som tar emot 

klagomålen för att vända något negativt till en positiv känsla för kunden7  

 

”Gå upp tidigt, arbeta länge, hitta olja” dessa tre hemligheter har grundaren av Getty Oil, J. Paul 

Getty delat med sig av.  Han menar att framgången för ett företag innebär mycket arbete i 

                                                 
3 Kotler (2003) 
4 Kotler (2003) 
5 Söderlund (2000) 
6 Söderlund (2000)  
7 Arnerud-Cooper (1998) 
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samtliga av företagets delar under lång tid, inte minst med kunderna8. Butikens framtid speglas 

inte av hur man i dagens situation kan förutspå morgondagens situation, utan det handlar om att 

se butikens möjligheter under en längre tid. När det gäller klagomålshantering så är det inte 

endast hur butiken arbetar från dag till dag utan hur man arbetar med det på sikt, eller för att 

citera Wayne Gretzky: ”Det är inte där pucken är, det är där pucken kommer att hamna9.” 

 

1.2 Problemformulering 

Hur kan butiker arbeta för att skapa en positiv effekt av klagomålshantering för att öka 

kundlojaliteten inom svensk detaljhandeln? 

 

1.3 Syfte 
Uppsatsen syfte är att ta reda på hur butiker använder sig av klagomålshantering för att skapa en 

positiv effekt och för att i förlängningen skapa en högre kundlojalitet. Vi vill ta reda på hur 

butikerna använder sig av klagomålshantering och vilka metoder och verktyg som finns 

tillgängliga för att förbättra kundens lojalitet till butiken utifrån klagomålshantering. Vi vill även 

se hur butikerna använder klagomålens för- och nackdelar samt via dessa skapa en positiv effekt 

för både kund och butik. Det är även uppsatsens syfte att undersöka hur kunderna uppfattar den 

klagomålshantering som finns, samt vilken respons kunden ger till butiken. Hur kan en förbättrad 

klagomålshantering påverka butiken på sikt och kommer den att påverka konsumentens syn på 

butiken? Kommer konsumenten vara butiken mer trogen om butiken har en klagomålshantering 

som kunden är nöjd med? Vi vill genom denna undersökning ta reda på hur butiker kan ta vara på 

befintliga kunder, behålla dem samt använda deras negativa klagomål till ett positivt utfall. 

Uppsatsens syfte är att ge butiker inom detaljhandeln en insikt om hur betydelsefull 

klagomålshantering är för kundlojaliteten. 

 

                                                 
8 Kotler (2003) 
9 Kotler (2003) 
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1.4 Undersökningen 

Vi har valt att arbeta med den kvalitativa metoden för undersökningen. Genom öppna 

individuella intervjuer med tre stycken butikschefer i detaljhandeln vill vi klargöra hur deras 

klagomålshantering fungerar samt hur deras syn är på kundlojalitet som konsekvens av en god 

klagomålshantering. Vi är även intresserade av att se klagomålshantering ifrån kundernas 

perspektiv. För att undvika en kvantitativ undersökningsmetod så valde vi att sammanställa en 

fokusgrupp för att diskutera kring ämnet klagomålshantering och hur detta påverkar kundernas 

lojalitet till butiken. Detta för att nå ett djupare underlag än vad ett kortare frågeformulär hade 

kunnat åstadkomma. Vi kommer därför att skapa två fokusgrupper på fem till tio personer i varje 

grupp baserat på deras demografiska faktorer, detta för att se hur det kan skilja sig mellan olika 

konsumenter baserat på deras ålder och kön. Således kommer vi ha en grupp med yngre 

konsumenter kontra en grupp med äldre konsumenter. Resultatet från våra fokusgrupper samt de 

öppna individuella intervjuerna kommer sedan att analyseras för att ligga till grund för vår 

slutsats. Undersökningen skall besvara uppsatsens syfte vilket är att klargöra hur butiker 

använder sig av klagomålshantering, samt hur de förändrar en kunds missnöje till en positiv 

köpupplevelse.  
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2 Metod 
I nedanstående kapitel kommer vi att gå igenom hur vi har valt att genomföra uppsatsens olika 

delar och vilka konsekvenser de fått för arbetet. Vi förklarar hur vi har gått tillväga för att samla 

in den information som behövs för att svara på uppsatsens problemformulering. Vi kommer även 

att ge läsaren en djupare insikt i varför vi har valt att göra som vi gjort och vad vi grundar dessa 

beslut på. Informationen som uppsatsen grundar sig på är hämtad ifrån individuella intervjuer 

med butiker, samt genom fokusgrupper med konsumenter. Vi kommer även presentera teoretiska 

modeller samt redskap som är relevanta för det valda ämnet. 

 

2.1 Utveckling av problemställning 
Klagomålshantering är ett väldigt brett ämne och för att avgränsa oss så valde vi att koncentrera 

oss på hur kundlojalitet kan påverkas av denna process. Vi valde att avgränsa oss genom att 

enbart fokusera oss på detaljhandeln i Varberg och dess konsumenter. Detta för att smalna av 

ämnet och visa att vi inte går in på vissa saker som i vanliga fall kan involveras i ämnet 

klagomålshantering10. Problemställningen skall utformas så att den kan undersökas empiriskt, 

alltså att utgången i ett arbete är baserat på en fråga vilket leder till hypoteser som läsaren vill och 

tror att han eller hon ska få svar på. Därför är det viktigt att problemställningen konkretiseras, och 

förs från en teoretisk till en operativ nivå11.  

 

Det är viktigt att veta vilken form av metod vi ska använda oss utav för att samla in empiri samt 

vilken slags undersökningsuppläggning vi kan förväntas använda. Problemställningen avgör båda 

dessa faktorer genom en analys av om problemställningen är oklar eller klar, om den är 

förklarande eller beskrivande och ifall vi vill generalisera eller inte12. Vi har helt klart valt en klar 

problemformulering då vi har klara teorier i form av modeller och andra verktyg som besvarar 

vår problemställning. Då vi i vår problemformulering vill få svar på ”Hur kan butiker arbeta för 

att skapa en positiv effekt av klagomålshantering för att öka kundlojaliteten inom svensk 

detaljhandeln?” så vill vi med denna uppsats beskriva hur tillståndet ser ut i skillnad till att 

                                                 
10 Jacobsen (2002) 
11 Jacobsen (2002) 
12 Jacobsen (2002) 
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förklara varför tillståndet är som det är13. Med generalisering så menar vi ifall vi kan överföra 

vårt resultat till att gälla i andra butiker runt om i Sverige. Då vi har valt att arbeta med den 

kvalitativa metoden så har vi utgått ifrån ett smalt men djupt underlag vilket innebär att vi inte 

kan generalisera våra resultat till andra butiker. För att kunna generalisera resultatet så hade vi 

behövt en större population, eller område och därigenom ta ett stickprov i tillräckligt stor volym 

för att få ett representativt urval14. 

 

2.2 Val av undersökningsutformning 
När vi kommer till val av undersökningsutformning så är det viktigt att veta om studien ska gå på 

bredden eller på djupet, alltså om den är extensiv eller intensiv. Det är också relevant att veta ifall 

studien skall vara beskrivande, deskriptiv eller förklarande, kausal15. Då vår uppsats är baserad på 

individuella intervjuer med tre butikschefer, samt det faktum att vi använder oss utav 

fokusgrupper för att få en djupare insikt i hur konsumenter tänker runt ämnet klagomålshantering, 

så går uppsatsen på djupet. Att gå på djupet i ett ämne innebär att man fokuserar sig på färre 

enheter, som i detta fall är butikspersonal samt konsumenter och ställer flertalet frågor för att få 

ett större underlag för resultatet. 

 

Vi valde att vara öppna när det gällde att samla in information till vårt underlag. Vi valde att söka 

efter litteratur både genom andra vetenskapliga texter, alltså via referenslitteratur samt att vi 

använde oss utav elektronisk källsökning. Vi utgick ifrån skolans databas, där vi fann samtliga av 

de böcker vi använde oss utav för att sedan kunna ta fram de modeller och verktyg vi sedan 

använde för att skapa våra frågeformulär. Det underlag vi fick fram genom våra intervjuer samt 

fokusgrupper bearbetade vi ner till en sammanfattning som vi presenterade i vår empiri, detta för 

att sortera bort icke relevant information till läsaren. Resultatet ur denna undersökning är relevant 

för att kunna besvara vår problemformulering. De frågor vi använde oss utav i vår undersökning 

återfinns under bilagor och appendix. 

 

                                                 
13 Jacobsen (2002) 
14 Jacobsen (2002) 
15 Jacobsen (2002) 
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2.3 Undersökningsutformning 
I boken Vad, hur och varför? presenterar Jacobsen två olika vägar man kan välja vid val av 

metod. Det finns två val av undersökningsprocesser där man antingen väljer den kvalitativa 

undersökningen eller den kvantitativa undersökning, detta baserat på hur problemformuleringen 

ser ut och vilket syfte rapporten har att besvara. Då vi har valt att gå på djupet i våra intervjuer 

samt fokusgrupper så har vi valt att använda oss utav den kvalitativa undersökningen. Hur vi gick 

tillväga för att välja denna undersökning går att läsa om i underrubriken val av 

undersökningsmetod där vi mer ingående presenterar varför vi valde att arbete genom denna 

metod. Hur vi skapade och utförde de intervjuer och fokusgruppen vi valde att göra presenteras 

under rubriken Val av datainsamling.  

 

2.3.1 Val av undersökningsmetod 
Vi valde att använda oss utav den kvalitativa undersökningsmetoden i vår undersökning. Denna 

metod kändes som den mest passade för att besvara syftet med uppsatsen samt att besvara vår 

problemformulering. Varför vi valde att arbeta med den kvalitativa metoden istället för den 

kvantitativa var pga. att vi ville ha ett mer öppet och djupgående resultat när det kom till de 

individuella intervjuer samt de fokusgrupper vi valde att utföra. 

 

Givetvis så finns det både för- och nackdelar med denna metod. En stark fördel med att använda 

sig av den kvalitativa metoden är det faktum är det inte finns någon speciell begränsning på de 

svar man kan få ut av de ställda frågorna. Man lägger stor vikt vid detaljer, nyanser och det unika 

hos varje enhet och skapar på så sätt en öppenhet i frågorna16.  

 

Nackdelar med den kvalitativa undersökningsmetoden är att den är väldigt resurskrävande. Detta 

innebär att det tar lång tid att genomföra intervjuerna samt att vi enbart når ut till ett fåtal 

personer17. Vi måste fråga oss själva ifall vi kommer att kunna generalisera vårt resultat eller inte. 

Då vi har ett smalt val av enheter samt att vi gör en djupgående undersökning sänker våra chanser 

att kunna generalisera resultat18. En annan nackdel är att den information vi får in kan vara svår 

                                                 
16 Jacobsen (2002) 
17 Jacobsen (2002) 
18 Jacobsen (2002) 
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att tolka, detta pga. av nyansrikedom. Under en djupgående intervju så blir underlaget väldigt 

stort, dessutom är den data vi får in ostrukturerad vilket kan skapa en svårare förutsättning för att 

kategorisera det på ett lättöverskådligt sätt19. Ett annat problem som kan uppstå under exempelvis 

fokusgrupper är att de som utför intervjuerna eller i detta fall fokusgruppen måste kunna lite på 

det gruppen säger, och då människan ofta har en tendens att försköna sina svar så kan detta bli 

svårt. Detta är dock en faktor man måste ta hänsyn till i sitt resultat20. Då det finns både för- och 

nackdelar till att använda sig av den kvalitativa metoden så får man helt enkelt överväga ifall det 

är genomförbart att göra en sådan metod. Då vi anser att vikten med en djupgående metod är ett 

måste för att kunna svara på vår problemformulering så tycker vi att den kvalitativa 

undersökningsmetoden är den som passar in bäst i vår uppsats. Det resultat vi fick fram genom 

dessa individuella intervjuer samt fokusgrupper presenteras i kapitlet empiri. 

 

2.3.2 Val av undersökningsenheter 
Vi har valt att använda oss utav intervjuer med tre stycken butikschefer och med två stycken 

fokusgrupper med olika demografiska faktorer, alltså ålder och kön. När det kom till hur vi skulle 

avgränsa oss inom ämnet klagomålshantering så valde vi att fokusera oss på tre stycken 

detaljhandelsbutiker i Varberg. Butikschefer vi valde är chefer i butikerna Face, Victorins Guld 

och Kappahl. Vi ringde upp och bokade intervjuer med samtliga butikschefer, där vi förklarade 

att vi kommer genomföra en öppen individuell intervju ansikte mot ansikte21 på valfri plats. Vi 

valde att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte istället för via telefon pga. att den svarande 

normalt sätt har lättare att svara på detta sätt. En annan fördel när man intervjuar någon ansikte 

mot ansikte är att man kan avläsa mönster, kroppsspråk och få en tydligare bild av hur den 

svarande reagerar vid ytterligare fördjupning av frågan22. Butikscheferna tyckte alla att det var 

bäst att genomföra intervjun på plats i butiken. 

 

När det kom till valet av enheter som vi skulle ha med i vår undersökning så utgick vi ifrån att vi 

skulle hitta tre olika butiker, både prismässigt samt olika målgrupper i form av ålder och kön. Vi 

diskuterade i gruppen hur vi skulle gå tillväga och vi bestämde oss för att inrikta oss på 
                                                 
19 Jacobsen (2002) 
20 Söderlund (2000) 
21 Jacobsen (2002) 
22 Jacobsen (2002) 
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detaljhandeln i Varberg. För att hitta tre olika sorters butiker så valde vi att ta en lite dyrare butik, 

en butik som hade både billiga samt dyrare produkter och tillslut en butik med lite lägre priser, 

detta för att se hur klagomålshantering kan skilja sig mellan de olika former av butiker vi valt. De 

butiker som kändes rätt för vår undersökning blev då Face, vilket ska representera den dyrare 

butiken. Victorins guld ska framställas som den butik som både har lite dyrare men också 

billigare produkter. Till slut så valde vi också att använda oss utav Kappahl som den lite billigare 

butiken. Samtliga butiker ligger i centrala Varberg, men på grund av skillnaden i pris, och 

produkter så har butiken olika målgrupper. Samtliga intervjuer med butikscheferna har skett i 

respektive butik, detta baserat på det faktum att den svarande känner sig mer bekväm i sin 

naturliga miljö23. En nackdel med att ha intervjuerna på den svarandes naturliga miljö, i detta fall 

butiken, kan vara att svaren ibland kan vara förskönade, att svaren blir mer positiva än vad dom 

egentligen är. Detta pga. att den naturliga omgivningen ibland kan färga de svar som ges24.  

 

För att få konsumenternas syn på klagomålshantering och hur den kan påverka kundlojaliteten så 

sammanställde vi två stycken fokusgrupper, alltså gruppintervjuer25, med olika demografiska 

faktorer. Vi ordnade tolv stycken konsumenter som alla varit i någon av de undersökta butikerna. 

Grupperna var blandade av kvinnor och män fast med en grupp där de svarande är i åldrarna 19-

30 och en grupp där de svarande är över 50 år. Vanligt i dessa gruppintervjuer är att det skapas en 

gemensam tolkning av problemformuleringen, och att de individuella synpunkterna har en 

tendens att försvinna in i gruppdiskussionerna. Det man ska ta till beaktning av det resultat man 

får fram genom fokusgrupper är att det är baserat på en grupprocess och inte är från person till 

person. Resultatet kan även påverkas väldigt mycket ifall det finns en starkare individ som 

påverkar resterande del av gruppen26. Varför vi valde att sammanställa två olika fokusgrupper 

med olika åldrar är att vi vill kunna se skillnader mellan hur yngre jämfört med de lite äldre kan 

skilja sig åt vid klagomålshantering. 

 

                                                 
23 Jacobsen (2002) 
24 Söderlund (2000) 
25 Jacobsen (2002) 
26 Jacobsen (2002) 
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2.3.3 Kritik till undersökningsmetod 
Det kan vara svårt att veta vilka enheter man skall ta in som information i en undersökning. Vi 

diskuterade hurvida vi skulle ställa kortare intervjuer till konsumenter utanför butikerna, men då 

källan behöver vara tillförlitlig och trovärdig och inte förskönat svaren pga. tidsbrist, brist av 

engagemang eller av eventuell lojalitet gentemot någon de känner, eller annan form av koppling 

till butiken så valde vi att forma två fokusgrupper. En risk med att använda sig utav fokusgrupper 

är att någon i gruppen kommer att vara för dominant vid frågeställningarna och på detta vis 

medföra att resterande grupp enbart håller med istället för att yttra sina egna tankar och åsikter27. 

När det kommer till insamling av information ifrån butikerna så kan det på förhand vara svårt att 

välja butiker man inte har någon tidigare koppling till. Kommer butikerna ge oss tillräckligt 

mycket information? Kommer resultatet av den information vi får in räcka för att ge läsaren en 

klar bild om vad vi vill få ut av undersökningen, och framförallt, kommer resultatet besvara 

problemformuleringen? Detta kan vara ett problem, men då vi har jobbat med samtliga tre butiker 

i tidigare arbeten så visste vi att butikerna skulle bidra med den information vi ville få ut. 

 

Enligt Jacobsen så skall empirin uppfylla två krav, att empirin ska vara giltig och relevant (valid) 

samt att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel)28. Med giltighet och relevans så 

menar vi att vi faktiskt mäter det vi skall mäta, alltså att vi undersöker det vi ska undersöka för att 

få svar på vår problemformulering. Med tillförlitlighet och trovärdighet så menar vi att det vi 

skriver måste vara reliabelt, alltså trovärdigt. Det får inte finnas några uppenbara mätfel och det 

man skall sträva efter är att få svar på frågan, skulle vi få liknande svar ifall vi skulle göra 

undersökningen igen? När man kan använda sig av samma modeller och verktyg för en 

undersökning och man får liknande resultat så kan man säga att undersökningen har hög 

tillförlitlighet29. Det vi har gjort för att få ett så korrekt resultat som möjligt är att vi har utgått 

från vår framtagna teori när vi formulerade våra frågor till butikscheferna och de tillfrågade 

konsumenterna. 

 

                                                 
27 Jacobsen (2002) 
28 Jacobsen (2002) 
29 Jacobsen (2002) 
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2.4 Utvärdering av analys 
Enligt Jacobsen är en analys av kvalitativ data kombinerad av tre olika kriterier30. 

1) Beskrivning, vilket innebär att vi på ett grundligt och detaljerat sätt få fram våra data utan 

att färga upplysningarna. 

2) Systematisering och kategorisering, vilket innebär att vi ska systematisera och reducera 

den data vi fått in, alltså göra en sållning och förenkling av datan. 

3) Kombination, denna sista bit i analysen innebär att vi tolkar datan och på så sätt hittar 

samband. 

Med dessa tre kriterier så utformade vi vår analys utifrån den information vi fått in. De 

frågeformulär vi utformade ifrån vår teoretiska referensram går att hitta längre bak i uppsatsen 

del, bilagor och appendix. De data vi fick in genom dessa frågeformulär låg till grund för 

utformningen av vår empiri. Dessa kriterier ligger i grund till analysens syfte, vilket är att hitta 

samband mellan den teoretiska och empiriska delen. Det gäller alltså att se hur det förhåller sig 

mellan teorin och praktiken i de olika faktorer vi undersöker, samt att hitta likheter och olikheter 

mellan dessa element31.  

 

Anser vi att de källor vi har använt oss utav för att få fram våra data är de rätta enheter för vår 

undersökning? Har vi ställt rätt frågor vid våra intervjuer med butikscheferna? Därefter gå 

igenom analysfasen och se ifall vår analys speglar den information vi fått fram och inte har 

påverkats av våra egna tankar och åsikter32. Då vi anser att våra frågeformulär är korrekt utförda, 

samt att våra två fokusgrupper har lämnat opåverkad information så känns slutsatsen äkta, giltig 

och tillförlitlig. 

 

2.5 Utvärdering av slutsats 
Det viktigaste med en slutsats är att den är giltig (validitet) och tillförlitlig (reliabilitet). Läsaren 

måste kunna lite på det slutgiltiga resultat vi kommer fram till, och det innebär att vi måste 

förhålla oss kritiskt till den kvalitet som speglar uppsatsens informationsdel33. Enligt Jacobsen är 

resultatet mer tillförlitligt ifall två eller flera enheter har svarat likadant. Man kan även leta efter 

                                                 
30 Jacobsen (2002) 
31 Jacobsen (2002) 
32 Jacobsen (2002) 
33 Jacobsen (2002) 
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liknande undersökningar som redan har gjort och där jämföra svaren för att se ifall man kommit 

fram till liknande slutsats34. En annan form av validering att slutsatsen är korrekt utförd, är att 

genomgå en kritisk undersökning där källorna är i fokus. Det enda sätt vi kan säkerställa att våra 

slutsatser är korrekta är att både konsumenternas och butikschefernas svar stämde överens på de 

punkter vi tar upp i vår slutsats. Vi har baserat våra slutsatser på de områden där de tillfrågade har 

lagt sin tyngdpunkt. 

 

2.6 Utvärdering av litteraturval 
När vi började söka efter litteratur till vårt ämne så satte vi oss ner och tog fram en del alternativ. 

Vi har under våra nästan två år på butikschefsprogrammet hunnit samlat på oss mängder av 

litteratur som är relevant till vårt valda ämne. Vi började med att gå igenom dessa böcker för att 

sedan gå igenom vilka faktorer vi skulle fokusera oss på. Därefter valde vi att genom skolans 

databas söka efter böcker med dessa sökord, en såkallad systematisk sökning35. Då våra sökord 

tillhörde ett relativt brett område så var det ingen större konst att hitta litteratur som vi kunde 

använda oss utav. Vi hittade även en uppsats på nätet om klagomålshantering och kunde genom 

denna genomföra en kedjesökning för att hitta bra böcker som var relevanta till 

klagomålshantering. Med kedjesökning så menar vi den källa som författaren använt sig av för att 

skriva sin uppsats36.  

                                                 
34 Jacobsen (2002) 
35 Rienecker, Jörgensen (2008)  
36 Rienecker, Jörgensen (2008) 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att ta upp modeller och verktyg som tillämpas till ämnets undersökning. 

Med hjälp av dessa teorier skall läsaren få en större insikt och förståelse för innebörden av 

uppsatsens underlag. Det första vi skall ta upp är förutsättningarna för klagomålshantering ur 

kundens perspektiv. 

 

3.1 Kunden 
”Till den butiken ska jag aldrig mer gå!” Har inte varje person någon gång sagt detta finns det 

säkert någon i dennes närhet som har sagt det. De kan finnas många orsaker till ett sådant 

uttalande, till exempel att servicen har varit dålig, personalen har bemött kunden illa eller att den 

köpta produkten inte håller måttet. Detta kan vara orsaker till att kunden väljer en annan butik för 

sina framtida inköp. Det värsta är kanske inte att just den kunden lämnar butiken utan att denne 

börjar prata illa om butiken och dess egenskaper till dess omgivning. En missnöjd kund sprider 

negativa upplevelser vidare till 15 personer medan en nöjd kund sprider sina upplevelser vidare 

till endast fem personer37. Detta är ett bra sätt för att belysa vikten av en god klagomålshantering. 

De orsaker som finns för att bryta med en butik är liknande med att göra slut på ett förhållande. 

Ett antal exempel på detta kan vara nonchalans, oärlighet, väntetider och otillräcklig 

klagomålshantering. Detta är ett sätt som konsumenter inte uppskattar, kunden vill helt enkelt 

inte bli behandlad på detta sätt. Ett bra sätt för butikerna att få nöjda och lojala kunder är att 

vända något missnöje det vill säga ett klagomål till något positivt, genom att använda sig av en 

god klagomålshantering38. 

 

Den kvalitetsupplevelse kunden får i en butik påverkas av vilka förväntningar kunden har. De 

förväntningar kunden har styrs av en rad olika företeelser som till exempel 

marknadskommunikation, vilken image företaget har, andra människors åsikter och kundens 

behov39. Dessa förväntningar är väldigt svåra att förutse och det blir därför omöjligt att ligga 

steget före eftersom de förändras hela tiden utifrån en rad olika faktorer40: 

                                                 
37 Pihlsgård (2002) 
38 Pihlsgård (2002) 
39 Blomqvist et al (2004) 
40 Blomqvist et al (2004) 
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 Tidigare erfarenheter – Vilka erfarenheter kunden har sedan tidigare av butiken, 

exempelvis genom köp. 

 Kundens personliga behov – Vilken förmåga butiken har att förse kunder efter vilka 

behov denne har. 

 Höjda kvalitetskrav – Tidigare köp har inte gett kunden den nöjdhet som denne ville ha, 

utan att nästa köp skall stilla kundens behov och önskemål. 

 Vilken roll kunden upplever sig ha i leveransen – Kunden värderas positivt av butiken 

genom att de prioriteras högt, exempelvis att de får mer hjälp och service då de är lojala 

samt stora kunder till butiken. 

 Explicita löften – Detta är den service som butiken tillhandahåller genom synliga faktorer, 

exempelvis annonsering.  

 Implicita löften – Dessa löften innebär löften av god service genom att du handlar för ett 

visst pris, dvs. att om kunden handlar för mycket ska denne få god service. 

 Word - of - mouth – En kund blir bra bemött av personalen, de får god service och butiken 

tillhandahåller en god klagomålshantering. Arbetar butiken med detta så är chansen stor 

att kunder sprider vidare detta till människor i sin omgivning. 

 

Om butiker arbetar kontinuerligt med dessa faktorer och är öppna att ta till sig om kundens 

åsikter är det till stor fördel för butikens framtida arbete. Kunder som besöker en butik med 

jämna mellanrum och denne känner till butikens sortiment och personal samt vet vilka produkter 

de är skickligast på. Samtidigt får personalen reda på mycket information om kunden och kan på 

bästa sättet tillgodose deras behov för att undvika negativa åsikter från kunden. Om butiken 

skulle missa värdefull information från kunder om dessa faktorer är det stor chans att kunder 

klagar, eftersom de behandlat kunden värdefullt tidigare men i detta scenario frånser denna 

information41. 

 

 

                                                 
41 Blomqvist et al (2004) 
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3.1.1 Engagemang 
Engagemang i en affärsrelation innebär att en av parterna i en relation i någon grad vill göra 

affärer med den andra partnern42. Om man har ett högt engagemang att fortsätta samarbetet med 

den andra partnern så finns även motivationen och den värdeskapande faktorn som leder till ett 

sådant engagemang43.   Genom att skapa ett engagemang bland sina kunder kan man uppmuntra 

detta genom olika åtgärder. En åtgärd kan vara att upprätta en kundlåda, gärna med en text som 

lyder: ”Förslag från kunder som kommer att genomföras i butiken44.” Ett exempel på detta är 

IKEA:s kundlåda45 som uppmuntrade kunderna att lämna klagomål och synpunkter de hade om 

deras varor eller service. I detta fall hade IKEA börjat sälja en skinnsoffa med exklusiv utseende, 

men en kund blev mycket besviken och skrev ett irriterat brev som han lade i deras kundlåda. I 

brevet skrev han att det var mycket dålig att ha plastfötter på en sådan exklusiv soffa. Denne 

kund köpte dock soffan, men när soffan väl levererades så var den träfötter istället för plast. En 

kort tid därefter ringde försäljningschefen på IKEA och tackade för kundens synpunkter och det 

hade lett till att produktionen hade ändrats och pågrund av kundens engagemang tackade IKEA 

kunden för detta46. 

  

När en kund går in i en butik är butikens sortiment oftast uppdelat i två kategorier, hög- och 

lågengagemangs produkter. Högengagemangsprodukter är produkter som kunden finner ett stort 

intresse för. Dessa produkter vill kunden ofta ha mycket information om med stor personlig 

kontakt från försäljaren. I detta fall är produktinformationen viktigare än priset för kunden47. 

Lågengagemangsprodukter är motsatsen då kunden inte finner ett stort intresse och är begränsad 

vilken information de vill ha och den personliga försäljningen är begränsad och här gäller det att 

ha pris- och varuskyltar tydliga och välplacerade48. Kunder med ett lägre engagemang utvärderar 

ofta sina inköp efter det har skett, de vill säga att kunden inte lägger ner så stort engagemang 

innan köpet. Detta leder till att chansen är större att de klagar om produkten inte fungerar när de 

kommer hem, eftersom det är först då de utvärderar sitt inköp49. 

                                                 
42 Grönroos (2008) 
43 Grönroos (2008) 
44 Pihlsgård (2002) 
45 Pihlsgård (2002) 
46 Pihlsgård (2002) 
47 Pihlsgård (2002) 
48 Philsgård (2002) 
49 Wanger (2002) 
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3.2 Kundtillfredsställelse 
För att kunden skall bli tillfredsställd så gäller det för butiken tar reda på kundens behov och göra 

uppföljningar av köpen.  

 

3.2.1 Kundbehov 
Vi som kunder köper en vara eller tjänst för att vi vill tillgodose något behov som vi har. Till 

exempel vi köper en cykel för att vi inte orkar gå eller vi köper mat för vi är hungriga. I det flesta 

fallen finns det mer än ett behov som vi vill få tillfredställt genom en vara/tjänst50.  Alla behov 

behöver inte vara medvetna utan det finns även omedvetna behov som vi inte vet om att vi har 

men vi blir irriterade och missnöjda om de inte uppfylls. Ett klassiskt exempel på detta är om 

vattentemperaturen i kaffebryggaren är för låg så att kaffet smaker konstigt av någon anledning 

som vi inte vet. Det kan leda till att vi börjar misstro de som har producerad vår kaffebryggare 

och får på så vis en negativ inställning till det företaget.  

 

En sak som är viktigt att ta hänsyn till är att vi som konsumenter har olika typer av behov och 

förväntningar samt att vi reagerar på olika sätt om de uppfylls eller inte. För att exemplifiera detta 

använder vi kanonmodellen som tar upp tre grupper av kundbehov. Det första behovet är 

basbehov som innebär de grundläggande behoven vi har som är så självklara att de är svåra att få 

reda på genom att fråga kunden. Dessa behov måste tillfredställas för att kunden inte ska bli 

missnöjd. Men de räcker inte att enbart tillfredställa dessa för att göra kunden nöjd. Andra 

behovet är uttalade behov som förklarar vad kunden förväntar sig att få och vad den upplever 

som viktigt. Det är ofta dessa behov man tänker på när kundbehov diskuteras51. Det sista 

kundbehovet är omedvetna behov som innebär att vi har något behov som vi inte vet om och vi 

vet inte heller hur vi ska uppfylla det.  Därför kan vi inte heller svara på en fråga om vilket behov 

vi har eftersom vi inte vet om det. Men genom att lyckas pricka in de behoven får 

produkten/tjänsten ett attraktivt värd och skaffar sig på detta vis olika konkurrensfördelar52. 

 

                                                 
50 Bergman (2007) 
51 Bergman & Klefsjö (2007) 
52 Bergman & Klefsjö (2007) 
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3.2.2 Mätning av nöjdhet 
Genom att ta reda på hur nöjda hur butikens kunder är så blir detta en viktig del i verksamhetens 

utveckling53. Många olika hotell använder sig av enkät för att ta reda på vad deras kunder tycker 

om hotellets städning av rum, rummets miljö och inredning samt hur väl TV har fungerat. 

Kunderna får sedan ge sitt betyg från mycket bra till mycket dåligt54. Men för att få de ärligaste 

svaren är det viktigt att de får en viss av belöning när de svarar på frågorna. Det är viktigt att veta 

om kunderna är missnöjda, med det är ännu viktigare att veta i vilket utsträckning kunderna är 

missnöjda. Detta för att ta reda på vilket egenskaper butiken skall förbättra55. 

 

3.2.3 Konsekvenser för butiken av kundtillfredsställelse 
De flesta företagen fokuserar mer på sina marknadsandelar än sina kunders tillfredställelse vilket 

är ett misstag. Detta eftersom att titta på marknadsandelar är ett sätt att titta bakåt medans att titta 

på kundtillfredsställelse är ett sätt att titta framåt. För om kundtillfredsställelsen minska dröjer de 

inte länge innan marknadsandelen minskar. Fyra fakta som styrker detta är för det första kostar de 

fem till tio gånger mer att skaffa nya kunder än att behålla sina befintliga56.  Ytterligare fakta är 

att ett genomsnittligt företag förlorar mellan fem och tio procent av sina kunder varje år. Lyckas 

företaget med att minska sitt kundbortfall med fem procent kan de öka sin lönsamhet från 25 

procent upp till 85 procent. Fjärde och sista faktorn är att kundlönsamhet tenderar att öka ju 

längre kunden behålls. Kundtillfredsställelse är ett nödvändigt mål att ha för butikerna men det är 

inte tillräckligt, eftersom de bara har en liten roll när det gäller att behålla kunder på en stark 

konkurrensutsatt marknad. 

 

Det finns ett antal orsaker som styr kundens vilja att framföra sin klagan. Antingen är graden av 

missnöje så stor att de vill klaga, eller hur viktig produkten är för kunden. Vidare orsaker är om 

kunden riskerar att få stå för ytterligare kostnader om de skall framföra sin klagan. Kundens 

personlighet är också en avgörande faktor, hur självsäker och välutbildad är kunden i den process 

som kommer att ske. Den sista faktorn är vems fel det är att produkten gått sönder, är det 

                                                 
53 Bergman & Klefsjö (2007) 
54 Bergman & Klefsjö (2007) 
55 Bergman & Klefsjö (2007) 
56 Kotler (2003) 
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kundens, butikens eller producentens fel att produkten inte lever upp till dess förväntningar57 och 

om felet kommer att upprepas ifall kunden inte påpekar felet58. 

 

Företag förlorar under regelbundna strömmar några procent av sina nöjda kunder och behöver 

därför fokusera på att behålla kunderna59. Detta kan dock vara lite vilseledande för det kan vara 

så att butikens kunder är lojala tack vare att det inte finns några andra alternativ. Så de företagen 

egentligen behöver sträva efter är att uppnå en högre äkta kundlojalitet. Lojala kunder betalar till 

exempel sju till tio gånger mer än icke lojala kunder. Så därför är det viktigt att företagen inte 

enbart försöker göra sina kunder nöjda utan att man förtjusar dem, genom att företaget överträffar 

deras förväntningar60.  

 

De kunder som är extremt nöjda har cirka sex gånger så stor återköpsbenägenhet än de kunder 

som är mycket nöjda61, samt är de kunder som är extremt nöjda är de som är mest lojala och 

villig att handla i butiken igen62. Det finns en mängd artiklar och rapporter som visar ett positivt 

samband mellan kundtillfredsställelse och butikens finansiella resultat63. 

 

3.3 Lojalitet 
Väl tillfredsställda kunder leder till ökad lojalitet gentemot en butik vilket ökar chansen till 

återköp som på sikt kan leda till lönsamhet. Det är väldigt viktigt för butiken att ta hand om sina 

befintliga kunder. Detta eftersom det är mer lönsamt för ett företag att behandla sina kunder än att 

söka sig efter nya kunder. Ytterligare faktorer som leder till en ökad lönsamhet är det faktum att 

butikens lojala kunder sprider positiv word-of-mouth och därmed kostnadsfri marknadsföring64. 

 
En definition av kundlojalitet är att ”kundlojalitet är individens tendens att fortsätta, över tiden, 

att uppvisa samma beteende som tidigare uppvisats i liknande situationer65.” Att bedöma 

                                                 
57 Boström & Hernant (2010) 
58 Wanger (2002) 
59 Kotler (2003) 
60 Kotler (2003) 
61 Bergman & Klefsjö (2007) 
62 Bergman & Klefsjö (2007) 
63 Bergman & Klefsjö (2007) 
64 Boström & Hernant (2010) 
65 Söderlund (2001) 
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kundernas lojalitet kan delas in i fyra kategorier, falsk, sann, låg och latent lojalitet. Kunder med 

sann lojalitet är mycket positiva till butiken som har en hög köpfrekvens, medan de kunderna 

med en latent lojalitet har en positiv attityd fast med ett lågt köpbeteende. Har kunder en falsk 

lojalitet har de en hög köpfrekvens fast med en negativ attityd gentemot butiken66. 

Nedan visas en lojalitetsmatris angående kundernas olika lojalitetskategorier67. 

Falsk lojalitet  Sann lojalitet

Låg lojalitet Latent lojalitet

Attityd

Beteende

+

+

‐

‐

 
[Figur 1: Lojalitetklassifiering, Blomqvist, R. Dahl, J, & Haeger, T. (2004)] 
 
Att bedöma kundernas lojalitet handlar om att bedöma deras beteende och attityd. Att enbart se 

till den ena faktorn kan vara riskabelt för butiken då det inte ger en helhetsbild angående deras 

inställning om varför de har ett visst beteende eller attityd68. De viktigaste en butik ska göra för 

att få lojala kunder är att erbjuda deras kunder bra produkter som tillfredsställer deras behov och 

önskemål. Men det är inte själva produkten som avgör kundernas lojalitet gentemot butiken utan 

den service som butiken tillhandahåller. Det är kvaliteten och värdet i relationen som avgör om 

en kund blir lojal eller inte69. 

 

                                                 
66 Blomqvist et al (2004) 
67 Blomqvist et al (2004) 
68 Blomqvist et al (2004) 
69 Blomqvist et al (2004) 
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3.3.1 Konsekvenser av kundlojalitet 
Grundtanken med att butiken skall ha lojala kunder är att lojalitet ska leda till lönsamhet70. När en 

kund är lojal är tendensen att de återkommer stor. Det är i detta skede butiken skall tänka över 

vad de ska göra med en sådan kund. Ska en lojal kund få en annorlunda behandling som till 

exempel trevligare bemötande, bättre erbjudanden eller förmånligare priser? Kunden bli mer 

kunnig efter flertal besök och butiken måste därför behandla kunden efter det. Butiken måste ta 

reda på vad kunden har för kunskaper för att butiken skall kunna anpassa informationen butiken 

skicka ut till denne71. Butiken måste hela tiden utveckla sin service, marknadskommunikation 

och sitt sortiment för att på bästa sätt kunna ge deras lojala kunder den belöning de är värda. 

Eftersom kedjan till lönsamhet är nöjd kund – lojal kund – lönsam kund, så är det viktigt för 

butiken att först göra kunden nöjd, vilket på sikt leder till att kunden blir lojal, för att sedan nå det 

slutgiltiga målet av kundlojalitet, nämligen lönsamhet72. 

 

3.3.2 Sambandet mellan kundlojalitet och lönsamhet 
Lojala kunder ger butiker lönsamhet73. Genom att butiker aktivt arbetar med att få sina kunder 

nöjda, genom noggrant och välplanerat arbete ger dem lönsamhet74. Att se till kunders behov, 

önskemål och åsikter ger dem ett försprång om vad de kan göra bättre och samtidigt kan göra 

bättre i framtiden. Det är inte bara butikerna pris eller utbud som avgör kundernas lojalitet, utan 

de icke-materiella ting runt omkring som avgör hur lojala de blir75. Kundens upplevda 

köpupplevelse är en viktig del om butiken kommer att bli lönsam eller inte. En kvalitativ 

köpupplevelse innebär att butiken kan ta ut ett högre pris för sina produkter och därmed kunna 

sälja produkter med högre kvalitet. Detta leder till färre produktionsfel, färre reklamationer och 

därmed högre kundtillfredsställelse. Detta resulterar sig i att butiken drar till sig lojala kunder 

vilket medför säkra intäkter i återköp och minskad marknadsföring via word-of-mouth. Detta är 

faktorer som påverkar lönsamhet76. 

 

                                                 
70 Söderlund (2001) 
71 Söderlund (2001) 
72 Söderlund (2001) 
73 Söderlund (2001) 
74 Söderlund (2001) 
75 Söderlund (2001) 
76 Boström & Hernant (2010) 
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3.4 Vad butiken levererar 
Det första vi fokuserar på är butikens tjänster, för det är detta som avgör om konsumenten blir 

nöjd med butiken eller om det får en motsatt effekt. Det vi skall presentera först är butikens icke 

fakturerbara tjänster, dvs. tjänster som inte syns. 

 

3.4.1 Icke fakturerbara tjänster  
När man pratar om tjänstens betydelse inom en butik brukar samtalet glida in på sådana tjänster 

som företaget kan fakturera och beräknas som en andel av den totala omsättningen som till 

exempel hemkörning eller installation av en produkt. Detta kallas fakturerbara tjänster, men i 

verkligheten är detta bara en liten del av de tjänster som företaget erbjuder sina kunder. Alla 

kunder oavsett om det är en enskild individ eller en stor branschorganisation så märker 

konsumenterna hur företaget arbetar med de så kallade dolda eller icke fakturerbara tjänsterna 

som till exempel hantera klagomål, hålla löften, respektera tidsramar, fakturering eller hur 

företaget tar hänsyn till kundens specifika behov. Dessa tjänster gör det antingen lättare eller 

svårare att vara just kund till företaget. Det är denna typ av tjänster som avgör om kunden stannar 

kvar hos företaget eller om kunden ser sig om efter andra alternativ. Så vikten av icke 

fakturerbara tjänster är stor, det är på detta viset företaget skapar sig konkurrensfördelar gentemot 

sina konkurrenter. Ett problem med icke fakturerbara tjänster är att företagsledningar inte ser 

dessa som tjänster och behandlar dem då inte där efter heller. Det i sin tur innebär att det blir 

svårt för kunden att uppfatta dessa tjänster som värdeskapande aktiviteter77. 

 

3.4.2 Serviceperspektivet 
Som vi tidigare nämnde kan butiken skapa sig konkurrensfördelar genom olika typer av tjänster 

som icke fakturerbara tjänster och dolda tjänster. Men för att detta ska bli verklighet krävs det att 

butiken använder sig av ett serviceperspektiv som innebär att man inser vikten av kundrelationen 

och ser tjänstekomponenternas roll som strategisk78. Så genom att komplettera sin kärnprodukt 

med rätt typ av tjänster kan butiken överträffa konkurrenternas tillhandahållande av 

kärnprodukter med samma kvalitet som ens egna produkter79. 

                                                 
77 Grönroos (2008) 
78 Grönroos (2008) 
79 Grönroos (2008) 
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3.5 Klagomålshantering 
Om kunderna inte skulle bli nöjda med det som butiken har levererat är det viktigt att det finns en 

väl utvecklat klagomålshantering som kan ta hand om kundens synpunkter. Detta för att vända en 

negativ händelse till något positivt för butiken. Nedan ses en modell som visar vad som kan ske 

när man hanterar en missnöjd kund med en dålig klagomålshantering, respektive bra 

klagomålshantering. 

Missnöjd kund

Dålig klagomålshantering Bra klagomålshantering

Kunden lämnar 
butiken

Kunden klagar

Butiken lär sig 
och utvecklas

Gör kunden 
nöjd

Kunden blir 
lojal

Butiken mister 
viktig information

 

[Figur 2: Konsekvenser av klagomålshantering. Blomqvist, R. Dahl, J, & Haeger, T. (2004)] 

 

3.5.1 Missnöje och reklamation 
För att mäta kundtillfredsställelse kan butikerna inte enbart titta på antalet reklamationer eller 

klagomål eftersom detta inte är några tillförlitliga mått. För de flesta kunderna låter bli att klaga 

även om de är missnöjd. Flertalet undersökningar visar på att enbart fem procent av de missnöjda 

kunderna klagar, däremot pratar kunden gärna med sina vänner och bekanta om sin upplevelse 

med butiken. På detta sätt når våra åsikter en massa andra människor utan att butiken är medveten 

om det. I dagens läge är möjligheterna till spridningen av world of mouth större än någonsin tack 

vare till exempel internet80. Det i sin tur påverkar butikens kundgrupp antingen negativt om det är 

                                                 
80 Bergman & Klefsjö (2007) 
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missnöje eller positivt om det är nöjda kunder81. Det viktigaste är att företaget snabbt försöker 

förvandla en missnöjd kund till en nöjd kund för att på så sätt återvinna förtroendet och skapa en 

lojal kund. Här är det då viktigt att medarbetarna har tillräckligt med kunskaper och befogenheter 

för att kunna lösa problemet så snabbt som möjligt. Ett bra exempel på detta är 

biluthyrningsfirmor som ofta uppgraderar sina kunder till de bästa bilarna om det har uppstått 

några problem vid hyrningstillfället. Detta är ett bra sätt att vända något negativt till en positiv 

upplevelse82. Nedan vill vi visa betydelsen att butiken behålla sina kunder och vad det kostar att 

skaffa nya. 

Missnöjda kunder
Berättar för 

1000 personer

4 
Klagomål 

når företaget

100 
missnöjda 

kunder

 
[Figur 3: Betydelsen att ta till vara på klagomål och att få kunder att framföra sin klagan. Bergman, B & Klefsjö, B 

(2007)] 

 

3.5.2 Kundens valmöjligheter vid ett missnöje 

Om en kund inte är nöjd med butiken eller en vara finns det ett antal parametrar som kunden kan 

ta till. Här nedan kommer ett par exempel på vad kunden kan göra 

 

 Kunden väljer att inte göra någonting 

 Näst gång kunden ska handla väljer den bort butiken eller säljaren den är missnöjd med 

 Sprida negativ word-of-mouth  

                                                 
81 Bergman & Klefsjö (2007) 
82 Bergman & Klefsjö (2007) 
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 Söker upprättelse genom att gå till butiken och reklamera sin vara 

 Vända sig direkt till huvudproducenten och klaga 

 Gå direkt till huvudkontoret med sina synpunkter 

 Ta till rättsliga åtgärder.  

 

Vid första anblicken kanske den första punkten verkar vara bra eftersom butiken inte behöver ta 

tag i en missnöjd kund. Konsekvensen av detta är ju att kunden i framtiden väljer att handla i 

någon annan butik. Det kan även bli så att kunden går runt och surar på butiken vilket leder till 

negativt prat genom word-of-mouth. Detta är effekter av punkt ett då kunden väljer att inte göra 

någonting. Så därför är det bättre för butiken om kunden väljer att göra som punkt fyra, nämligen 

att komma tillbaka till butiken med sitt problem. För på detta sätt får butiken chansen att tillrätta 

göra sitt misstag och undvika de tidigare nämnda konsekvenserna. Det är viktigt att tänka på att 

om kunden bara är lite missnöjd eller att vara inte kostar så mycket är de mindre chans att den 

klagar. Skulle kunden däremot vara mycket missnöjd och produkten vara lite dyrare är det en 

större risk att den klagar.  

3.5.3 Klagomålshantering 
När kunden nu har valt att framföra sitt missnöje är det viktigt för butiken att fånga upp de 

klagomål som kunden har83. Det första man skall göra som butikspersonal är att bemöta kunden 

med ett leende. Det är bevisat att ett leende väcker positiva känslor hos kunderna och får dem att 

se butiken på ett bra sätt84. 

 

De faktorer som är viktiga för butiken när det gäller hanteringen av klagomål är att butiken har 

utbildat sin personal på rätt sätt så att de har tillräckligt med kunskap och befogenheter att hantera 

ett klagomål på rätt sätt.  Det är även viktigt att butiken har lämpliga sätt för att återställa felet, 

det vill säga att butiken har färdiga ramar på vad som gäller vid klagomål så att det inte blir olika 

åtgärder för samma problem. En annan faktor att ta hänsyn till är att lokalisera de kritiska 

punkterna i problemet. Den sista men kanske viktigaste faktorn är att ha öppna kanaler så att 

klagomålen förs fram. Det funkar inte att ha en telefonlinje som kunderna kan ringa till och klaga 

                                                 
83 Blomqvist et al (2004) 
84 Widsell (2008) 
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om den ständigt är upptagen eller har en lång väntetid, då fallerar konceptet med en 

klagomålshantering85. 

 

För att butiken skall kunna bearbeta de klagomål som kommer in är det viktigt att de har 

information om kunden, för att på bästa sätt kunna åtgärda den kritik butiken mottagit. 

 

3.6 Relation mellan kunden och butiken 
Lyckas butiken med sin klagomålshantering är det ett steg närmre till en god relation till kunden. 

Här nedan kommer vi att presentera ett antal parametrar för att lyckas skapa en positiv relation 

mellan kunden och butiken. En kundrelation ingriper två eller flera parter86. En relation bygger 

vanligtvis på en attityd, samt att en relation inte bara visas i ett köpbeteende utan även med en 

känslomässig relation med relationspartnern87. 

 

3.6.1 Relationsfördelar  
När en kund finner en butik de är nöjda med så minskar riskerna för säkerheten då oron minskar 

och man får en pålitlighet till butiken. Samtidigt kan fördelarna leda till att man blir igenkänd av 

personalen och en vänskap kan uppkomma, samt att man får särskilda förmåner såväl att kunden 

prioriteras och ett bättre pris.88 Ytterligare fördelar för kunden är att kunden får mindre arbete att 

välja butik för sina inköp, då andra alternativ inte behöver utvärderas89. En relation är inte bara 

fördelaktigt för kunden utan det finns även fördelar med en god relation för butiken. Genom att 

lära känna kundens behov och önskemål kan butiken erbjuda tjänster som går utöver de tekniska 

lösningarna90. Detta skapar konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Genom goda 

relationer till sina kunder kan butiken skapa bra konsekvenser av klagomålshantering, genom att 

butiken faktiskt hanterar klagomålen. Det finns åtminstone tre vinster med att hantera klagomålen 

från sina kunder. En vinst är att en kund som får upprättelse slutar prata negativt om butiken och 

börjar istället sprida positiv word-of-mouth till sina vänner och bekanta. För det andra så är det 

                                                 
85 Blomqvist et al (2004) 
86 Grönroos (2008) 
87 Grönroos (2008) 
88 Grönroos (2008) 
89 Grönroos (2008) 
90 Grönroos (2008) 
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billigare att behålla sina kunder än att skaffa nya. Sista punkten är att butiken lär sig av sina 

klagomål och på så sätt kan den förbättra sig91  

 

3.6.2 Kunddialog 
En definition av kunddialog är ”en process för kontinuerligt informationsutbyte med individuella 

kunder i syfte att stödja och utveckla relationen92.” Det traditionella sättet för butiken i att 

använda sig av en kunddialog var att marknadsföra vilka produkter de har att erbjuda och vilka 

olika egenskaper de har till sina kunder. Idag är detta sätt under en förändring och fokuset är mer 

inriktat hur butiken kan uppnå en dialog med kunden, för att på detta vis ta reda på vad som är för 

kundens intresse och inte bara för butiken93. Det är även viktigt att veta att personalen är butikens 

ansikte utåt och med personalens expertis har förmågan att kunna omvända en missnöjd kund till 

en nöjd kund. Personalens sociala kompetens samt deras verbala fallenhet att tala med kunden är 

en viktig del i kundbemötandet och i slutändan klagomålshantering. Enligt studier så kan man se 

att ett butiksbiträde har många gemensamma faktorer med andra yrken, som exempelvis lärare 

och läkare när det kommer till att ta kvicka beslut94. En bra kunddialog som bygger på ett 

gemensamt mål förstärker inte bara kundrelationen utan även kostnaderna för butikerna då de får 

mer betydelsefull information från kunderna95.  

Detta kan man utföra efter tre stadier96: 

1. Förbereda och underlätta kundmöten. 

Butiken får en bra bild av vad kunderna har för förväntningar, och på så sätt att dialogen 

sker smidigare. 

2. Stödja relationen 

Kunddialogens roll blir att fungera som en röd tråd så det ett värde för kunderna. 

3. Bygga varumärke 

Kunddialogen måste få en sammanhållning från de tidigare mötena så resultatet blir så bra 

som möjligt. 

                                                 
91 Boström & Hernant (2010) 
92 Blomqvist et al (2004) 
93 Blomqvist et al (2004) 
94 Shepherd (2006) 
95 Blomqvist et al (2004) 
96 Blomqvist et al (2004) 
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Som vi tidigare har tagit upp så är det en viktig del i kunddialogen hur butikerna tar emot och ser 

på sina klagomål. Det första tecknet på en försämrad kunddialog är att kunden inte klagar, för att 

i de flesta fall har kunder någon gång haft synpunkter eller klagomål på butiken97. En 

förutsättning för att butiker skall kunna få sina klagande kunder nöjda är att butiken inte ser 

klagomålet som en belastning, utan som en fördel. De butiker som ser en klagande kund som en 

tillgång och inte en börda är de som kan rätta till sin nuvarande hantering och på så sätt få mer 

nöjda och lojala kunder.98 För kunder som klagar är butikernas bästa vänner, eftersom de 

uppmärksammar butiken om vilka brister de har inom verksamheten99.  

 

3.6.3 Vill alla kunder ha en relation? 
Men alla kunder vill inte ha en relation, då de anser att det inte gynnar till deras fördel att uppnå 

en positiv relation till den andra partnern. När kunder köper varor från Internet så brukar 

vanligtvis kunden få nyheter från företagets sida, men detta kan vissa kunder bli irriterade utav då 

de inte önskar mer information då de inte är intresserade av några nyheter100. Vidare har företag 

tagit hänsyn till detta och låtit expandera telefonnummer och internetadress så kunder kan ta till 

sig detta om de vill ha mer kontakt101. Samtidigt finns det kunder som är aktiva och uppskattar 

information efter dem har handlat en viss vara från ett företag. När de handlar en vara kan det 

sparas i ett kunddatalager som företaget anpassar och skickar ut nyheter efter deras profil102. 

 

 

                                                 
97 Blomqvist et al (2004)  
98 Arnerud-Cooper (1998) 
99 Kotler (2003) 
100 Grönroos (2008) 
101 Grönroos (2008) 
102 Grönroos (2008) 



Butikschefsprogrammet  Alexander Liljenberg 810610 
Examensarbete vt-2010  Mikael Ekman 831115 
Grupp 8, Varberg  Tony Karlsson 850423 
 

Sida 28 av 61 
 

4 Empiri 
I detta kapitel skall vi redovisa det underlag vi fått fram genom våra tre individuella intervjuer 

med butikscheferna på Face, Victorins Guld och Kappahl, samt de två fokusgrupper vi har 

upprättat. Den ena fokusgruppen är baserad på åldrarna 19-30 år, samt en fokusgrupp där 

deltagarna är över 50 år. 

 

4.1 Face 
Face är en fristående butik som säljer trendiga modekläder i den övre prisklassen. Företaget 

etablerades i Varberg 1986. Här nedan kommer den intervju som har gjorts med butikschefen 

Jens Bergqvist på Face att presenteras. 

 

Det första butikschefen Jens fick ta ställning till är hur han definierar ordet klagomål. Jens tycker 

att klagomål är när kunden kommer in till butiken och inte är nöjd med en viss produkt. När Face 

tar emot ett klagomål anser Jens att alla klagomål skall tas emot med ett leende. Jens fortsätter 

förklara att om personalen och han själv gör detta så vänder man kundens negativa förväntningar 

och gör hela processen mycket enklare. I vissa fall så vill Face ha expertutlåtanden om vissa fel, 

då de skickar produkten tillbaka till leverantören och får ett besked från dem. Om kunden 

kommer tillbaka med vissa ”solklara fall” och tydliga fel som kunden själv inte åstadkommit så 

får denne kund en ny produkt eller pengar tillbaka. 

 

Vidare i intervjun diskuterade vi och butikschefen om hur klagomål kan uppfattas av kunden. 

Jens medger att Face har förlorat vissa kunder pågrund av deras klagomålshantering, han menar 

att en del kunder inte kan godta ett nej från butikens sida och avbryter då sina framtida inköp på 

Face. Att kunder pratar om butiken (word-of-mouth) har Jens märkt av, både i negativ samt 

positiv bemärkelse. För att undvika negativ spridning om butiken så talar Jens klarspråk till 

kunden. Han talar då om vilka föreskrifter det gäller för en tröja med ett visst material, och hur de 

skall tvätta dessa plagg. Detta underlättar för framtida arbeten ”och på så sätt har vi ryggen fri” 

berättar Jens. Face har märkt genom åren att alla kunder inte är lönsamma, men Jens tillägger 

med stor emfas att alla kunder är viktiga för butiken oavsett om de handlar mycket eller lite i 

butiken. Genom att ha samma inställning till alla kunder så är detta en viss form av positiv 
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spridning av word-of-mouth, genom att ett bra bemötande bidrar till en positiv bild av butiken, 

menar Jens. 

 

Vidare i intervjun talade vi om vilka förväntningar kunden har vid köpen. Jens anser att kunderna 

har höga krav och förväntningar. Detta arbetar Jens med att lägga stor vikt i att bemöta kunden på 

ett bra sätt och vara delaktig genom hela köpprocessen. Vid marknadsföring förmedlar Face vilka 

varumärken butiken tillhandahåller och var Face är lokaliserat. 

 

Nästa fråga vi diskuterade var vilket engagemang kunden har i köpprocessen. Av de kunder som 

besöker Face så anser Jens att kunderna är mest intresserade av högengagemangsprodukter, alltså 

de produkter som kräver ett större intresse och engagemang från kundens sida. Jens grundar detta 

på motiveringen att eftersom Face tillhandahåller ett sortiment med högengagemangsprodukter så 

är detta ett naturligt utfall. Av de produkter som kunderna klagar mest på är det stickade ullplagg, 

detta eftersom dessa varor kräver en viss hantering vid tvätt. För att framföra informationen om 

varorna så talar Jens och Face personal om detta muntligt. Jens tillägger att texta information på 

varje plagg skulle ta för mycket tid och övriga arbetsuppgifter bli lidande. Jens berättar därför 

muntligt för kunden hur produkten skall behandlas. Nyligen startade Face en blogg där kunder 

kan framföra sina åsikter och idéer till butiken, på detta sätt får Jens reda på vad kunderna är 

intresserade. Jens tillägger dock att kunna tillfredsställa alla kunders önskemål är svårt, men som 

Jens säger ”om det går att fixa och passar till butiken så åtgärdar vi det.” 

 

Vidare i intervjun ställde vi frågor om rapportens huvudämne, klagomålhantering och hur detta 

behandlas samt hur Face uppmuntrar kunden att klaga. En dålig klagomålshantering, enligt Jens 

är när personalen blir irriterad och när man inte möter kunden med ett leende. Detta leder till att 

kunden likaså blir arg över situationen samt att butiken kan mista en kund. Jens menar att om en 

klagomålshantering skall få det bästa utfallet så gäller det att personal visar ett intresse med ett 

glatt humör. Genom att bemöta en irriterad kund med en positiv inställning så är chansen större 

att kunden blir nöjd genom personalens agerande. Jens tillägger att detta är något alla i 

personalen skall vara medvetna om. När kunden har bestämt sig för att köpa en viss produkt är 

Face personal noga med att berätta och uppmuntra kunderna att återkomma om det skulle 

uppkomma några fel eller brister. På detta sätt menar Jens att han samt personalen uppmuntrar 
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kunderna att klaga.  När Jens eller hans personal plockar upp deras kläder i butiken och märker 

något fel på plaggen så tar de bort de plaggen från butiken och meddelar detta till leverantören, 

men i vissa fall medger Jens att de missar detta. Vidare berättar Jens att det finns en del kunder 

som utnyttjar dessa brister för att få till ett bättre pris. Jens och hans personal brukar då neka 

kunden detta och plocka bort den aktuella varan och ersätta med en ny. Att mäta 

kundtillfredsställelse är inget Face gör, Jens menar att de sätt de läsa av detta är på deras blogg. 

Men Jens tillägger dock att de detta inte utgör hela sanningen. När det kommer in kunder med 

klagomål så brukar Jens eller hans fru, tillika delägare Pernilla ta hand om dessa problem. Face 

personal har fått direktiv att lämna klagomål till dem eftersom de tar de slutgiltiga besluten om 

hur klagomålen skall behandlas och hanteras. Rent praktiskt förklarar Jens att de går till så att en 

kund kommer in med en felaktig produkt och är det en klar reklamation tar butiken den direkt 

utan problem. Är det en tveksam reklamation skickas produkten tillbaka till leverantören. 

 

Intervjun fortsatte med att vi diskuterade och ställde frågor med Jens om hur butiken påverkas av 

klagomålshantering och vilka faktorer som berör detta ämne. Jens tycker att om en anhörig eller 

människor i deras omgivning skulle vilja klaga på en vara så är chansen till detta mindre är 

sedvanliga kunder. Jens tillägger att de skulle hanteras som alla andra kunder och bli jämställda 

med övriga kunder. Jens anser att butikens omsättning inte påverkas i en större utsträckning av att 

de får ta emot klagomål av vissa produkter. Detta anser Jens eftersom han tror att det är ”en så 

liten summa och inte påverkar i det stora hela.” Det som skulle kunna påverka omsättningen är 

om en lönsam kund skulle välja att lämna butiken. Jens medger att vissa segment är mer 

lönsamma än andra. Det är en grupp av människor som brukar handla mer kläder samt för en 

större summa pengar. Dessa personer brukar Jens bjuda på middag en gång om året. Denna 

inbjudan får inte alla kunder utan enbart de som är mer lojala och tillhör den lönsamma 

kundgruppen som består av cirka 40 personer. Jens berättar att Face har ett kundregister med 

cirka 1500 kunder, men denna siffra berättar han att de kommer ifrån internetsidan facebook och 

att denna siffra kan variera. När man köper byxor eller jeans från Face så ingår fri uppläggning av 

dessa varor, ytterligare tjänster som är kostnadsfria för kunden är information de får från deras 

blogg. Det är även på internet som Jens tar reda på vad kunder har för behov och önskemål och 

därav är kundvården en väldigt viktig faktor för Jens och Face. Jens berättar att han är väldigt bra 

att komma ihåg kunders ansikte och vad de har köpt vilket för Jens underlättar framtida affärer 
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med dess kunder. Face startades 1986 och Jens har varit med sedan dess, under dessa år har Jens 

lärt sig att se vilken storlek, modell och färger kunder passar bäst i. Detta brukar underlätta 

köpprocessen både för personalen men också för kunden. 

 

Nästa fråga vi ställde till butikschefen var hur kundrelationen såg ut mellan butik och kunder 

samt hur de skapar en kundrelation. Face följer upp kundköp när kunden återkommer, och då 

brukar Jens ofta fråga hur exempelvis tröjan passade och om de fortfarande är nöjda med varan. 

De relationsfördelar för kunden är att både butiken och kunden vet vilka varor de passar i samt att 

kunderna lättare kan hitta de varor de är intresserade utav.  

 

Mot intervjuns slut talade vi om kunders lojalitet gentemot Face, samt hur de ser på lojala kunder 

och hur de anpassar sig efter dem. Jens definierar lojala kunder som kommer tillbaka till butiken 

och gör återköp eftersom de är nöjda med deras personal, sortiment och service. Jens medger 

dock att han inte vet hur lojala deras kunder är, men berättar gärna om ett exempel: ”Det var en 

kvinna som var i Göteborg och skulle shoppa med sina väninnor. När de besökte en butik fick 

hon syn på en tröja hon varit intresserad av under en längre tid. Men hon avstod att köpa den i 

den butiken och ville gynna oss istället.” Detta är också ett sätt som gör att lojala kunder bidrar 

till en ökad lönsamhet för butiken, fortsätter Jens. Vidare berättar Jens att man aldrig skall vara 

nöjd med sin butik, utan att man alltid skall försöka utveckla butiken. Inspiration till nya 

förändringar finner Jens då han eller hans delägare besöker olika mässor runt om i Europa. 

Eftersom Face säljer många märken ifrån Italien, så är detta ett land de besöker frekvent för 

fortsatt inspiration. 
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4.2 Victorins Guld 
Victorins Guld är en fristående guldsmedsbutik som säljer märkessmycken till både herr och 

dam. Företaget etablerades i Varberg 1908 av guldsmeden John Victorin. Idag drivs butiken av 

bröderna Ulf och Hans Victorin. I avsnittet nedan kommer en individuell intervju med 

butikschefen Hans Victorin att presenteras. 

 

Det första som togs upp i intervjun var hur butiken definierade ett klagomål och hur hanteringen 

av ett skulle gå till. Här ansåg Hans Victorin att ett klagomål var när en kund kommer tillbaka till 

butiken med något som den inte är nöjd med. Hanteringen av ett klagomål måste gå enkelt och 

smärtfritt annars är det stor risk att kunden upplever det som jobbigt att klaga i butiken vilket inte 

är så bra anser Hans. För att citera Hans ”gör om en reklamation till en reklam aktion”, det är på 

detta vis som Victorins Guld jobbar med klagomålshantering.  

 

Nästa ämne som berördes var hur butiken såg på sina kunder och om de hade förlorat några på 

grund av en bristfällig klagomålshantering. Enligt Hans Victorin är det omöjligt att svara på om 

butiken har mist några kunder på grund av bristfällig klagomålshantering men att detta med 

största sannolikhet har hänt. En annan aspekt som är viktig är kundernas förhållande till varandra 

och det prat som sker (word-of-mouth) dem i mellan. Här har butiken både märkt av positiva 

saker genom att folk som varit nöjda med deras vigselringar berättat de för sina vänner och de har 

i sin tur besökt butiken. Victorins har även fått smaka på de negativa effekterna av word -of–

mouth då en bristfällig undersökning ledde till en felaktig bild av butiken som en dyr butik. Hur 

kunden ska bemötas är en viktig del i butiken arbete enligt Hans som förespråkar att personalen 

ska möta alla kunder med stor respekt oavsett ålder, samt att de är viktigt att visa ödmjukhet i alla 

situationer. Victorins Guld vill att alla kunder som inte är nöjda med sina köp ska komma tillbaka 

så att butiken får en chans att åtgärda det, detta påpekar personalen vid varje köp. Denna åtgärd är 

ett sätt för butiken att undvika negativt prat som kan uppkomma genom att missnöjda kunder går 

hemma och surar för de tror inte att de kan reklamera en produkt av olika anledningar. På frågan 

om alla kunder är lönsamma kunder svarar Hans att de inte är det men att butiken mer än gärna 

hjälper den typen av kunder med eftersom detta ses som en reklamåtgärd.  
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I nästa stycke diskuterades kundens förväntningar på butiken och hur det påverkar upplevelsen. 

Enligt Hans säljer Victorins Guld inte smycken utan upplevelser och känsla. Butiken anspelar 

mycket på att kunden ska gå ifrån butiken med en skön känsla istället för att kunden bara går 

ifrån butiken med en klocka. Detta är ett sätt för att skapa ett mervärde till sina produkter för att 

på så vis tillfredställa kunden på ett bredare plan. Det leder även till att butikens kunder går in i 

butiken med höga förväntningar. Denna försäljningsstrategi marknadsförs genom att butiken är 

med ute på till exempel bröllopsmässor, tjejkvällar och andra sorters evenemang som kunden kan 

återkoppla en känsla till.  

 

Nästa ämne som diskuterades är hur kundens engagemang påverkar butiken. På Victorins Guld 

har ofta kunden ett stort fokus på varumärket. Det vill säga har de till exempel köpt ett smycke 

från Efva Attling tidigare är det stor chans att de vill ha samma varumärke igen. De produkter 

butiken säljer mest av är märkesvaror som till exempel Efva Attling och Tomas Sabo. När det 

kommer till hur stor benägenhet kunderna har att klaga på olika produkter spelar priset ingen 

större roll, inte heller varumärket utan folk klagar på örhängen för femtiokronor och klockor för 

fyra tusen. Victorins Guld är väldigt noggranna med produktinformation då butiken kan erbjuda 

kunden broschyrer till samtliga av sina produkter. Personalen berättar även de viktigaste sakerna 

att tänka på för just den köpta produkten vid köpavslutet. Detta är en viktig del i butikens service 

erbjudande eftersom kunderna är beroende av personalen för att kunna få reda på produkternas 

specifika egenskaper. Eftersom butiken saknar en kundlåda där kunden kan komma med 

önskemål och förslag är det viktigt att personalen är lyhörda samt att de är observanta på vad 

kunderna har att komma med. All sådan information sköts över disken eller runt om i butiken. 

Butiken är tacksam för alla typer av förslag eller klagomål som kommer in och är väldigt 

noggranna med att bearbeta den information som de har fått in från kunderna. De har ingen form 

av lagring för de klagomål som har kommit in utan tar tag i det direkt. 

 

I följande stycke kommer vi att gå igenom klagomålshantering och följderna av dem. Hans 

Victorin menar att en bra klagomålshantering ska gå snabbt och enkelt utan en massa krångel för 

kunden. Det är viktigt att bemöta kunden med ett leende och med en stor portion respekt. Gör 

butiken detta får det en nöjd kund som blir en återkommande kund. Skulle butiken istället sätta 

sig på tvären och vara otrevlig mot kunden bara för att man inte vill ta emot en vara så kommer 



Butikschefsprogrammet  Alexander Liljenberg 810610 
Examensarbete vt-2010  Mikael Ekman 831115 
Grupp 8, Varberg  Tony Karlsson 850423 
 

Sida 34 av 61 
 

de leda till en missnöjd kund som sprider negativt prat om butiken säger Hans. Men Hans vill 

poängtera att alla kunder inte behöver vara nöjda kunder så det är viktigt att få kunderna att klaga 

i butiken för att kunna återställa misstaget som har gjorts. Butiken ägnar sig inte åt någon 

mätning av kundtillfredsställelse i större utsträckning utan om personalen känner igen en kund 

och kommer ihåg vad denne köpte kan den då fråga hur de gick med förra köpet. De parametrar 

som främst får kunden att klaga är om kunden anser att produkten borde hålla bättre än vad den 

gjorde. Ett typexempel är slitages på ringar säger Hans. Kommer de in en missnöjd kund och 

klagar i butiken är personalen inte utbildad i att ta emot klagomål men den är så pass kunnig att 

den klarar av de flesta fall av klagomål. Detta tack vare att butiken pratar mycket om hantering av 

klagomål internt för att det är något den tycker är väldigt viktigt. Personalen har stora 

befogenheter när det gäller att godkänna reklamationer eftersom Victorins har en rutinerad 

personal som vet vad som är befogad reklamation och vad som inte är det, säger Hans.  

 

Intervjun fortsatte med frågor som handlar om hur butiken påverkas av klagomålshantering. 

Första frågan som ställdes var om en anhörigs klagomål var viktigare och hade större relevans än 

om en okänd person klagade. Här sa Hans bestämt nej att det absolut inte spelade någon roll om 

man har en relation till den som klagar. Vi frågade även Hans om hur butikens omsättning 

påverkades av klagomålshantering och han menade att en butik inte tjänar på att ha ett billigare 

sortiment eftersom då måste butiken ta emot och behandla de produkter som inte har hållit måttet. 

Därför är det bättre att satsa på kvalitetsvaror för då minskar butiken antalet reklamationer. 

Victorins har ingen kundklubb men de använder sig av ett kundregister för att kunna nå ut till 

sina befintliga kunder med olika erbjudanden, detta är även ett sätt för att kunna få reda på vad 

kunderna är intresserade av och vad de tidigare köpt. Hans berättade även att man på Victorins är 

väldigt måna om att vårda sina relationer till sina kunder och det är därför butiken erbjuder sig att 

putsa upp dina smycken gratis eller andra typer av små tjänster. Detta är ett sätt att vårda sina 

relationer för att göra de starkare säger Hans. 

 

Hans har själv redan varit inne på nästa ämne nämligen kundrelationer. Här handlar det om att 

butiken lär känna sina kunder för att på bästa sätt kunna hjälpa denne till ett lyckat köp. Här 

menar Hans att genom en kundrelation med Victorins innebär att personalen direkt kan guida 

kunden till det varumärket denne brukar vara intresserad av vilket underlättar köpet. Butiken 
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jobbar mycket med igenkänningsfaktor då personalen försöker komma ihåg vilka kunder de har 

haft och vad de köpte, för på så vis kunna erbjuda lite personlighet vid nästa köp.  

 

Sista ämnet som togs upp under intervjun var lojalitet och hur de påverkade. Här bad vi Hans 

definiera en lojal kund och då svarade han en återkommande. Hans menar även att de har ett stort 

antal lojala kunder som kommer in på en regelbunden basis eftersom de känner sig bekväma med 

butiken och vet om att personalen har koll på vad de tycker om samt vad de inte tycker om. En 

annan viktig aspekt som Hans tar upp är att det är kunden som bestämmer hur den vill ha det och 

det är helt ok att komma med förändringsförslag på olika produkter eftersom på Victorins kan du 

få ditt smycke helt personligt. Här passar även Hans på att ge oss campus elever en eloge för det 

är vi som hjälper han att hålla sig uppdaterad inom olika serviceknep, genom att vi kommer till 

butiken och ställer lite frågor som handlar om serviceämnet bland annat.  

 

4.3 Kappahl 
Kappahl är en kedja som inriktar sig på att sälja dam-, herr- och barnkläder. Kappahl finns idag i 

Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. Nedan kommer vi presentera en individuell intervju 

med Britt Glamheden, butikschefen för Kappahl i Varberg. 

 

Första frågan vi ställde till Britt var huruvida hon skulle definiera ordet klagomål och hur butiken 

använder sig av denna. Klagomålshantering är något negativt förklarar Britt, något man skall 

omvandla till att skapa en positiv effekt. Britt förklarar också att deras klagomålshantering är 

väldigt grundläggande. En kund som kommer in med en produkt som han eller hon vill klaga på 

skall ha med sig kvitto på köpet. Ifall kvitto finns blir det ingen större diskussion utan vi byter ut 

produkter eller ger pengarna tillbaka förklarar Britt. Saknas kvitto så finns det tyvärr ingen 

möjlighet för oss att byta ut produkten, utan här kan vi enbart byta produkten ifall det är något 

fabrikationsfel eller om plagget inte håller den kvalitet som utlovats.  

 

I nästa del av intervjun så ställer vi frågor som rör kunden och dess funktion i butiken. Britt 

berättar att det under flera tillfällen har kommit in kunder med rabattkuponger som har önskat att 

dra av denna rabatt på redan köpt produkt. Då butiken inte accepterar rabattkuponger i efterhand 

så skapas det ett klagomål som enligt kunden är dålig service. Detta kan leda till att vi tappar 
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kunder menar Britt, men understryker även det faktum att kunden förmodligen kommer tillbaka 

för att utnyttja sin rabatt. Vidare förklarar Britt att det är väldigt viktigt att man bemöter kunder 

på ett korrekt sätt. Vi har en mall som vi följer berättar hon. Man ska försöka få ögonkontakt, 

hälsa glatt och lyssna på kundens önskemål. En bra kontakt samt service till kunden leder till bra 

word-of-mouth. Givetvis har vi haft personal som har betett sig mindre bra emot kunderna, men 

vid dessa situationer tar jag alltid undan personen i fråga och pratar med dem förklarar Britt. Britt 

fortsätter förklara att personalen är butikens ansikte utåt och att allt de presterar i butiken kommer 

mer eller mindre påverka butikens lönsamhet.  

 

Kunden kan förvänta sig att hitta både billiga och lite dyrare kläder på Kappahl. Kunden vet mer 

eller mindre vilken prisklass Kappahl ligger på och vet också att detta är en butik som inriktar sig 

på lite billigare kläder speciellt till barnfamiljer.  

 

I nästa stycke så kommer Britt att svara på några frågor angående engagemang både ifrån 

butikens sida samt kundens. De varor som är mest attraktiva för kunderna är när butiken har 

speciella erbjudanden som till exempel Vintage Stories som är en special kollektion. Även 

bassortimentet går bra, men det har vi ju året runt och är inte alltid lika intressant för kunden, 

förklarar Britt. Eftersom butikens kunder köper mestadels modevaror så är det dessa varor som 

rör klagomålshantering mest, men det handlar ju inte om kvaliteten på just denna del av 

sortimentet, utan det handlar ju om att vi säljer mest av just dessa produkter, men det kommer in 

kunder som har klagomål på våra basprodukter också förklarar Britt. När det kommer till 

information om produkten så finns det tydliga informationslappar i samtliga plagg, hur de ska 

tvättas, strykas och tumlas. På detta sätt så slipper personalen svara på en massa frågor angående 

kvaliteten på produkten då även detta står på informationslappen, exempelvis 100 % bomull. Ifall 

det kommer in någon kund som vill förmedla någon form av synpunkt så har vi tyvärr ingen 

kundlåda förklarar Britt, utan de får helt enkelt komma fram till disken och ta det direkt med 

personalen.  

 

I följande stycke kommer vi att gå igenom innebörden med klagomålshantering och vad detta kan 

leda till. Vid bra klagomålshantering så är det väldigt viktigt att bemöta kunden på ett trevligt och 

positivt sätt, att inte se de negativa i klagomålet, utan helt enkelt försöka göra allt för att få 
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kunden nöjd förklarar Britt. Gör man allt som man ska göra för kunden så kommer det alltid 

tillbaka på ett eller annat sätt. Antingen blir man väl bemött av kunden nästa gång han eller hon 

kommer in i butiken, eller så sprider kunder vidare positiv word-of-mouth till sina vänner och 

bekanta. För att göra en missnöjd kund till en nöjd kund är inte alltid lätt. Det gäller att verkligen 

lyssna på kunden och även be om ursäkt ifall det skulle behövas. Även att skicka med en liten 

present vid vissa situationer kan vara ett alternativ. Det finns många anledningar för en kund att 

klaga. Produkten kan vara sönder, felaktigt gjort, håller inte kvaliteten i tvätten eller helt enkelt 

inte uppfyller de krav som kunden önskat. Det finns även de kunder som klagar enbart för att få 

ett bättre erbjudande på produkten, exempelvis på detta är att de letar fel på produkten, eller till 

och med går så långt att de gör ett litet märke för att sänka priset. Personalen har dock mallar som 

de följer vid varje ärende och detta gäller även hur personalen fångar upp och hanterar 

klagomålen. Kappahl försöker alltid lösa klagomålen direkt på plats, då de ogärna ser att 

klagomålen kommer in till huvudkontoret, via E-mail eller sprids runt om i staden. Detta för att 

lösa problem så fort som möjligt och göra kunden nöjd. Vår personal är väldigt kompetent när det 

gäller klagomålshantering och vet precis hur de ska göra, och även ifall det kommer in speciella 

fall så kan de alltid vända sig till mig, förklarade Britt.  

 

Kunder som har någon form av relation till någon i butiken kommer fortfarande in och klagar 

ifall det behövs. Detta skall ju givetvis inte vara något hinder för att reklamera en felaktig vara. 

Ifall man är bekant med kunden som kommer in och klagar så vet man att klagomålet är 

berättigat och trovärdigt, berättar Britt. Vid dålig klagomålshantering så tappar folk förtroendet 

för butiken och slutar helt enkelt gå hit, detta påverkar givetvis omsättning negativt. Vid bra 

klagomålshantering där kunden blir nöjd med butikens service så skapar detta en positiv effekt, 

vilket leder till återköp, positiv world-of-mouth och därav en ökad omsättning. Det är därför 

väldigt viktigt att binda till sig kunder och skapa någon form av relation till dem. Kappahl har 

väldigt många kunder som är inne dagligen, och man har lyckats under tid att bygga upp en bra 

relation till dessa kunder. Det man bör tänka på är att låta kunden gå runt i butiken ett tag utan att 

störa dem, för att sedan träda fram och försöka vara så hjälpsam som möjligt. Det gäller att 

försöka få fram vad kunden är ute efter och därefter uppfylla deras önskemål. Vi har inga 

speciella tjänster som är gratis för kunden, utan vill de lägga ner/upp ett plagg eller någon annan 

form av ändringen så tar vi betalt för detta. Det är givetvis väldigt viktigt att skapa relation till 
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kunden, men vi gör inget utöver det vanliga för att skapa någon form av relation. Det räcker med 

att vara trevlig och eventuellt fråga ifall plagget de köpte sist var till kundens nöjdhet eller att be 

dem komma in ifall något skulle vara fel med produkten, förklarar Britt.  

 

Till slut så ville vi ta reda på hur Britt ser på lojaliteten mellan kunden och butiken. Britt 

Glamheden menar att personalen gör allt för att kunden skall komma tillbaka till butiken, och 

därmed bli lojal. Butikspersonalen försöker alltid hålla sig uppdaterade på sitt sortiment så att de 

varor kunden letar efter är tillgängliga. Butiken skall alltid vara i bra skick och personalen skall 

vara så hjälpsamma de bara kan, berättar Britt. Kappahl har väldigt många lojala kunder som 

besöker butiken flera gången i månaden, det finns även de som kommer in till butiken dagligen. 

De kunder som är inne ofta och hälsar på personalen brukar ta kontakt med de anställda för att 

prata om sortimentet. Antingen om vad som är på väg in eller vad kunden önskat att de kommer 

att ta in i framtiden. Jag tar till mig av alla förslag som presenteras och skickar dessa vidare till 

Kappahls huvudkontor, förslag är ju gratis, säger Britt. 

 

4.4 Underlag från fokusgrupper 
Underlaget ifrån fokusgrupperna består av diskussionssvar ifrån 12 konsumenter i två olika 

åldersgrupper. Tre kvinnor och tre män i åldrarna 19-30 samt tre kvinnor och tre män som är över 

50 år. Resultatet ifrån dessa två fokusgrupper kommer vi att presentera i nästkommande kapitel 

och samtidigt analysera varje del och se om den empiriska delen överrensstämmer med den 

teoretiska referensramen vi tagit fram.  

 

I ena fokusgruppen är deltagare mellan 19-30 år och där deltog kvinnorna Eddie (23), Pamela 

(22) och Helena (27). De män som deltog var Ove (23), Christian (25) och Patrik (29). 

Fokusgruppen där de svarande var över 50 år bestod utav tre kvinnor, Sonja (53), Hildur (56) och 

Eva (62). Gruppen bestod även utav tre män, Bruno (50), John (52) och Sven (63). Samtliga av 

de tillfrågade har varit i kontakt med butikerna i undersökningen i någon form och har alla haft 

synpunkter på antingen butikernas service, sortiment eller pris. Resultatet nedan är utformat ifrån 

diskussionsgrupper där samtliga deltagare har varit inblandade i de frågor vi ställt.  
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Vi öppnade båda fokusgrupperna genom att be gruppen diskutera vad klagomålshantering 

innebar för dem. 

 

Eddie anser att klagomålshantering handlar om att en kund går in till en butik och framför sina 

klagomål och att butiken tar till sig detta och behandlar detta på ett bra sätt. Christian däremot 

tycker det är att en kund är irriterad och skäller på den skyldiga. De övriga deltagarna anser sig 

vara likasinnade då klagomålshantering innebär att de är besviken på butikens varor och att de 

inte håller vad de lovar, men att få upprättelse så gäller det att framföra sitt klagomål på ett lugnt 

och sansat sätt. Detta är ett sätt som samtliga deltagare är överens om, eller som Eddie sa: ”Det är 

bättre att framföra sin klagan med ett leende och hoppas på ett gott bemötande, för om man går in 

och skäller på personalen så skapar detta en dålig stämning och resultatet gynnar inte alltid 

kunden.”  

 

I gruppen 50 plus så märkte vi direkt att svaren blev väldigt olika. Den första att svara spontant 

på denna fråga var Bruno som utbrast frasen ”Skräpig kvalitet!”. Resterande del av gruppen 

förklarade ordet klagomålshantering som att något var fel med produkten, att ett eventuellt datum 

på en vara hade gått ut, hur en butik behandlar kundens klagomål samt hur butiken skall lära sig 

att ta tillvara på de klagomål som kommer in och försöka göra kunden nöjd.  

 

Efter att gruppen diskuterat vad de ansåg att klagomålshantering innebar så gick vi vidare till hur 

man skulle gå tillväga vid ett eventuellt klagomål. De tillfrågade skulle alltså diskutera hur de 

skulle agera vid ett klagomål i samband med de utvalda butikerna. Samtliga deltagare i den yngre 

gruppen var överrens om att de skulle gå via butiken och framföra sina klagomål. De skulle agera 

på ett lugnt och sansat sätt för att få bästa möjliga respons ifrån butiken. De skulle gå tillväga på 

detta sätt för på ett tydligare och enklare sätt genomföra ett klagomål i jämfört med att ringa in 

eller att skicka ett E-mail. De ansåg att de skulle kunna formulera sig mycket bättre genom att gå 

fysiskt till butiken. 

 

I den äldre gruppen kunde vi märka att männen var lite mer tillbakadragna och lät kvinnorna 

diskutera före de förklarade hur de tyckte och tänkte. Eva, Sonja och Hildur var alla överrens om 

att de vid ett klagomål skulle gå till butiken och föra vidare sitt klagomål via personal eller 



Butikschefsprogrammet  Alexander Liljenberg 810610 
Examensarbete vt-2010  Mikael Ekman 831115 
Grupp 8, Varberg  Tony Karlsson 850423 
 

Sida 40 av 61 
 

butikschef. De tyckte inte att klagomål i dessa tre butiker kunde behandlas på annat sätt, 

exempelvis via E-mail eller telefon. Kvinnorna ansåg även att det var väldigt viktigt att 

konsumenten tar sitt ansvar på allvar och alltid har med sig produkten och kvitto för att butiken 

skall kunna ta till sig och hjälpa till med klagomålet. Man märkte tydligt att männen i gruppen 

var mindre benägna att klaga på produkter, men var alla överrens om att ett klagomål skulle 

upprätthållas via muntligt bemötande i butiken.  

 

I nästa del skulle gruppen diskutera ifall man skulle klaga på oavsett vilken produkt det handlade 

om. Pamela går inte tillbaka med produkter som inte håller, exempelvis en t-shirt för 100 kronor. 

Hon anser inte att det är några större summor och är beredd redan vid handlandet att hon ”köper 

grisen i säcken.” Eddie och Christian ansåg att de skulle framföra sin klagan, även om de visste 

att chansen till upprättelse var liten så skulle de ändå framföra problemet till butiken. Patrik anser 

sig mer berättigad att klaga om han lagt mycket pengar på produkten. Christian framför även 

klagomål om produkten har gått sönder utan egen påverkan. De kvinnliga deltagarna anser att det 

är enklare att klaga och få upprättelse när det gäller kläder och skor, men att det är svårare att få 

gottgörelse vid köp av kosmetiska produkter.  

 

Stämningen i den äldre gruppen var nu väldigt lätt och positiv och man märkte klart att det var ett 

ämne som samtliga i gruppen fann att vara väldigt intressant. Till skillnad ifrån de föregående 

frågorna så var svaren här väldigt olika. Sven och Sonja tyckte att det handlade om en principsak 

där en felaktig produkt alltid skall behandlas på samma sätt, alltså genom att klaga. Resterande 

delen av gruppen ansåg att det handlade om huruvida det var en billig eller dyr produkt. Vissa i 

gruppen tyckte att produkter under 500 kronor inte var så mycket att klaga på, medans en produkt 

för flera tusen givetvis var ett underlag för att klaga. Diskussionen var väldigt mycket skiftande 

och fick aldrig något riktigt samförstånd i gruppen, utan det handlade väldigt mycket om den 

individuella personens åsikt och hur viktigt produkten var för honom eller henne. 

 

Gruppen skulle diskutera vilka olika anledningar det finns för att klaga, och fann att det faktiskt 

inte fanns så många olika faktorer att klaga på. Om deltagarna skulle klaga på Face och Kappahl 

så skulle anledningarna vara om plaggen går sönder, krymper eller spruckna sömmar. Medan att 

framföra klagomål på Victorins skulle vara om smyckena är repiga, tappar färg eller går sönder. 
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Deltagarna ansåg att de skulle framföra sitt klagomål om det inte var de som hade åstadkommit 

felet. Ove däremot skulle avstå från att gå till butiken, om det var en produkt som inte kostade så 

mycket. 

 

I gruppen deltagare över 50 år så var givetvis en trasig produkt det som togs upp först, men även 

faktorer som att produkten inte håller vad den lovar och att den inte uppfyller kunden krav 

diskuterades. Eva som var väldigt aktiv igenom hela fokusgruppen tog upp den faktorn att hon 

ansåg att det var väldigt viktigt att få fram budskapet om en felaktig produkt till producenten, så 

att felet kan åtgärdas i framtiden. Samtliga i gruppen ansåg att det var extremt viktigt hur butiken 

bemöter kunden, speciellt att de lyssnar och tar till sig av klagomålet. John förklarade att när han 

kommer in i en butik och klagar på en produkt så vill han gärna att ärendet skyndas på, alltså att 

produkten antingen byts ut eller att han får pengarna tillbaka direkt. Tillgodokvitto eller att 

produkten skickas iväg för reparation var ingen som han fann vara av intresse eller att det skulle 

ses som speciellt bra service. Delar av gruppen höll med John om att det var viktigt att klagomål 

skall behandlas så snabbt som möjligt så att kunden blir nöjd. Uppfylls inte detta så kan det leda 

till att man inte går tillbaka till butiken igen, förklarade John.  

 

För att bli nöjd med resultatet av ett klagomål så skall butiken bemöta kunden på ett bra och 

positivt sätt, ansåg männen. Kvinnorna däremot menar att de skulle tänka till innan de skulle 

bestämma sig att avsluta sin relation med butiken. Eddie och Helena menar att om man har varit 

trogen gentemot butiken under en längre tid och får ett dåligt bemötande så skulle gärna vilja se 

orsaken till hanteringen. Skulle de märka att de är en nyanställd som bemöter dem eller om 

personalen har nya regler och lagar att följa så skulle detta vara faktorer som skulle göra att de 

blundar för det inträffade. De menar att detta inte är argument att bryta med en butik, utan den 

största anledningen att byta till en annan affär skulle vara om de skulle välja att sälja varor som 

inte stämmer överens med deras stil och intresse. Deltagarna tycker att det är viktigt att butikerna 

har en god klagomålshantering samt att de är villiga att ta till sig klagomålen. Christian och Ove 

är båda överens att ”det finns inget värre en nonchalant personal som aldrig har fel.” De menar att 

personalen inte kan vara skyldiga att produkterna går sönder, men att de är öppna att se till att 

kunden blir nöjd. Kvinnorna i gruppen anser att sig att bli nöjd vid ett klagomål om de får en ny 

vara, pengar tillbaka eller åtminstone ett tillgodokvitto. Männen däremot vill helst ha pengar 
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tillbaka om produkten inte fyller sin funktion. Samtliga deltagare är överens om ifall butiken har 

en bra klagomålshantering så handlar kunden igen eftersom de är nöjda med butiken. Samtidigt 

så anser de att butiken blir lönsam eftersom kunderna gör återköp. Christian menar att butiken 

måste ha en god kundkontakt ”eftersom det är A och O” som han senare tillägger. Ove och Patrik 

menar om en butik har en dålig klagomålshantering så skulle de välja bort den butiken och handla 

sina varor i en annan oavsett om de var nöjda och lojala med butiken. 

 

Kunden har alltid rätt, säger Sonja i den äldre fokusgruppen. Sven förklarar att han vill bli bemött 

på ett bra och korrekt sätt, att butiken tar till sig av mitt klagomål samt åtgärdar problemet. Detta 

är det han begär för att bli nöjd med klagomålshanteringen och detta skulle givetvis resultera sig i 

att Sven besöker butiken igen. Resterande del av gruppen håller med Sven och det talas flitigt om 

hur viktigt det är att kunden ska bli bra bemött. 

 

Hur viktigt är då klagomålshantering för att binda till sig lojala kunder?  För att deltagarna ska bli 

lojala till en butik så gäller det enligt deltagarna att klagomålshantering är en viktig faktor. Ove 

och Christian i den yngre gruppen, menar dock att butikens kundkontakt är en större anledning. 

De anser att om butiken har en öppen och social personal så gör det att hela processen blir 

enklare. Patrik instämmer i detta och menar att när man är ute och ska handla så är personalen en 

anledning till att man besöker butiken. Istället för att bara prata om varor och pris, utan inleder 

samtal om olika världshändelser, så kan detta leda till en viss relation till personalen. Detta är en 

anledning till att man blir lojal mot butiken, tillägger Christian. Helena anser att butikens 

sortiment är det viktigaste, men om det finns två liknande butiker som tillhandahåller samma 

sortiment och hon har en bättre relation till den ena butiken så väljer hon givetvis den. En bra 

relation är baserade på tidigare erfarenheter eller om man har en relation till någon i butiken, 

menar Helena. 

 

Samtliga kvinnor i den äldre gruppen tyckte att det är väldigt viktigt att kunna använda sig av 

klagomålhantering i butiken. Eva förklarar att de butiker som tar hand om sina kunder på ett bra 

sätt, ser till att kunden blir nöjd vid eventuella klagomål och gör detta under en längre tid binder 

till sig lojala kunder. Sonja håller med Eva och ger ett exempel där hon vid flertalet tillfällen varit 

inne i en butik och klagat och vid samtliga tidpunkter blivit bemött på ett bra sätt och därav 
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fortsatt gå dit och är nu efter 10 år en väldigt trogen och lojal kund. Männen i gruppen är enade 

om att klagomålshantering inte är den viktigaste faktorn för att bli lojal till en butik, utan de 

förklarar att det handlar om att det ska finnas rätt sortiment, ska ligga nära till hands samt att de 

ogärna byter en butik de redan varit i under en längre tid. Gruppen börjar diskutera hur viktigt det 

är med en god relation till butiken och hur vissa faktorer kan vara viktigare än andra för att känna 

sig välkommen. Männen menar på att en god relation byggs upp under en längre tid och inte 

händer under ett tillfälle, medan kvinnorna anser att det inte är tiden som är den viktigaste faktorn 

utan det första intrycket av butiken som lägger grund för relationen på sikt. Man ska kunna trivas, 

bli väl bemött och känna sig välkommen när man går in i butiken säger Sonja. 

 

Grupperna börjar prata om huruvida man sprider vidare information (word-of-mouth) om butiken 

till andra och ifall detta kan påverka ens val av butik och hur det skiljer sig mellan de två 

generationerna. Ifall människor i deltagarnas omgivning skulle prata negativt eller positivt om en 

butik så skulle Ove påverkas utav detta. Han anser att hans vänner har liknade tycke och detta 

skulle vara en anledning att besöka en butik eller inte. Ove tillägger senare att om alla säger att 

den butiken inte är bra, så blir man inte intresserad att gå dit. Eddie däremot skulle inte påverkas, 

hon anser sig att hennes eget intresse skulle avgöra att besöka butiken eller inte. Hon säger dock 

att hon skulle lyssna på omgivningen men inte låta sig påverkas av dem. Christian anser att om 

det är en nyöppnad butik och att det inte sägs mycket positivt om den, så vill han fortfarande gå 

dit och bilda sig en egen uppfattning. Kvinnorna i gruppen anser att män påverkas mer av vad 

omgivningen tycker än vad kvinnorna gör. Detta eftersom kvinnorna är mer öppna än vad 

männen är och är mer intresserade av att shoppa och prova nya butiker och produkter, säger 

Helena. Männen håller med till en viss del av deras resonemang, men Patrik menar att eftersom 

man är nöjda med en viss butik och deras utbud samt att personalen känner till hans stil och 

önskemål, skulle detta i så fall inte finna någon anledning att byta butik. Eddie och Christian 

anser att äldre påverkas mer än yngre av word-of-mouth, detta eftersom de vill jämföra olika 

butikers utbud och priser. De resterande deltagare anser att de äldre är mindre känsliga av detta 

eftersom de har sina bestämda butiker de handlar i.  

 

Männen i den äldre gruppen förklarar att de inte lyssnar på sina vänner och bekanta alls på 

samma sätt som deras respektive och detta bekräftas snabbt av de kvinnor som är med i 
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fokusgruppen. Sonja säger att hon alltid lyssnar på sina väninnor om vilka butiker som har bra 

sortiment, service och priser. Eva och Hildur håller med Sonja om att kvinnor förmodligen pratar 

mer med varandra om just vart man skall gå och shoppa någonstans. Blir man bemött på ett dåligt 

sätt så sprider man givetvis detta vidare till sina bekanta så att de ska undvika att bli bemötta på 

samma sätt förklarar Sonja. Bruno som har varit tyst under större delen av diskussionen säger att 

han anser att man själv ska bilda sig en egen uppfattning om butiken och inte bör klandra någon i 

förhand, även fast han kan ha fått höra dåliga saker om butiken mer än en gång tidigare. Sven 

håller med Bruno om att man bör bilda sig en egen uppfattning om butiken, men understryker att 

det finns gränser där man ibland får in så pass mycket dålig hörsägen att man helt enkelt undviker 

butiken. Gruppen börjar därefter diskutera ifall de sprider samma information ifall de blir väl 

bemötta av butiken. De flesta i gruppen är överrens om att de sprider vidare bra information om 

butiken ifall de anser att deras krav har blivit uppfyllda, men säger samtidigt att det är lättare att 

prata negativt om en butik än att höjda den till skyarna. Gruppen blev väldigt oense om hur det 

skiljer sig mellan den yngre- och äldre generationen när det handlar om att lyssna på word-of-

mouth. Männen trodde att den yngre generationen var mer starka i sinnet och orkade mer än de 

lite äldre, och sprang därför runt i betydligt fler butiker och skapade därigenom sig en egen 

uppfattning. Kvinnorna där emot trodde inte att det skiljer sig speciellt mycket utan att de yngre 

lyssnade lika mycket till sina vänner och bekanta som de lite äldre. Gruppen var dock enig om att 

de trodde att kvinnor lyssnade mer på varandra än vad männen gör. 

 

I nästa diskussionsfråga skulle grupperna diskutera ifall det fanns något annat i butiken som var 

värt att lämna synpunkter på, alltså utöver de vanliga produktfelen. Deltagarna i den yngre 

gruppen skulle enbart framföra synpunkter till butiken ifall det skulle gälla en vara som har ett 

fel, men att också att ge beröm till butiken om de har vissa produkter eller tjänster. Det finns 

ingen av deltagarna skulle framföra negativa åsikter, Eddie klargjorde detta då hon sa: ”Jag vill 

inte gå till en butik och gnälla över att de inte har en soffa eller att butiken har för hög musik. Det 

finner jag ingen anledning till.” Hon tillägger att detta är butikens ansvar att skapa en passad 

atmosfär till butikens valda kundsegment. Här menar deltagarna också att äldre är mer benägna 

att klaga på sådant som inte hör till ren klagomålshantering, samtidigt är de medvetna om att det 

kan låta som fördomar men att det ändå finns en anledning till deras åsikter.  
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Den äldre fokusgruppen var samtliga överrens om att de aldrig hade funderat på att klaga på 

något utöver själva produkten de köpt. Ifall det skulle finnas något de skulle kunna tänka sig 

klaga på i framtiden så skulle det handla om ett bristande sortiment, där de skulle kunna lämna in 

synpunkter på produkter som butiken bör ta hem.  

 

Till slut så skulle grupperna diskutera ifall det fanns några faktorer som skulle kunna påverka 

kunden att oftare lämna synpunkter till butiken. Deltagarna skulle inte ändra sitt beteende att 

klaga om det fanns vissa tjänster på deras hemsidor som behandlade just detta ämne. Pamela 

uppskattar personal som säger redan vid köpet att ”om det blir problem med vara så är det bara 

att komma tillbaka.” Detta är något de övriga deltagarna håller med om. Patrik säger att vissa 

butiker har kundlådor där kunderna får komma med synpunkter om butikens verksamhet. Det är 

en sak som han tycker är något som butiker borde använda sig mer utav. Pamela håller inte med 

hans argument och menar att det är bättre att säga det direkt till personalen, då hon anser att 

processen med kundlåda tar längre tid och resulterar i en längre shoppingtur.  

 

Gruppen med 50 plus var väldigt osäker till vilka sätt det skulle finnas att lämna synpunkter, men 

att en förslagslåda eller en klagomålsdisk/informationsdisk skulle kunna vara bra för att kunna få 

fram sina synpunkten på ett lättare sätt. Detta sätt underlättar även för kunder som vill vara 

anonyma och sådana kunder som inte har förmågan att framföra sina åsikter muntligt. Sven 

förklarar också att de lite äldre inte använder sig av internet i samma utsträckning som de yngre, 

men att detta kanske skulle kunna vara något som butiken kunde använda sig mer av för att få 

fram kundens positiva samt negativa synpunkter.  
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5 Analys 
Nedan följer en sammankoppling mellan det resultat vi fått fram i vår empiriska del med vårt 

framtagna teoretiska underlag. Vi kommer alltså genom individuella intervjuerna med 

butikscheferna, samt fokusgrupperna att se hur praktiken förhåller sig till den teoretiska 

referensramen. Denna analys kommer att ligga till grund för våra slutsatser. Första delen börjar vi 

med att analysera butikens samt kundernas definition av klagomålshantering. 

 

5.1 Kunder och butikers syn på klagomålshantering 
Klagomålshantering handlar om att förvandla något negativt till en positiv upplevelse103. Ett bra 

exempel på denna typ av hantering är biluthyrningsfirmor som ofta uppgraderar sina missnöjda 

kunder till bättre bilar för att på så vis skapa något positivt ur den negativa upplevelsen104. 

Klagomålshantering handlar också om att gottgöra missnöjda kunder genom att behandla deras 

klagomål på ett sätt som får dem att bli nöjda105. 

 
Jens Bergqvist på Face anser att ordet klagomålshantering innebär när kunderna kommer tillbaka 

till butiken med en produkt som har något fel. När detta sker så brukar Jens bemöta kunden med 

ett leende, detta för att vända kundens negativa förväntningar och att göra processen smidigare. 

Detta är något butikschefen på Victorins Guld, Hans Victorin håller med om. För att citera Hans 

så gäller det att ”göra om en reklamation till en reklam aktion”. När det kommer till butikschefen 

på Kappahl, Britt Glamhedens syn på klagomålshantering, så förklarar hon att 

klagomålshantering är något negativt. Hon menar att det gäller att förvandla något negativt till en 

positiv effekt.  

 

Kundernas definition av ordet klagomålshantering var av olika åsikter. Allt ifrån att man skäller 

på personal till att man reklamerar en felaktig vara för att få upprättelse. Den äldre fokusgruppen 

kom även fram till att det skulle vara för butikens bästa att ta till sig av klagomålet för att 

förbättra likande situationer i framtiden, detta för att alltid göra kunden nöjd. 

 

                                                 
103 Blomqvist (2004) 
104 Bergman & Klefsjö (2007) 
105 Blomqvist (2004) 
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Här kan vi se att butikscheferna samt kundernas syn på klagomålshantering är mer eller mindre 

densamma. Båda parterna är enade om att det handlar om rätta till något som har blivit fel. 

 

5.2 Konsumenternas effekt av word-of-mouth 
I nästa stycke tar vi upp de effekter som klagomålshantering kan ha på konsumenterna. Det vill 

säga har de blivit bra bemötta leder de till positiva effekter och om de blivit sämre bemötta leder 

de till negativa effekter.   

 

”Dit ska jag aldrig mer gå!” Kundens vilja är större att föra vidare negativa upplevelser än 

positiva upplevelser. En missnöjd kund för vidare negativa upplevelser till 15 personer medans 

en nöjd kund sprider vidare positiva händelser till 5 personer106. Nu är det viktigare än någonsin 

att vara försiktig för att dra på sig negativ word-of-mouth, då internet är en stor spridningskanal 

och kan vara förödande för butikerna107.  

 

Butikschefen på Face medger att butiken har förlorat kunder pågrund av deras 

klagomålshantering. Jens säger att detta beror på att vissa kunder inte kan godta ett nej. Detta är 

något som skapa en negativ spridning av word-of-mouth.  

 

Ove i den yngre fokusgruppen ansåg att vad omgivningen säger om en viss butik avgör om han 

skulle besöka butiken eller inte. Eddie höll dock inte med i hans resonemang, utan att hon skulle 

lyssna till sig själv om att besöka butiken eller inte. Samtidigt höll hon med Ove att hon skulle 

lyssna på omgivningen vad de sade, men att deras åsikter inte skulle avgöra hennes beslut. I den 

äldre gruppen ansåg männen att de inte påverkas av vad deras omgivning tycker och säger, i 

samma grad som deras respektive gör. Bruno i den äldre gruppen tycker att man helt enkelt ska 

bilda sig en egen uppfattning om butiken och inte lyssna enbart på vad andra säger. Han medger 

dock att ifall tillräckligt många pratar illa eller bra om butiken så går detta inte att ignorera, utan 

man får helt enkelt ta ställning till vad man hör. Sonja medger att hon lyssnar till sina vänner om 

vilka butiker som är bra eller dåliga. Detta är något de övriga kvinnorna håller med om och säger 

att de pratar mer om vilka butiker man skall besöka eller inte.  
                                                 
106 Pihlsgård (2002) 
107 Bergman & Klefsjö (2007) 
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Teorin nämner att grunden till lönsamhet ligger mycket i ryktet till butiken och hur dess word-of-

mouth påverkar butikens målgrupp. I både den yngre och äldre fokusgruppen fann vi att åsikterna 

var splittrade då vissa av kunderna var enade i att word-of-mouth skulle påverka deras beslut om 

att besöka en butik eller inte, medans andra i fokusgrupperna ansåg att deras egen uppfattning var 

av högre värde. 

 

När kunden går in i en butik så har det byggts upp förväntningar, detta mycket baserat på vad han 

eller hon har hört ifrån sina vänner och bekanta108. Behov som kunden behöver få tillfredställda 

är många, exempelvisa ett korrekt bemötande, bra service samt att personalen lyckas uppfylla 

kundens omedvetna behov109. Kunder som blir bemötta på ett bra sätt har större 

återköpsbenägenhet än de som blir felaktigt behandlade. Det finns mängder av artiklar som visar 

att ett gott bemötande från butiken och en nöjd kund har ett positivt samband med butikens 

lönsamhet110. Det första men också det viktigaste är att bemöta kunden med ett leende111. Det 

finns ett antal faktorer som är avgörande vid ett kundbemötande av klagomål. Personalen ska ha 

befogenheter för att kunna lösa det eventuella klagomålet på ett bra sätt, samt att kunna lokalisera 

den kritiska punkten. En ytterligare faktor är att ha öppna och tillgängliga kanaler för att butiken 

skall kunna ta emot klagomål112.  

 

Jens förklarar att vid vissa reklamationer skickar de tillbaka produkterna till leverantörerna för att 

få deras expertutlåtande. Vidare berättar butikschefen att alla kunder inte är lönsamma, men att 

bemöta alla kunder på samma sätt är ett sätt att skapa positiv word-of-mouth. När kunder 

kommer in till butiken är Jens och hans personal väldigt noga med att bemöta dem med ett leende 

och stort engagemang. Detta är något som Hans på Victorins Guld håller med om men vill 

tillägga en viktig aspekt när det kommer till ett kundmöte, nämligen att visa respekt och 

ödmjukhet mot alla typer av kunder. Detta är viktigt för att minska risken att dra på sig negativt 

word-of-mouth. Britt på Kappahl berättar att hon vid flera tillfällen upplevt att kunder kommit in 

                                                 
108 Blomqvist (2004) 
109 Bergman & Klefsjö (2007) 
110 Bergman & Klefsjö (2007) 
111 Widsell (2008) 
112 Blomqvist (2004)  
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med rabattkuponger där kunden vill dra av priset på en redan köpt produkt. Butiken accepterar 

inte dessa former av avdragningar på produkter utan Britt får beklaga och förklara sig för kunden. 

Detta i sin tur leder till att butiken kan tappa kunder menar Britt. Hon förklarar vidare att det 

viktigaste med bemötandet med en kund är att alltid ha bra ögonkontakt, le, vara trevlig och vara 

till hands. 

 

För att fokusgrupperna skulle bli nöjda med resultatet av ett klagomål så var det väldigt viktigt att 

bemötandet från butiken skedde på ett korrekt sätt. Eddie och Helena i den yngre gruppen menar 

på att ett leende från personalens sida räcker för att man skall känna sig bekväm i den situationen 

man befinner sig i. Sonja i den äldre fokusgruppen ansåg att kunden alltid har rätt, samtidigt sade 

Sven att butiken skall ta till sig klagomålet i den mån det går för att kunden skall bli nöjd. 

 

Här kan vi se att samtliga butikschefer är enade om att det är väldigt viktigt att bemöta kunden på 

ett korrekt sätt. Om man ser till teorin så stämmer detta bra överrens då kunder som blir bemötta 

på ett bra sätt har större återköpsbenägenhet än de som blir sämre behandlade. En annan aspekt 

som är värt att nämna är det faktum att ett leende räcker lång väg. Detta är något som både 

butiker, kunder samt teori tar upp som en viktig faktor. 

 

Grunden till att få en lönsam kund är att fokusera på att få kunden lojal till butiken. Detta leder 

till återköp samt positiv word-of-mouth113. Detta innebär att butiken måste vårda sina kunder och 

skapa förutsättningar för långvariga och goda relationer114. 

 

Ett korrekt bemötande av kunden leder till återköp, lojala kunder samt en spridning av positiv 

information till vänner och bekanta. Kappahl använder sig av direktreklam i form av brev, E-mail 

och sms, detta i syfte att få kunden att känna sig mer speciell. Den äldre gruppen var överrens om 

att ifall kundens krav blev uppfyllda så skulle detta leda till återköp i butiken. 

 

Vi kan tydligt se att en kombination mellan ett bra bemötande och ett positivt rykte om butiken, 

skapar förutsättningar för att locka till sig lojala kunder.  

                                                 
113 Söderlund (2001) 
114 Pihlsgård (2002) 
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Missnöjd kund

Dålig klagomålshantering Bra klagomålshantering

Kunden lämnar 
oss

Kunden klagar

Butiken lär sig 
och utvecklas

Gör kunden 
nöjd

Kunden blir 
lojal

Butiken mister 
viktig information

 

[Figur 2: Konsekvenser av klagomålshantering115. Blomqvist, R. Dahl, J, & Haeger, T. (2004)] 

 

5.3 Grund till klagomål 
I detta stycke följer vi upp word-of-mouth som en anledning till att klaga med andra exempel 

som kan ligga till grund för ett klagomål och hur stor risk de olika anledningarna har till att bli ett 

klagomål.  

 

En butiks sortiment brukar vanligast vara uppdelat i två kategorier, lågengagemangsprodukter 

och högengagemangsprodukter. Det sistnämnda är produkter kunden finner stort intresse utav 

och är villiga att ta till sig mycket information om och denna information är även viktigare än 

priset. Lågengagemangsprodukter är varor som kunden har ett begränsat intresse utav och 

utvärderar först efter köpprocessen116. Detta leder till att den totala emotionella köpupplevelsen 

bestämmer ifall kunden kommer att klaga på produkten eller inte117. Högengagemangsprodukter 

                                                 
115 Blomqvist (2004) 
116 Pihlsgård (2002) 
117 Wanger (2002) 
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där intresset för varan och dess egenskaper är av stor betydelse för kunden leder oftast till 

klagomål vid eventuella produktfel118.  

 

Av sortimentet på Face så anser Jens att kunderna är mest intresserade utav 

högengagemangsprodukter, och det är även dessa produkter kunderna handlar mest utav. Detta 

faller sig naturligt enligt Jens då Face tillhandahåller mest av dessa varor. På Victorins Guld är 

det högengagemangsprodukter som säljer bäst och i denna butik innebär det smycken från kända 

designers som Efva Attling och Tomas Sabo. Britt på Kappahl förklarar att de varor som är mest 

attraktiva för kunderna är när butiken har speciella erbjudanden som till exempel Vintage Stories 

som är en specialkollektion. Även bassortimentet går bra, men det har vi ju året runt och är inte 

alltid lika intressant för kunden, förklarar Britt. 

 

I den yngre fokusgruppen fanns det vissa deltagare som inte skulle bry sig om att klaga på fel vid 

lågengagemangsprodukter utan lägger större vikt på de dyrare produkterna. De äldre deltagarna 

var betydligt mer principfasta och genomförde klagomål oavsett vilken produkt det handlade om. 

Samtidigt som vissa i gruppen inte hade intresse att klaga på produkter under 500 kronor så var 

majoriteten villiga att klaga oavsett pris. De flesta i den äldre fokusgruppen var överrens om att 

de hade klagat på både låg- samt högengagemangsprodukter av ren princip sak, medans den 

yngre gruppen mer var inriktade på att klaga på de lite dyrare produkterna.  

 

Här kan vi se en stor skillnad mellan den teori vi fört fram och den äldre fokusgruppens resultat, 

där teorin säger att kunder klagar mer på högengagemangsprodukter. Här ser man tydligt att den 

yngre fokusgruppen faller inom ramen till vad teorin säger. 

 

Grundfundamentet i ett bra informationsflöde är att ha tillgänglig information för kunden. Detta 

antingen via information som medföljer produkten eller tillgänglig information i form av 

broschyrer eller personalens assistans119. Ytterligare en viktig del är kunddialogen som företagen 

inhämtar direkt från kunden via samtal, som även namnges som feedback120. 

                                                 
118 Philsgård (2002) 
119 Blomqvist (2004) 
120 Blomqvist (2004) 
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Informationen man får om produkterna på Face kräver service ifrån butikens personal då de 

framför detta muntligt. Denna information ges i samband med att kunderna provar eller köper 

varorna. De plagg kunderna är mest benägna att klaga på är olika ullplagg som kräver en viss 

hantering vid tvätt. Kunderna kan framföra sina åsikter i butiken direkt till personalen, men även 

på deras nystartade blogg. Jens medger att alla önskemål från kunderna är svåra att tillfredställa 

men han säger också att idéer som passar till butiken genomförs. På Victorins Guld är de väldigt 

noga med produktinformation då man kan erbjuda broschyrer till samtliga produkter. Personalen 

är även noga med att berätta det viktigaste om produkten vid köpet, detta är viktigt då kunderna 

är beroende av personalens expertis när det gäller information. Skulle det ändå inte räcka med 

den information som gavs kan kunderna komma med synpunkter till butiken genom att de 

kommer in och klagar över disken. Detta eftersom Victorins Guld saknar en kundlåda eller 

klagomålslåda. Kommer ett klagomål in tas det emot och bearbetas direkt på plats, detta då det 

inte finns någon typ av lagringscentral av klagomål. Samtliga av Kappahls produkter är placerade 

med små lappar där man finner information om hur produkten skall behandlas. Kappahl har 

tyvärr ingen kundlåda för kunder som vill lämna synpunkter på detta sätt, utan får framföra sina 

klagomål muntligt via disken.  

 

Teorin förespråkar att butiken använder sig av skriftlig information via exempelvis broschyrer 

samt att personalen muntligt bidrar med sin expertis. Här kan vi se att det skiljer sig mellan 

butikerna, då Face enbart sprider information muntligt vid köpet, medans Kappahl och Victorins 

Guld använder sig av skriftlig information i större utsträckning.  

 

5.4 Hanteringsprocess 
I nästföljande stycke kommer vi att ta upp den hantering som krävs för att bemöta en missnöjd 

kund som har valt att framföra sitt klagomål. 

 

Om en kund inte är nöjd med butiken eller en vara finns det ett antal parametrar som kunden kan 

ta till. Här nedan kommer ett par exempel på vad kunden kan göra121. 

                                                 
121 Boström & Hernant (2010) 
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 Kunden väljer att inte göra någonting 

 Näst gång kunden ska handla väljer den bort butiken eller säljaren den är missnöjd med 

 Sprida negativ word-of-mouth  

 Söker upprättelse genom att gå till butiken och reklamera sin vara 

 Vända sig direkt till huvudproducenten och klaga 

 Gå direkt till huvudkontoret med sina synpunkter 

 Ta till rättsliga åtgärder.  

 

De tillfrågade i fokusgrupperna var samtliga överens om att det bästa sättet att genomföra ett 

klagomål är muntligt, via butiken. De skulle framföra sitt klagomål på ett lugnt och sansat sätt för 

att bli bemött på bästa möjliga vis ifrån butikens sida. Det fanns många olika anledningar till att 

klaga över en produkt enligt de två fokusgrupperna. Att produkten var sönder, inte uppfyllde det 

önskade resultatet eller helt enkelt inte infriade vad produkten lovade var enligt grupperna 

anledning nog att klaga. 

 

Här kan vi se att de tillfrågade konsumenterna skulle välja att framföra sina klagomål via disk, då 

de anser att ett muntligt framförande av klagomål är det bästa sättet att söka upprättelse. 

Kundernas agerande stämmer bra överrens med vår framtagna teori. 

 

När kunden har valt att framföra sitt klagomål är det viktigt för butiken att de fångar upp kundens 

missnöjen122. Butiken kan inte enbart se till antalet reklamationer de får in utan det handlar om 

huruvida de får fram de kunder som verkligen vill klaga123. Endast 5 procent av de missnöjda 

kunderna klagar, vilket innebär att det är butikens uppgift att lättare ge kunden möjlighet att 

klaga. Det är viktigt att butiken kan omvandla en missnöjd kund till en nöjd kund för att på så vis 

skapa ett förtroende från denne124. De parametrar som styr ifall kunden kommer att genomföra ett 

klagomål eller inte är exempelvis ifall kunden har åstadkommit felet själv eller om problemet 

                                                 
122 Blomqvist (2004) 
123 Bergman & Klefsjö (2007) 
124 Bergman & Klefsjö (2007) 
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kommer att kvarstå om de inte framför sitt klagomål125. Andra anledningar till att klaga kan vara 

att servicen har varit dålig, kunden har blivit illa bemött av personalen eller att produkten inte 

uppfyller kundernas önskan126. Klagomål som framförs av kunden skall bemötas av en personal 

som har kunskap och befogenheter att återställa problemet127. 

 

Butikschefen på Face anser att en dålig klagomålshantering är när butikspersonalen blir irriterad 

samt att de inte möter kunden med ett leende. Jens anser också att detta kan överföras till kunden 

och stämningen och utfallet inte gynnar någon part. En bra klagomålshantering är när kunden 

bemöts positivt och med ett vänligt leende. Jens fortsätter att detta kan omvandla en missnöjd och 

irriterad kund och chansen är större att kunden blir nöjd genom personalen bemötande. Face 

personal är medvetna hur dessa kunder skall bemötas, men samtidigt har de instruktionerna att 

vidarebefordra klagomål och reklamationer till Jens eller hans delägare Pernilla. Samtliga av de 

som arbetar på Face brukar uppmuntra kunderna att komma tillbaka om det skulle uppkomma 

några problem med de köpta varorna. Jens medger att det finns kunder som försöker utnyttja 

dessa fel att få ett nedsatt pris, men Jens byter då ut dessa plagg till nya och skickar tillbaka 

plaggen till leverantörerna. På Victorins Guld anser butikschefen att en bra klagomålshantering 

går snabbt och enkelt. Det är även viktigt att möta kunden med ett leende och stor respekt.  

 

Dålig klagomål hantering är om butiken går emot kunden och är otrevlig mot denne. På Victorins 

guld mäter man inte kundtillfredsställelse utan bara om personalen känner igen någon kund och 

kommer ihåg vad denne köpt, så frågar personalen hur köpet gick. Personalen på Victorins Guld 

är inte utbildad i att ta emot klagomål, men de är så pass rutinerad att de klarar av de flesta fall 

ändå. Därför har de stora befogenheter att avgöra om det är en reklamation eller inte, men 

huvudansvaret ligger på butikschefen Hans. Enligt Britt på Kappahl så är det väldigt viktigt att 

bemöta kunden på ett trevligt och positivt sätt och gå in med inställning att klagomålshantering 

inte enbart är något negativt. Men den viktigaste delen i klagomålshantering är att göra kunden 

nöjd då en nöjd kund alltid kommer tillbaka. Inte nog med att det blir återköp i butiken, utan en 

nöjd kund sprider vidare sin upplevelse i butiken i form av positiv word-of-mouth. Men att göra 

                                                 
125 Wanger (2002) 
126 Philsgård (2002) 
127 Blomqvist (2004) 
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en missnöjd kund nöjd är inte alltid lätt. Att lyssna på kunden, eventuellt be om ursäkt samt att 

aldrig brusa upp mot kunden är viktiga faktorer att tänka på. Vid vissa tillfällen så har kunden 

klagat utan anledning enbart för att försöka få ner priset på en produkt. Även självförvållade 

skador på plaggen görs i butiken för att få ner priset. Vid dessa situationer så har butiken mallar 

som de kan gå efter, så att samtliga ärenden sköts på ett liknande sätt. Vi väljer att alltid lösa 

problemet på plats i butiken ifall vi kan, förklarar Britt. Man vill ju aldrig att en kund ska lämna 

butiken missnöjd. 

 

Skillnaden mellan fokusgrupperna var att de äldre männen till skillnad från de yngre inte hade 

samma benägenhet till att klaga vid eventuella brister, utan det skulle i så fall handla om någon 

form av större reklamation. John i den äldre gruppen förklarade att han helst skulle vilja se att 

klagomålet hanteras så fort som möjligt och att han antingen får en ny produkt eller pengarna 

tillbaka. Han var inte intresserad av att skicka produkten på reparation eller att få ett 

tillgodokvitto, detta är enligt mig inte bra service menar John. Eva i den äldre gruppen menade att 

en viktig anledning till att klaga skulle vara att en bristfällig produkt bör komma producenten till 

kännedom för att i framtiden undvika liknande problem.  

 

Det man kan se ifrån resultatet vi tagit fram är att ingen av fokusgrupperna har påpekat service 

som en anledning till att klaga, utan det var produkten som var i fokus. Vi kan här se att det 

skiljer sig ifrån den teori vi tagit fram. 

 

5.5 Kundförmåner 
Här nedan kommer vi att belysa de olika typer av tjänster som butikerna kan tillhandahålla för att 

knyta till sig lojala kunder.  

 

Det finns två typer av tjänster som en butik kan erbjuda, dessa är fakturerbara tjänster och icke-

fakturerbara tjänster. Ett exempel på fakturerbara tjänster är hemkörning och installation, som 

påverkar butikens totala omsättning. Icke-fakturerbara tjänster är sådant som företaget inte tar 

betalt för men erbjuder ändå, som tillexempel respektera tidsramar och hantering av klagomål128. 

                                                 
128 Söderlund (2001) 
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Genom att komplettera sin basprodukt med rätt typ av extratjänster kan butiken skaffa sig 

konkurrensfördelar129. 

 

Face tillhandahåller kostnadsfria tjänster såsom uppläggning av byxor samt information från 

deras blogg om nya märken, produkter och händelser som kommer att ske i butiken. På Victorins 

är man väldigt måna om sina kundrelationer och erbjuder därför en mängd gratis tjänster som till 

exempel upputsning av silver.  

 

Fördelarna med att skapa relationer till butiken och dess personal är att man blir igenkänd, samt 

att detta kan leda till att man prioriteras och får förmånligare priser130. En annan fördel är att 

butiksvalet underlättas då man har vissa förmåner i en specifik butik131.  Detta är ännu viktigare 

idag eftersom produktfokus har ersatts till ett större intresse för dialogen med kunden132. 

 

När kunder återkommer till butiken brukar Jens och hans personal känna igen dessa kunder samt 

deras köp. Detta brukar underlätta framtida köp och vilka varor som passar denne kund. Har du 

utvecklat en relation med personalen på Victorins Guld leder det till en förenkling av ditt köp, 

genom att personalen vet vilka märken och vilken typ av smycken de brukar vara intresserad av, 

så de direkt kan guida personen i fråga till rätt avdelning. Den här typen av igenkänning är något 

som butiken jobbar mycket med för de vill erbjuda lite personlighet i köpet. Vi gör inget speciellt 

för att knyta till oss en relation utan avvaktar när kunder kommer in, låter dem gå runt och titta, 

hjälper till i den mån vi kan och så brukar vi avsluta köpet med att be dem komma tillbaka ifall 

det är något fel med produkten.  

 

Ett sätt för butikerna att få kunder att komma med synpunkter är att använda sig utav en 

kundlåda, där kunderna kan komma med förslag och önskemål om förbättringar. Ett exempel på 

detta är IKEA:s kundlåda där kunderna kan påpeka brister eller att ge butiken beröm133. 

 

                                                 
129 Grönroos (2008) 
130 Grönroos (2008) 
131 Grönroos (2008) 
132 Blomqvist (2004) 
133 Pihlsgård (2002) 
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När Face får in klagomål ifrån kunder som han har en relation till så behandlas dem likadant som 

övriga kunder. Vidare berättar Jens att vissa segment är mer lönsamma än andra och dessa kunder 

brukar bli bjudna på middag för att butiken vill visa sin uppskattning gentemot dem. På Victorins 

Guld är ett klagomål från en anhörig lika viktigt som från en vanlig kund, det spelar alltså ingen 

roll att butiken känner personen utan relevansen blir inte större utav de. På detta vis får butiken 

reda på vilken typ av varor som kunden är intresserad av. Att skapa en relation med en kund är 

inget hinder för att kunden skall kunna reklamera sina produkter förklarar Britt på Kappahl. Är 

det fel på en vara så är det klart de ska komma in så fixar vi det. Det är faktiskt så att ifall man får 

någon form av relation med en kund så lyssnar man lite extra på dem när det kommer till 

klagomålshanteringsfrågor, då de känns betydligt mer trovärdiga med sina synpunkter säger Britt. 

Men eftersom vi är en större butik så har vi så väldigt många kunder inne varje dag så det är svårt 

att skapa en relation med dem.  

 

Både den yngre och den äldre fokusgruppen var samtliga överrens om att de skulle ha större 

benägenhet att framföra klagomål ifall de hade någon form av relation till butikspersonalen. De 

var även överrens om att de skulle ha större chans att få igenom sitt klagomål ifall så var fallet. 

Den yngre fokusgruppens deltagare ansåg att de enbart skulle lämna klagomål ifall en produkt 

inte uppfyller deras krav. Gruppen anser att det inte finns några anledningar till att klaga på 

butikens inredning eller atmosfär, utan att detta ligger i butikens eget intresse att stämma överens 

med deras valda målgrupp. I den äldre gruppen var samtliga deltagare enade i att de inte hade 

funderat på att framföra klagomål som inte tillhörde produktens fel. Något de diskuterade var att 

de eventuellt hade kunnat tänka sig att klaga på bristande sortiment ifall butiken saknade önskade 

produkter. De yngre deltagarna skulle inte ändra sitt beteende om det fanns tjänster på butikernas 

hemsida som skulle kunna förenkla deras sätt att framföra sina synpunkter. Patrik säger att han 

uppskattar butiker som tillhandahåller en kundlåda som fångar upp kundernas idéer, detta höll 

inte Pamela med om då detta förlänger hennes shoppingtur. Deltagarna i gruppen 50 plus ansåg 

att en förslagslåda, klagomålsdisk/informationsdisk skulle vara passande för klagomålshantering 

då inte alla kunder har förmågan att framföra synpunkter muntligt och uppskattar även tanken att 

vara anonym.  
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Teorin säger att ifall man har någon form av relation till personalen i butiken, så kan detta leda 

till prioritering och bättre erbjudande. Detta är något som butikscheferna Jens och Hans förnekar 

bestämt då de inte anser att deras personal prioriterar sina kunder. Britt menar att klagomål från 

en kund man har en relation till, har större relevans än om man inte känner kunden. Kundernas 

uppfattning om att de skulle gå lättare att genomföra ett klagomål ifall man hade någon form av 

relation till butiken, stämmer i stora drag överrens om vad teorin säger. 

 

5.6 Effekter som bidrar till kundlojalitet 
Som vi nämnde i avsnittet ovan så kan en lyckad klagomålshantering leda till en viss typ av 

relation som uppstår mellan butiken och kunden. I nästa del kommer vi att analysera de effekter 

som kan uppkomma genom en bra relation, nämligen lojalitet. 

 
För att definiera kundlojalitet så är det individens tendens att fortsätta visa upp samma beteende 

över tiden gentemot liknande situationer134. Det som avgör om kunden blir lojal är kvaliteten och 

värdet i relationen till butiken135. 

 

Face butikschef Jens definition av en lojal kund är de kunder som kommer tillbaka till butiken 

och gör återköp eftersom de är nöjda med butikens personal, service och sortiment. Jens har 

historier som berättar om kunder som valt att avstå från köp i andra butiker där det finns likadana 

plagg som Face tillhandahåller, eftersom de hellre vill köpa hos dem än hos andra. Hans Victorin 

håller med om Jens definition på lojalitet. Han vill även påpeka att Victorins Guld har ett stort 

antal lojala kunder som är återkommande eftersom de känner sig trygga i butiken och med 

personalen. På Kappahl gör butiken allt för att kunderna ska bli återkommande och detta görs 

bäst genom att ha ett uppdaterat och tillgängligt sortiment, menar Britt. Det är även viktigt att 

butiken är i bra skick och att personalen är hjälpsam. Detta har lett till att butiken har flera 

återkommande kunder som besöker butiken dagligen eller några gånger i månaden.  

 

Lyckas man som butik att tillfredställa sina kunder är detta en större chans till lojalitet136. Det är 

inte produkten i sig som gör kunder lojala, utan det är den service och kvalitet som butiken kan 

                                                 
134 Söderlund (2001) 
135 Blomqvist (2004) 
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erbjuda i en relation som avgör om kunden blir lojal eller inte137. Genom att skapa en relation till 

butikspersonalen så leder detta till en punkt där kunder ofta sympatiserar till personer de tycker 

om138. Grundtanken med att butiken skall ha lojala kunder är att lojalitet skall leda till 

lönsamhet139. 

 

När Face skall hämta inspiration till förändringar och utveckling till butiken hämtar de dessa ifrån 

länder de säljer mest märken ifrån. Jens anser att man aldrig skall vara nöjd med butiken och dess 

sortiment, utan att ständigt försöka utveckla affärsverksamheten så att kunder upplever att de 

aktualiserar butiken. Hans på Victorins Guld menar att kunderna är välkomna att komma med 

förändringsförslag eftersom de kan få sina smycken precis hur de vill ha dem, så Hans och hans 

personal är väldigt lyhörda på kundens önskemål. Britt säger även att de är viktigt att ta till sig 

förändringsförslag från kunder, hon tar emot alla och skickar vidare dem till sitt huvudkontor. 

 

Enligt fokusgrupperna så är personalen den största anledningen att bli lojal till butiken. 

Sortimentet, priserna samt klagomålshantering är även de faktorer som inverkar på kundens 

beslut om att bli lojal gentemot butiken. Exempel på detta berättar Sonja i den äldre gruppen att 

hon vid ett flertal tillfällen varit inne i en butik och klagat på produkter och vid samtliga tillfällen 

blivit väl bemött. Detta har under en längre tid lett till att Sonja blivit en trogen och lojal kund till 

butiken. Patrik i den yngre gruppen menar på att relationen till butikspersonalen är en stor 

anledning till att bli lojal till butiken.  Männen i den äldre fokusgruppen hade dock en annan åsikt 

om hur man blir lojal till en butik. Det handlar om att butiken skall ha rätt sortiment, ligga nära 

till hands samt att de ogärna byter en butik de gått till i flera år.  

 

Man kan klart och tydligt se en gemensam nämnare mellan teorin och empirin där relationen 

mellan kund och personal är den avgörande faktorn till om lojalitet uppstår eller inte. Så genom 

att butikerna är tillmötesgående och agerar rätt i avgörande situationer så finns det stor chans att 

lojalitet uppstår mellan kunden och butiken. 

 

                                                                                                                                                              
136 Kotler (2003) 
137 Blomqvist (2004) 
138 Mårtenson (2009) 
139 Söderlund (2001) 
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6 Slutsats 
I avsnittet nedan kommer vi presentera de slutsatser vi har kommit fram till angående hur butiker 

kan arbeta för att skapa positiva effekter av klagomålshantering för att öka kundlojaliteten inom 

svensk detaljhandeln. 

 

Vi har genom arbete sett ett genomgående mönster där samtliga butikschefer anser att ett bra 

bemötande i klagomålssituationer leder till att kunden känner sig nöjd. Ett bra bemötande innebär 

att personalen behöver kunskap, samt befogenhet om hur de ska gå tillväga vid ett klagomål. Den 

butik vi anser har lyckats bäst med detta är Victorins Guld. Där är personalen både kunnig och 

oerhört bra på att bemöta sina kunder. Detta leder i sin tur till bra marknadsföring för butiken, i 

form av positiv word-of-mouth. Denna effekt har vi genom arbetets gång sett upprepade tillfällen, 

där vi lägger märke till vikten av en bra respons från kunden. Arbetet visar hur lätt det är för en 

missnöjd kund att sprida sina negativa upplevelser vidare, jämfört med hur svårt det är för 

butiken att få fram det positiva budskapet av bra klagomålshantering. Därför är det ytterst viktigt 

för butiken att de inte ser klagomålshantering som något negativt, utan att ta till vara på varje 

tillfälle, för att på detta sätt vända en missnöjd kund till en kund som sprider sina positiva 

upplevelser vidare. Uppsatsen visar också att då butiken lyckas med bedriften att tillfredställa en 

missnöjd kund över en längre tid, resulterar detta i att kunden skapar en relation till butiken och 

tillslut även blir en lojal kund. Det viktigaste för butiken är att förstå att det inte enbart handlar 

om att göra ett bra jobb här och nu, utan att på ett kontinuerligt sätt arbeta för att på sikt få ett 

bättre läge, eller för att citera Wayne Gretzky: ”Det är inte där pucken är, det är där pucken 

kommer att hamna140.” 

 

                                                 
140 Kotler (2003) sid. 35 
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7 Rekommendationer 
Vi vill avsluta vår uppsats med att ge våra rekommendationer till våra valda butiker, samt 

detaljhandelsbutiker i allmänhet. Detta för att butikerna skall kunna få en större insikt om hur 

viktig klagomålshantering verkligen är för butiken. 

  

Vi vill rekommendera att butiken ska vara väl medveten om hur viktigt det är med en personal 

som har kunskap om klagomålsprocessen och dess innebörd. Genom att ge dem utbildning och 

direktiv vid hantering av klagomål så får personalen en bättre kunskap av att hantera den typen av 

situationer. Vi vill även framhäva vikten med att lära personalen hur man bemöter kunden på 

bästa möjliga sätt för att underlätta klagomålshantering, och ge dem befogenheter. 

 

Varje butik borde ha någon form av kundlåda där kunden får möjligheten att uttrycka sina 

synpunkter annat än på ett verbalt sätt. Kundlådan kan antingen vara på plats i butiken, eller 

butikens hemsida. Samtidigt vill vi poängtera vikten med att butiken bör uppmuntra kunder till 

att faktiskt klaga, för att på detta sätt få möjligheten att tillfredställa en missnöjd kund. 

 

Samtliga butiken bör utvärdera sin klagomålshantering för att finna eventuella brister. Butiken 

ska vara självkritisk när det kommer till hantering av klagomål för att på detta sätt effektivisera 

processen för både kund och butik. Vi vill med detta få fram att butiken aldrig skall vara nöjd 

med det nuvarande läget, utan att hela tiden utveckla sig för att på ett så optimalt sätt tillfredställa 

kundens behov.  

 

Något vi fann bristande i samtliga butiker, var det faktum att ingen av butikerna genomförde 

någon form av mätning som berör kundnöjdhet. Åter igen vi vill framföra vikten med att 

lokalisera och ta fram klagomål, då inte alla missnöjda kunder klagar. Exempel på detta kan vara 

enkätundersökningar som antingen genomförs på plats i butiken, eller skickas till kunden 

antingen via brev eller E-mail. För att genomföra en sådan mätning, krävs av butiken att på ett 

effektivt sätt ha kundunderlag registrerat. 
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Bilagor: 
 
Frågor till butikschefer 

 Beskriv er butiksverksamhet. 
 Hur definierar du klagomål? 
 Beskriv er klagomålshantering, från att kunden klagar tills hanteringen är avslutat. 

 
Kunden 

 Har ni mist kunder pga. er klagomålshantering? 
 Har ni märkt av negativ, respektive positiv ”Word-of-mouth”? 
 Hur ska kunden bemötas på ett korrekt sätt? 
 Hur uppmuntrar ni kunder att de ska lämna klagomål? 
 Är alla kunder lönsamma? 

 
Kunders förväntningar 

 Vilken kvalitetsupplevelse tror ni kunden upplever i er butik? 
 Vilka förväntningar tror ni kunden har? 
 Hur påverkar ni kunder genom er: 

o Marknadsföring? 
o Image? 
o Andra kunders behov och åsikter? 

 
Engagemang 

 Vilka produkter anser du är kunden mest intresserade av? 
o Hög – eller lågengagemangsprodukter? 
o Vilka köper de mest? 

 Vilka produkter är de mest benägna att klaga på? 
 Hur är er produktinformation? 
 Behöver kunden service för att få reda på informationen? 
 Har ni någon ”kundlåda”? 
 Tar ni emot och bearbetar alla kunders önskemål? 

 
Klagomålshantering 

 Vad är en bra, respektive dålig klagomålshantering? 
 Vilka följder får respektive hantering? 
 Är alla kunder som inte klagar nöjda kunder? 
 Vad gör ni för att göra en missnöjd kund till en nöjd kund? 
 Vilka parametrar styr kunders klagomål? 
 Mäter ni kundtillfredsställelse? 
 Uppmanar ni kunder till att klaga? 
 Ser du någon tendens att kunder klagar för att få bättre erbjudanden? 
 Hur fångar ni upp klagomål? 
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 Hur hanterar ni klagomål? 
 Är er personal utbildad för att ta emot klagomål? 

o Vilka befogenheter har de? 
o Hur är de utbildade? 

 Vilka olika kanaler finns för klagomålshantering? 
 
Butik 

 Om det är en anhörig, framför de sina klagomål eller inte? 
 Skulle de i så fall vara mer trovärdiga? 
 Hur påverkas er omsättning av klagomålshantering? 
 Hur skapar ni en kundrelation? 
 Har ni ett kundregister? 
 Vad gör ni för att ta reda på kunders behov och önskemål? 
 Har ni några tjänster som är gratis för kunden? 
 Hur viktig är kundvården för er? 
 Kan ni läsa av kundens behov och preferenser? 

 
Kundrelation 

 Följer ni upp kundköp? 
 Vilka relationsfördelar finns för kunden? 
 Vilka relationsfördelar finns för er? 
 Hur skapar ni en kundrelation? 

o Marknadsföring? 
 Hur tar ni reda på vad kunder är intresserade utav? 
 Vad gör ni för att underlätta kundmötet? 

 
Mätning av nöjdhet 

 Mäter ni nöjdhet? 
o Via enkäter? 
o Belöning vid mätning? 

 Har ni stor återköpsfrekvens? 
Lojalitet 

 Vad är er definition av en lojal kund? 
 Hur lojala är era kunder? 
 Leder er kundrelation med lojala kunder till lönsamhet? 
 Vad gör ni för att hålla er uppdaterade av serviceutveckling? 
 Kan kunden komma med förändringsförslag till den valda produkten? 
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Diskussionsfrågor till fokusgrupper 

 Vad innebär ordet klagomålshantering för er? 

 Hur går ni tillväga vid klagomålshantering? 

o Hur vill ni framföra era klagomål? 

 Klagar ni oavsett typ av produkt? 

 Vilka anledningar finner ni att klaga? 

 Hur viktigt är det butiken lyssnar till era klagomål? 

o Att de tar till sig och behandlar klagomålet? 

o Vad krävs det för att bli nöjd? 

o Vad leder bra klagomålshantering till? 

o Vad leder dålig klagomålshantering till? 

 Är klagomålshantering en viktig faktor att bli lojal till butiken? 

o Hur viktigt är det med en god relation till butiken? 

 Påverkas ni av ”word of mouth” när ni väljer butik? 

o Skiljer det sig mellan kvinnor och män? 

o Skiljer det sig mellan den yngre (under 30 år) och äldre generationen (över 50 år)? 

 Lämnar ni synpunkter till butiken som inte är regelrätta klagomål? 

o Exempelvis idéer till inredning, sortiment, service osv.? 

 Vad skulle få dig att oftare lämna synpunkter (negativ eller positiv) till butiken? 

 

 


