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Sammanfattning 

I elektronikbranschen råder det hård konkurrens om kunderna vilket leder till att butikerna 

inom branschen måste kunna ge en god service till sina kunder, där även bra 

klagomålshantering igår. Själva hanteringen av klagomål blir väldigt viktig för en butik då 

man kan undvika att problemet blir större än vad det egentligen är och man kan till och med 

göra kunden nöjdare än innan. En butik bör se klagomål som något positivt eftersom det kan 

vara en förbättringsåtgärd. 

Syftet med denna uppsats är att få en insikt i hur elektronikbutiker hanterar klagomål, samt 

varför det i så fall finns skillnader vid hanteringen av klagomål mellan en enskild 

elektronikbutik och i en elektronikbutik i en större kedja. Därför ställde vi oss frågan ”Hur 

hanteras klagomål i en enskild elektronikbutik och i en elektronikbutik i en större kedja?”. 

För att kunna uppnå vårt syfte med uppsatsen gjorde vi en litteratursökning angående våra 

nyckelord i denna uppsats: klagomål, klagomålshantering, kunden, word-of-mouth och 

lönsamhet. Det finns bland annat en teori som kallas gåvoprincipen som innebär en guidning 

till hur ett klagomål ska hanteras. I en annan teori menar man att det är viktigt att kunna 

hantera och bemöta olika kunder på rätt sätt. I ytterligare en annan teori säger man att 

butikerna behöver investera i klagomålshanteringen för att den ska fungera i längden och att 

det är mer ekonomiskt att behålla en befintlig kund än att skaffa en ny kund.  

Vi gjorde en kvalitativ studie genom intervjuer med chefer och medarbetare i en enskild 

elektronikbutik och i en elektronikbutik i en större kedja. I analysen ställde vi resultatet av 

intervjuerna mot teorin vi funnit. Sedan ställde vi även resultaten av intervjuerna mot 

varandra för att se om det fanns några skillnader mellan dem. 

I slutsatsen kom vi fram till hur hanteringen av klagomål går till i butikerna. Bland annat så 

fanns inga rutiner för klagomålshantering i den enskilda butiken. Den större butiken hade 

både pärmar och lathund för sin klagomålshantering. Den större butiken var också mer styrd 

av den centrala ledningen då det gällde regler, medan den enskilda butiken här var mer 

flexibel. Två aspekter som båda butikerna ansåg var viktigt vid klagomålshantering var att 

lyssna på kunden och komma med snabba lösningar.  

Utifrån hela uppsatsen avslutar vi med den avslutande diskussionen kring rekommendationer, 

vidare forskning inom ämnet och egna reflektioner kring uppsatsen.  
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Abstract 

In the electronics industry there is a fierce competition for the customers, which leads to that 

the stores in this industry must be able to provide good service for the customer, which 

includes good complaints handling. The handling of complaints is very important for a store if 

you can avoid that the problem becomes bigger than it actually is and you can even make the 

customer more satisfied than before. A store should see complaints as a positive thing because 

it may be an improvement measure. 

The purpose of this thesis is to gain an insight into how the electronics stores deal with 

complaints, and why it in that case, there are differences in the handling of complaints 

between an individual electronics store and an electronics shop in a larger chain. Therefore we 

asked ourselves "How complaints are handled in an individual electronics store and in an 

electronics shop in a larger chain?". 

To achieve our purpose of this paper, we did a literature research on our keywords in this 

essay: complaints, complaints management, customer, word-of-mouth and profitability. In the 

literature contains a theory called “gift principle” that implies a guide to how a complaint 

should be handled. In another theory, they believe that it is important to know how to manage 

and respond to different kinds of customers. In still another theory they say that the stores 

needs to invest in their complaints management so that it will work in the long run, and it is 

more economical for the store to keep an existing customer than to acquire a new customer. 

We made a qualitative study through interviews with managers and employees in an 

individual electronics store and an electronics shop in a larger chain. In the analysis, we 

compared the results of the interviews with the theory we have found. Then we compared the 

results of the interviews against each other to see if there were any differences between them. 

In the conclusion we came to how the handling of complaints works in the stores. Among 

other things, there were no procedures for handling complaints in the individual shop. The 

larger store used guides for their complaints management. The larger store was also more 

controlled by the central management when it came to rules, while the individual shop was 

more flexible. Two aspects that both stores were considered important in the handling of 

complaint were to listen to the customer and come up with quick solutions. 

Based on the whole essay, we ended up with the concluding discussion around 

recommendations, further research on the subject and our own reflections.  
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1. Inledning 

Denna uppsats kommer att behandla klagomålshantering och för läsaren ge en inblick i hur en 

enskild butik och en butik i en större kedja, inom elektronikbranschen, arbetar med 

klagomålshantering. De flesta av oss är kunder och vi vet därför hur lätt det är att man kan 

känna sig besviken med en produkt. 

Utan kunder hade det inte funnits några företag och viceversa. Många av oss har någon gång 

klagat över att en produkt inte var som man hade tänkt sig, att den gick sönder eller att den 

inte fungerar som den ska. Ett klagomål behöver inte alltid vara något negativt, framförallt 

inte för butiken i fråga, det är snarare en gåva från kunden när klagomål framförs till butiken 

(Barlow, J. & Möller, C., 1997). Genom att ta reda på hur vissa butiker arbetar med 

klagomålshantering kan det i sin tur leda till att andra butiker börjar fundera kring hur de ska 

förbättra eller kanske förändra sin klagomålshantering. 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Klagomål kan bli ett större problem än vad det egentligen är om det inte hanteras på rätt sätt. 

Bakgrunden till vår undersökning grundar sig i att klagomål ofta uppfattas som något negativt 

mellan personalen och kunden. (Bell, S. J., & Luddington, J. A., 2006) Klagomål anses som 

en obehaglig känsla, en slags anmärkning på något som ingen vill ha att göra med (Barlow & 

Möller, 1997). Olika teorier menar att en butik bör ha rutiner för sin klagomålshantering för 

att kunna göra sina kunder nöjda (Barlow & Möller, 1997; Ekberg, S., 2008). Genom att en 

kund framför sina klagomål innebär det att kunden är som en gratis förbättringsrådgivare åt 

företaget (Hernant, M. & Boström, M., 2010). Trots att en butik lägger mycket energi på att 

uppfylla kunders krav kan det ändå inträffa att kunden känner sig missnöjd. Om en butik 

slutar att få klagomål innebär det inte att de inte har några problem. Detta kan bero på att 

butiken har en dålig attityd som gör att kunden inte anser att det är värt att klaga (Ashley, C. 

& Varki, S., 2009).  

Känner en kund missnöjde beror det oftast på att en butiks olika tjänster inte tillfredställer 

kunden på rätt sätt. Det kan vara missförstånd av ett erbjudande eller att de känner sig lurade 

av en försäljare (Roos, M., Holmberg, U. & Hansson, N., 2010). 

Beroende på hur en butik hanterar klagomål kan de behålla eller förlora kunden genom positiv 

eller negativ word-of-mouth (ryktesspridning) (Ashley & Varki, 2009). Chefer kan se på 

klagomålshantering på olika sätt, en del tror att de inte kan påverka kundens åsikt medan 
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andra chefer tar till sig kundernas åsikter (Homburg, C., Fürst, A. & Koschate, N., 2010). 

Homburg et al (2010) menar också att det är viktigt att cheferna går med på att investera i 

klagomålshanteringen, vilket kan påverka butikens lönsamhet. 

 I den välkända boken ”Riv Pyramiderna!” skriver författaren om verkligt ledarskap som är en 

förutsättning där medverkan och engagemang är viktigt för alla berörda individer. Med detta 

menas att ledaren ska kommunicera sitt engagemang och sin övertygelse till medarbetarna. 

Här skiljer även författaren på ledare och chefer, där en chef i en centralstyrd organisation inte 

skulle framträda personligen utan ger order vilket förutsätter att mottagaren måste förstå 

ordens innebörd (Carlzon, J. 1985).  

Det har blivit hårdare konkurrens för företag på marknaden idag, därför måste man särskilja 

sig från sina konkurrenter. Butikens varumärke, hur de skapar värde för kunden och 

därigenom stärker relationen till kunden, har blivit allt viktigare. För att en butik ska kunna 

differentiera sig från andra butiker måste de satsa på service, lägre priser, skapa en trevnad i 

butiken, ha en tydlig målgrupp eller en annorlunda butiksmiljö. I och med detta ökar också 

kraven på de säljare som anställs i butiker, bra säljare leder därmed också till ökade 

konkurrensmedel för en butik (Svensk Handel, 2011). 

Elektronikbutikerna har ökat sin försäljning under den senaste tiden men det betyder inte att 

företagen tjänar några pengar på försäljningen (Mikaelson, 2010). Försäljningen av tv- 

apparater aldrig varit så hög som år 2011, men däremot så sjönk priset på tv- apparater med 

tio procent. Genom detta framgår det tydligt att det är en hård konkurrens då det är priskrig på 

elektronikmarknaden och försäljningsvolymen stiger medan tillväxten däremot minskar. 

Informationschefen Claudia Nilsson på Siba menar att ”Hemelektroniksbranschen är nog den 

tuffaste inom detaljhandeln just nu”.  

Detta eftersom det finns så pass många aktörer på den svenska marknaden och många 

försöker hålla priserna så låga som möjligt. Hela elektronikbranschen är drabbad och i och 

med detta blir konkurrensen ännu hårdare (Dunér, 2011). Utifrån detta kändes 

elektronikbranschen angelägen inte bara på grund av den hårda konkurrensen och priskriget 

utan också för att branschen har haft flest ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden 

(ARN) 2010. Därför kan det till och med vara ännu viktigare för butikerna i 

elektronikbranschen att ha en väl fungerande klagomålshantering, än vad det är för butiker i 

andra branscher. 
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1.2 Problemformulering 

Hur hanteras klagomål i en enskild elektronikbutik och i en elektronikbutik i en större kedja? 

Skiljer sig klagomålshanteringen i de olika butikerna, varför gör den i så fall det? Vilka 

rutiner har butikerna för klagomålshanteringen? Är kunden oftast missnöjd med produkterna 

eller tjänsterna? Påverkar butikens arbete med klagomålshanteringen deras lönsamhet?  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en insikt i hur elektronikbutiker hanterar klagomål, samt om det 

finns skillnader vid hanteringen av klagomål mellan en enskild elektronikbutik och i en 

elektronikbutik i en större kedja. Detta görs för att få en klarare bild av hur ett klagomål 

hanteras i verkligheten i de olika butikerna.  

 

1.4 Avgränsningar 

Vi valde att göra en studie utifrån enbart butikernas sida, en enskild elektronikbutik och i en 

elektronikbutik i en större butikskedja. Det vi vill få reda på är hur butikerna och därmed hur 

cheferna och medarbetarna arbetar med klagomålshantering. Därför avgränsade vi vår uppsats 

genom att inte behandla kundernas syn på detta. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning där vår uppsats baserar sig på bakgrund, 

problemformulering, syfte och uppsatsens avgränsningar. Vi har valt att sedan lägga teorin 

som det andra kapitlet för att läsaren lättare ska kunna relatera till resultatet, analysen och 

slutsatsen. Nyckelorden genom uppsatsen, som kommer följa i denna ordning, är: klagomål, 

klagomålshantering, kunden, word-of-mouth och lönsamhet. 

Varje kapitel har vi delat in i underrubriker. Vidare presenteras de metoder vi använt när vi 

genomfört våra intervjuer och hur vi sökt litteratur, artiklar och andra källor till vår teori. I 

resultatet presenterar vi det som vi samlat in från intervjuerna med cheferna och 

medarbetarna. I analysen jämförs resultatet mot teorin och en jämförelse av resultatets 

skillnader kommer finnas. Därefter kommer slutsatsen om vad vi kom fram till i denna 

uppsats. Vi redogör också vår avslutande diskussion samt rekommendationer till butikerna. 

Slutligen kommer källförteckningen och bilagor till uppsatsen.  
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras de relevanta teorierna för denna uppsats angående 

klagomålshantering. Teorin kommer följa nyckelordens ordning. Det inleds med den första 

delen som är en beskrivning av vad klagomål är, dess innebörd och konsekvenserna av det. 

Under den andra delen tas klagomålshanteringen upp där det står hur butiker kan gå tillväga 

vid själva hanteringen av klagomål. Tredje delen handlar om kunden där olika kundtyper tas 

upp och hur butiken kan hantera dessa. I den fjärde delen beskrivs word-of-mouth samt 

kundlojalitet och hur det påverkar butiken. Femte och sista delen i teorin avslutas med 

lönsamhet och hur klagomålshanteringen påverkar lönsamheten.  

Teorin kommer under analysen att jämföras med resultatet för att sedan summeras till en 

slutsats. 

 

2.1 Klagomål 

Den här delen inleds med en förklaring på vad klagomål innebär. Klagomål anses ofta som 

något negativt. Flera teorier menar däremot att butiker inte ska se klagomål som något negativ 

utan istället som något positivt, en gåva till företaget.  

 

2.1.1 Klagomålet 

Ett klagomål är ett uttalande om förväntningar som inte har uppfyllts. För ett företag innebär 

det en chans att rätta till de fel som uppkommit med en tjänst eller produkt, alltså att ett 

företag kan tillfredställa en kund trots dennes missnöje (Barlow & Möller, 1997). 

När en kund klagar vid missnöje kan det bero på några olika föreställningar:  

 Föreställningen om att det inte var kunden själv som orsakat problemet 

 Föreställningen om att problemet kan uppstå igen om kunden inte framför klagomålet 

 Föreställningen att det kan göra nytta om man klagar 

 Föreställningen att människor har rätt att få uttrycka sina behov, får inte kunden ge 

uttryck för sitt behov klagar kunden.  

Tror kunden däremot att problemet är ens eget fel kommer kunden inte tillbaka till butiken 

med problemet. Detta gör det svårare för en butik att övertyga kunden om att tjänsten eller 

produkten kommer att fungera så som kunden tänkt sig (Wanger, P., 2002). 
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Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) menar att det finns två olika skäl till att en kund väljer att 

inte klaga. Ett skäl är att kunden tycker det är krävande då de känner att de måste lämna ut en 

del av sig själv. Därför väljer kunden istället att hålla inne irritationen. Det andra skälet är att 

personalen sällan uppmuntrar till feedback och speciellt inte av negativ art (Blomqvist et al, 

2004).  

Sanningen är den att många människor faktiskt väljer att inte framföra sina klagomål, utan 

istället väljer de en annan leverantör. Många kunder ser klagomålet på ett ytligt sätt. Med det 

menas att en kund exempelvis klagar på att bagageluckan på den nyinköpta bilen är svår att 

stänga. Fokuset för kunden ligger just i det problemet. Den djupare innebörden handlar om att 

bilhandlaren här ska ta väl hand om kunden så att han eller hon kommer tillbaka vid nästa köp 

(Barlow & Möller, 1997). 

 

2.1.2 Klagomål anses som negativt  

Bell och Luddington (2006) har gjort en undersökning om hur servicepersonal hanterar 

kundklagomål. Det framgår att klagomål är något negativt som ofta kopplas till personalens 

service. Däremot menar Bell och Luddington (2006) att om de anställda har en positiv 

inställning till klagomål minskar den negativa relationen mellan personalen och kunden. 

Genom att de negativa inställningarna minskar, minskar också det negativa sambandet mellan 

klagomål och engagemang för kundservice. I artikeln förklaras det att personer som har en 

negativ inställning i allmänhet också har en negativ inställning till sig själva. Således kan 

alltså negativ feedback mot en individ missgynna denne och därmed förstärka den negativa 

bilden ytterligare mot servicen mer än den bild som individen redan hade. (Bell & 

Luddington, 2006). I artikeln framgår det dock inte tydligt att det är dessa kunder, med en 

negativ inställning, som klagar mest. 

Hernant och Boström (2010) menar att ordet “klaga” låter som något negativt och passivt. En 

butik bör ta tillvara på klagomålet, få kunden att se det som något meningsfullt och se till att 

kunderna levererar klagomålen till butiken.  

 

2.1.3 Klagomål är en gåva! 

Att en kund kommer med sitt klagomål innebär inte alltid att det är något negativt utan 

snarare är det en gåva till butiken (Barlow & Möller, 1997). Detta menar också Ekberg (2008) 

stämmer då den viktiga kunden är den som hör av sig och till och med skriker i telefonen. 

Det finns många olika slags former på kunders feedback till företag (Sanes, C., 1993). 

http://search.proquest.com.libraryproxy.his.se/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Bell,+Simon+J/$N?site=abicomplete&t:ac=210508223/fulltext/134987A7730B41800E/8&t:cp=maintain/resultcitationblocks
http://search.proquest.com.libraryproxy.his.se/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Bell,+Simon+J/$N?site=abicomplete&t:ac=210508223/fulltext/134987A7730B41800E/8&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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Klagomål är den mest användbara informationskällan för en verksamhet. Produkter och 

tjänsters brister inkluderas i klagomål så också eventuell omarbetning och varor som 

returneras. Den enda gång som ett klagomål är negativt för ett företag är när företaget inte får 

reda på bristen. Detta menar också Barlow & Möller (1997) stämmer, antingen säger kunden 

sin åsikt eller så säger de inget. Om de inte säger något har företaget inte möjlighet att åtgärda 

problemet. Det kan vara så att kunderna själva inte kommer med klagomålet, enligt Sanes 

(1993) och därmed får företaget inte ta del av det. Utan feedback från kunder fortsätter 

företaget att vara omedvetna om en produkt eller tjänsts brister. Detta kan i sin tur eventuellt 

också påverka intäkterna (Sanes, 1993). 

En kund som ägnar sin tid till att framföra sitt klagomål till butiken ska man ta mycket väl 

hand om, då man kan se en klagande kund som en förbättringsrådgivare, enligt Hernant och 

Boström (2010). Butiken ska uppmana kunden att föra en dialog med butiken för att butiken 

ska få reda på sina brister och då kunna åtgärda dem. Butiken ska ha som mål att göra kunden 

nöjd igen och kanske till och med göra denne nöjdare än innan problemet uppstod. Som 

butikschef bör man be om rapportering av klagomål från de anställda och även utbilda sin 

personal i hanteringen av klagomål (Hernant & Boström, 2010). 

 

2.2 Klagomålshantering  

Det gäller att vara tydlig som butik när det kommer till klagomålshanteringen. Alla som 

arbetar i butiken ska veta hur viktigt den är. Här talar man om exempelvis ”gåvoprincipen” 

där man steg för steg går igenom hur ett klagomål bör hanteras. Ibland behöver butiker 

uppmuntra sina kunder till att klaga och här behövs det då någon slags insamling för att 

klagomålen ska bearbetas och åtgärdas.  

 

2.2.1 Hur butiker kan gå tillväga under klagomålshanteringen 

För att ett klagomål ska uppfattas som en gåva snarare än något negativt mot ett företag måste 

företaget acceptera klagomålet (Barlow & Möller, 1997). Det gäller att tacka en kund för att 

denne klagar och ta emot klagomålet som man gör med exempelvis en födelsedagsgåva, 

genom ett ”tack”. Här är det chefens jobb att förmedla känslan av att ett klagomål är något 

positivt till sina anställda. Det är chefen som ska vara tydlig och tala om hur viktigt klagomål 

är för hela organisationen och att det inte ska uppfattas som något negativt.  

Hur ett klagomål hanteras tar Barlow och Möller (1997) upp i sin bok. Där är Gåvoprincipen 
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en slags guidning till hur ett klagomål hanteras. De olika stegen kan hamna i olika ordning 

beroende på situation: 

Gåvoprincipen 

 Tacka kunden 

Klagomålet är viktig information till företaget, för att en kund ska känna sig 

välkommen är ett av de mest effektiva sätten att tacka. Tacket från personalen i en 

butik ska komma lika självklart som när de tackar för en present. Ge kunden 

ögonkontakt, en förstående nick och ett vänligt leende det kan påverka hela 

situationen till något väldigt positivt, istället för negativt.   

 Förklara varför du gärna tar emot klagomålet 

Att tacka kunden för att han eller hon kommer tillbaka med sin missnöjdhet är bara en 

liten del av klagomålshanteringen. Kunden behöver ytterligare bekräftelse som visar 

på uppskattning från företaget. Ett exempel på följden av ett tack kan vara ”Tack så 

mycket för att du kom tillbaka, nu kan vi åtgärda problemet.” Det är många kunder 

som inte hör av sig överhuvudtaget och det ger företaget inte chansen att försöka 

åtgärda ett problem. Därmed blir det oerhört viktigt att tacka kunden och verkligen 

mena det.  

 Be om ursäkt för felet 

Efter de två tidigare stegen är det dags att be kunden om ursäkt. ”Jag beklagar det som 

har hänt, det var verkligen tråkigt att det hände.” Ursäkten ska komma en bit in i 

samtalet mellan personalen och kunden, att inleda samtalet med en ursäkt ger ingen 

effekt. Genom att inleda med ett tack förstärks intrycket från företaget att just denna 

kunds klagomål är en gåva till företaget.  

 Lova att ta hand om problemet omedelbart  

För att ta hand om problemet brukar man tala om för kunden att ”Jag lovar att göra 

mitt bästa för att få ordning på det här problemet så snabbt som möjligt.” Det gäller 

självklart också att göra det.  

 Fråga efter den informationen du behöver ha 

Det är bra att vara tydlig i sina frågor till kunden. Personalen bör i förväg veta vilken 

information som behövs från kunden. Påstår personalen att de inte kan hjälpa till om 

de inte får all information från kunden, ger detta fel signaler. Det är kunden som 
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kommer med en gåva till företaget, ta vara på det. Fråga endast efter det 

nödvändigaste men så att du inte behöver ringa och fråga efter fler uppgifter från 

kunden. En fråga kan exempelvis vara: ”Vad krävs för att du som kund ska bli nöjd?” 

 Rätta till felet – omedelbart 

Lovar personalen att åtgärda ett fel ska de också göra det. Kunder tycker det är bra att 

klagomålet uppfattas som något brådskande. Åtgärdas problemet snabbt är det ett 

tecken på att personalen menar allvar i sin klagomålshantering.  

 Kontrollera att kunden verkligen är nöjd 

Följ upp ärendet så snart som möjligt. Gärna genom ett telefonsamtal till kunden för 

att få reda på hur allt gått och om de är nöjda med det som företaget har gjort för dem. 

Detta blir en viktig detalj i klagomålshanteringen då de kunder som kontaktas 

förmodligen kommer att handla i butiken igen. Tala gärna om vad som händer med 

den produkt eller tjänst som kunden klagade på och att samma sak inte kommer 

upprepas. Kunden känner då att de faktiskt har hjälpt företaget genom sitt klagomål. 

Upprepa ett tack ytterligare en gång innan samtalet avslutas. Det behöver inte vara ett 

långt samtal, det korta samtalet är mycket värd och det kommer gynna företaget i 

längden. 

 Vidta förebyggande åtgärder så att felet inte upprepas  

Detta steg handlar om vad företaget gör internt för att ett problem med en produkt inte 

ska upprepas. Informera samtliga på företaget att åtgärder måste göras men anklaga 

inte någon personligen för att ett fel uppstått. Om personalen vet att företaget har en 

positiv inställning till klagomål underlättar det för medarbetarna att anstränga sig mer 

om ett klagomål uppkommer i framtiden. 

Klagomålen blir fullt utnyttjade om de tas tillvara som en återkoppling för företaget 

för att kunna bli bättre (Barlow & Möller, 1997). 

 

2.2.2 Kunden i butiken  

Det kan ibland bli så att butiken i fråga har gjort fel och då gäller det att inse sitt misstag och 

be kunden om ursäkt. Alla kan klanta till det ibland, det är ganska lätt hänt. Däremot är det 

inte så många som står för sina misstag och tar konsekvenserna av dem (Ekberg, 2008). 

Ekberg (2008) förklarar i sin bok hur man enklast ber om ursäkt när man har ställt till något. 

Här följer hans förklaring nerkortat, från punktform till text, som främst berör butiker. Han 
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menar att man ska acceptera sitt ansvar, det går inte att skylla ifrån sig, gjort är gjort. Det 

gäller också att fundera över vad som gick fel. Man bör också vara rak i sin förklaring, lyssna 

och inte försvara dig. Slutligen gäller det att komma överens med kunden om hur ni kan 

komma framåt för att lösa situationen tillsammans (Ekberg, 2008). 

När butiken väl gjort ett misstag, vad kan de då göra åt saken? Talar de om för kunden att 

misstaget har skett eller låter de kunden gå därifrån och hoppas på att han eller hon kommer 

tillbaka av sig själv? Detta kommer inte hända, enligt Ekberg (2008). Däremot om ett företag 

arbetar aktivt för att lösa en kunds problem blir kunden mer lojal mot företaget än kunder som 

aldrig haft problem. 

Det finns fyra steg i Ekbergs reparationsprocess för att göra kunder nöjda igen: 

1. Be om ursäkt och visa empati för kunden. 

2. Se till att lösa problemet. 

3. Ge kunden något extra för besväret som har uppkommit. 

4. Följ upp. Se om kunden är nöjd med åtgärderna.  

Det är alltså viktigt att se till att kunden är nöjd med butikens hantering av ärendet. Är de inte 

nöjda kommer de troligtvis inte att klaga hos butiken utan det kommer istället spridas till 

andra som i fortsättningen kommer att gå till butikens konkurrenter. För att undvika detta ska 

en butik alltid följa upp även efter ett köp. Det ger intrycket att butiken bryr sig om kunden 

även då (Ekberg, 2008). 

 

2.3 Kunden 

Alla kan göra misstag, butik som kund. Det kan uppstå missförstånd från båda parterna. Om 

kunderna inte får rätt feedback tillbaka på ett misstag kan det leda till hårda konsekvenser för 

en butik genom exempelvis negativ word-of-mouth.   

 

2.3.1 Kundbeteende 

Att tala om att någon har fel handlar inte om att förolämpa. Gör man det hamnar personerna 

lättare i en situation som slutar med ett gräl. Det svåra är då att på något sätt tala om att någon 

har fel, utan att det ska behöva leda till aggressioner mellan de olika parterna (Ekberg, 2008). 

Som Ekberg (2008) menar handlar det om att säga att någon har fel utan att egentligen säga 

det. Ett exempel på det kan vara ”Jag förstår din tanke, men jag tror att…” här menar Ekberg 
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att detta öppnar upp den andra personen för att denne ska lyssna till det du har att säga. Alltså 

är det ett smart sätt att framföra kritik fast indirekt (Ekberg, 2008).  

För att ytterligare uppmuntra kunderna till att klaga kan företaget ha en klagomålsinsamling 

som underlättar för kunder att framföra sitt missnöje.  

Företaget kan:  

 Ha en datainsamling för samtliga klagomål.  

 Därmed får kunden snabba svar på lösningar till deras problem.  

 På lång sikt kan problemet försvinna genom processförbättringar. 

En nackdel med att samla in klagomål genom datainsamling kan vara att företag försöker 

samla in för mycket data. För att undvika detta problem kan företaget börja i en liten skala. 

De kan arbeta nära kunden för att urskilja viktiga områden, sedan utvärdera den data som 

samlats in och eventuellt ändra vid behov (Sanes, 1993). 

Barlow och Möller (1997) tar i sin bok upp en undersökning som Case Western Reserve 

University gjort angående olika människors syn på negativa erfarenheter av olika branscher. I 

undersökningen kom de fram till att det fanns tre olika nivåer på hur kunder beter sig vid 

missnöje och fyra olika sorters kundtyper. 

Nivå 1: Kunden framför sitt klagomål direkt till butiken. 

Nivå 2: Kunden berättar för andra personer om det denne varit med om. 

Nivå 3: Kunden vänder sig till en tredje part så som en insändare i tidning eller en myndighet. 

Utifrån undersökningen delades kunderna in i fyra olika kundtyper: 

Passivister, 14 % av kunderna, Påpekare, 37 % av kunderna, Gnällare, 21 % av kunderna och 

Aktivister, 28 % av kunderna.  

Passivister  

En passivist är kort och gott passiv, alltså inte aktiv när det gäller något. Även om ett företag 

gör något dåligt, kommer de ändå tillbaka, i alla fall för en tid. De använder sig inte av 

negativ word-of-mouth. Kundtypen är inte till någon stor hjälp för butiken i deras 

förbättringsprocess. Passivisterna är tåliga men när det väl hettar till kan de orsaka problem 

för butiken eller byta butik.  
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Påpekare 

Dessa kunder går direkt till butiken och talar om vad de är missnöjda med. För butiken är 

detta den bästa kundtypen då de får en chans att förbättra sina produkter och tjänster. Denna 

typ av kund är också viktigt att tillfredställa genom att butiken tar till vara på klagomålet. 

Annars finns risken att denna typ av kund övergår till att bli en ”aktivist”. 

Gnällare  

Detta är den farligaste kundtypen för en butik. Gnällare är dåliga på att framföra sitt missnöje 

till butiken. Beroende på hur dyr produkten eller tjänsten är, är de mer benägna att framföra 

sitt klagomål. De är väldigt snabba med att berätta för andra om sina dåliga upplevelser vilket 

är en utav gnällarnas favorit sysselsättning.  

Aktivister  

För en butik är det väldigt viktigt att tillfredställa en klagande aktivist. Görs inte detta kan 

aktivisterna vara ännu farligare än gnällarna. Deras vision blir då att hämnas på butiken på 

alla sätt och vis på grund av dålig tillfredställelse. Får en butik för många aktivister mot sig 

kan till slut myndigheter reagera och ingripa (Barlow & Möller, 1997). 

 

Kundtyper kontra nivåer på beteende  

 

Tabell 1: Kundtyper kontra nivåer (Barlow & Möller, 1997) 
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2.4 Word-of-mouth 

Word-of-mouth kan enklast förklaras som en ryktesspridning. Negativ word-of-mouth innebär 

alltså en dålig ryktesspridning. I dagens läge är det lätt att en kund sprider ett dåligt rykte om 

butiken till andra personer exempelvis via bloggar och andra forum på internet. 

 

2.4.1 Word-of-mouth och lojalitet 

Ett exempel på word-of-mouth som Sanes (1993) tar upp handlar om en kund på en 

bensinmack. Är service personalen på dåligt humör antar kunden att personen i fråga hade en 

dålig dag. Upprepas det en andra gång, funderar kunden på att byta bensinstation. Sker det 

ytterligare en tredje gång kommer troligtvis kunden inte tillbaka till bensinmacken. Frågan är 

om kunden går till ägaren för att klaga på servicen, troligtvis inte. Kommer kunden berätta för 

andra sannolika kunder, antagligen. Åtminstone berättar kunden det för sin familj och vänner. 

De flesta missnöjda kunder berättar om sin upplevelse för minst nio andra personer och 13 

procent av de missnöjda kunderna talar om det för 20 andra personer (Sanes, 1993). 

Det finns alltså en del kunder som framför sina klagomål genom negativ word-of-mouth till 

sina nära och kära istället för att framföra det direkt till butiken. Detta gör det svårt för butiker 

eftersom människor litar mer på den informationen de får höra från vänner och familj än på 

reklambudskap (Ashley & Varki, 2009). 

Negativ word-of-mouth är något som andra kunder lätt kan ta till sig av. Enligt en 

undersökning om missnöjda kunder visade det sig att utsatta kunder försöker varna sina 

vänner och bekanta för produkten eller butiken i 45 procent av fallen. Via internet kan kunden 

idag snabbt och enkelt sprida negativ word-of-mouth genom exempelvis bloggar. Negativ 

word-of-mouth stannar lättare kvar i kundens minne vilket kan ge stora konsekvenser för 

butiker (Hernant & Boström, 2010).  

I en annan rapport som då handlade om ”konsumentens val på omreglerade marknader” har 

man undersökt olika anledningar till missnöje bland konsumenter. Bland kategorierna som 

undersöktes fanns bland annat fast och mobil telefoni. Det visade sig att missnöje ofta 

uppkommer genom att konsumenten känner sig lurade av försäljaren, att det finns för många 

olika företag på marknaden, upplever dålig service eller missförstånd om erbjudande (Roos et 

al, 2010). 
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I Ashley och Varkis (2009) studie har de kommit fram till att lojala kunder i större grad är 

benägna att framföra sina klagomål till butiken. De lojala kunderna uppskattar butikens 

ansträngningar att åtgärda misstaget mer än de icke-lojala kunderna. Lojala kunder svarar 

heller inte med att sprida negativ word-of-mouth av butiken, om en tjänst inte uppfyller 

kundens förväntningar.  

Alltså kan kunder som klagar vara butikens mest lojala kunder, men om butiken inte 

engagerar sig, tar till sig av kundernas klagomål och gör sitt bästa för att åtgärda detta, kan 

butiken gå miste om de mest lojala och bästa kunderna. För att förhindra att förlora lojala 

kunder måste butiken uppmuntra kunderna att klaga direkt till butiken. Då har butiken en 

chans att korrigera sina fel och brister.   

Ashley och Varki (2009) menar att lojalitet minskar negativ word-of-mouth. Människor som 

är lojala och engagerade i ett visst objekt lider mer psykiskt av att ta avstånd från det objektet 

än vad mindre lojala och engagerade människor gör. Därför är de som är mindre lojala mer 

benägna att använda sig av negativ word-of-mouth som svar på missnöjet än vad lojala är. 

Extra skadligt är det för företag med servicetjänster, eftersom en tjänst är svårare att utvärdera 

i förväg. Lojala kunder känner att de förtjänar att återgälldas av tjänsten, eftersom de delade 

med sig till företaget av deras upplevelse (Ashley & Varki, 2009). 

Kunder som kommer med klagomål till en butik kan bli mer lojala mot butiken, än vad de 

varit tidigare, om butiken tillfredställer kunden under reklamationshanteringen (Ashley & 

Varki, 2009). I en studie gjord med över 110 företag inom tjänste- och tillverkningsindustrin, 

finns starkt stöd som visar att kundlojaliteten stärks av att kunden upplever tillfredställelse 

genom klagomålet. (Ashley & Varki 2009).  

 

2.5 Lönsamhet  

Klagomålshantering är betydelsefull för butikens lönsamhet, oftast är det dyrare för en butik 

att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig. För att inte bli av med de befintliga kunderna 

är klagomålshantering en viktig del i processen. Klagomålshantering kostar men kan ge vinst i 

slutänden.  

 

2.5.1 Lönsamhet genom klagomålshantering 

Det krävs relativt stora investeringar för att få klagomålshantering att fungera. Här är det 

viktigt att cheferna går med på att investera och har förståelse av de viktiga konsekvenserna 



14 

 

av klagomålshantering. Somliga företag lägger mycket pengar på att hela tiden lösa 

kundklagomål medan andra företag lägger lite energi på det. Detta beror på att chefernas syn 

skiljer sig väsentligt då det gäller de sanna effekterna av hantering av klagomål. Vissa chefer 

anser att kundens åsikter är nästan helt bortom företaget kontroll. En del andra chefer tar till 

vara på kundens åsikter i klagomålssituationen (Homburg et al, 2010).  

Vissa företag lägger mycket pengar på marknadsundersökningar. Om de istället tog till sig av 

alla samtal, brev och mejl som de får av deras kunder så kan de komma långt utan att 

spendera mycket pengar. På lång sikt kan butiken gå med vinst genom att hantera klagomål på 

rätt sätt, både i pengar och i goodwill. Detta trots att det kostar företaget pengar direkt i 

samband med klagomålet, bland annat genom ersättning till kunden och personalkostnader. 

Men på lång sikt så kostar det mindre för företaget att behålla en befintlig kund än att locka 

nya kunder (det kan vara fem gånger så dyrt att skaffa en ny kund än att behålla en som redan 

finns). Det sprids förhoppningsvis positiv word-of-mouth istället för negativ och butiken lär 

sig även något av denna erfarenhet (Hernant & Boström, 2010).   

Däremot kan klagomål också vara ett tecken på att man har att göra med en jobbig kund, som 

på sikt kan vara olönsam då denne förväntar sig att alltid få maximal behovstillfredsställelse. I 

detta fall bör man tänka över, för båda parters skull, att försöka göra ett bra avslut istället. Att 

man tackar för den tiden man haft och hänvisar kunden vidare till en annan butik eller 

leverantör (Wanger, 2002).  

 

2.6 Frånvarande teori 

Efter en hel del efterforskning av teorier angående skillnader mellan mindre och större 

organisationers klagomålshantering har teorier tyvärr inte gått att hitta. Teorier kring 

elektronikbranschen och dess klagomålshantering har tyvärr inte heller gått att finna. Det 

finns fler teorier kring ämnet klagomålshantering men utefter den litteratursökning som gjorts 

har teorin ovan valts ut för att den anses som mest relevant. 
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3. Metod 

Nedan presenteras tillvägagångssättet för hur vi har samlat in den information som behövts 

för att svara på vår problemformulering. Vi tar upp de metoder som vi anser var mest 

lämpliga för att kunna ge oss svaren och därmed också få reda på vilka fördelar och nackdelar 

vi stött på med metoderna. 

 

3.1 Utveckling av problemformulering 

Innan vi började med vår uppsats försökte vi komma fram till vad vi ville att det skulle handla 

om. Vi hade två alternativ som vi diskuterade kring. Det ena var ”Stöld i butik” och det andra 

var ”Klagomålshantering” av någon form. Efter att ha övervägt fördelar och nackdelar med de 

olika alternativen valde vi tillslut klagomålshantering. Detta för att vi ansåg att vi kunde få ut 

en mer intressant studie kring ämnet.  

Vid framtagningen av vår problemformulering hade vi från början två huvudfrågor som vi 

efter diskussion med handledare och opponenter valt att formulera om till en huvudfråga. 

Detta för att göra vår problemformulering mer klar och därmed precisera vad vi vill komma 

fram till med vår uppsats (Jacobsen, D. I., 2002). Vår undersökning är beskrivande eftersom 

vi endast valt att framställa hur klagomål hanteras utifrån butikers synvinkel. I och med att vi 

bara ville ha butikernas syn på klagomålshantering har vi inte som ändamål att generalisera 

resultatet. (Jacobsen, 2002).  

Från början var vår tanke att göra en undersökning om klagomålshantering både utifrån 

butikers och kunders synvinkel. Detta för att se om deras bild stämmer överens med varandra 

om hur hanteringen av klagomål går till. Planen var att göra en fokusgruppsintervju med 

kunder som vi ansåg var i rätt målgrupp. Vi hade även tänkt göra intervjuer med både 

butikschefer och personal i fyra butiker för att få en så övergripande jämförelse som möjligt. 

Tidigt i vår uppstart insåg vi att det skulle bli en alldeles för stor och omfattande uppgift att 

göra alla dessa undersökningar. Vi valde att avgränsa oss till butikens synvinkel på 

klagomålshantering och göra intervjuer med chefer och medarbetare i två olika 

elektronikbutiker.  
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3.2 Val av undersökningsutformning 

I en undersökning kan man gå på bredden eller djupet. Genom att göra en undersökning på 

bredden ska ett större antal personer intervjuas, det ger många korta svar. Däremot vid en 

djup undersökning intervjuar man ett fåtal personer och svaren blir mer omfattande. Vi valde 

att göra en djup undersökning för att få så detaljerade svar som möjligt på våra frågor. Med 

tanke på vår problemformulering får vi bäst svar från en djup undersökning eftersom vi vill få 

reda på hur butikschefer och personal arbetar med klagomålshantering (Jacobsen, 2002). 

 

3.3 Undersökningen 

För att bestämma undersökningsmetod fick vi utgå från vår problemformulering och hur den 

var upplagd. Vi valde sedan ut butiker där våra intervjuer skulle genomföras. 

Tillvägagångssättet följer nedan. 

 

3.3.1 Val av undersökningsmetod 

Eftersom vi ville gå på djupet i hur våra två utvalda butiker hanterar klagomål gjorde vi en 

såkallad kvalitativ undersökningsmetod. Valet av den kvalitativa metoden är mest lämpad i 

vår uppsats eftersom vi vill skapa en klarhet utifrån vår problemformulering och därför gjorde 

individuella intervjuer med ett fåtal personer. Detta underlättar för de intervjuade då de kan 

svara mer öppet och beskriva sina tankar och idéer då vi samtidligt också får en mer personlig 

kontakt med dem (Jacobsen, 2002).  

Anledningen till att vi inte valde kvantitativ metod är för att det lämpar sig bäst då man vill 

samla in data bestående av siffror. Den kvantitativa metoden är mer anpassad då man vill 

generalisera resultatet, vilket vi, som sagt, inte har för avsikt att göra med denna uppsats 

(Jacobsen, 2002).  

 

3.3.2 Val av enheter  

Vi valde att göra intervjuer med fyra personer i två olika butiker inom elektronikbranschen i 

Varberg. Eftersom vi vill få reda på hur klagomål hanteras i butikerna valde vi att göra 

intervjuer med både chefer och medarbetare. Efter att först planerat att göra undersökningar i 

två helt olika branscher insåg vi snart att det underlättade att göra undersökningen inom 

samma bransch och det blev elektronikbranschen. Valet gjordes för att det är en intressant 
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bransch just nu med hög konkurrens och även den bransch som hade flest ärenden hos 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 2010.  

Butikerna som vi valde var Davids och Elgiganten. Valen gjordes utifrån att vi ville ha en 

elektronikbutik i en enskild butik och i en elektronikbutik i en större kedja. Butikerna ligger i 

handelsområdet Lassabacka, strax utanför Varbergs stadskärna. Elgiganten har en separat 

reklamationsdisk och som vi uppfattade det verkar butiken ha en bra hantering av klagomål. 

Vi tolkade det som att Davids hade ett bra rykte om sig då det gäller reklamationer och 

klagomål.  

Vi valde att intervjua både chefer och medarbetare för att styrka hela butikens syn på just 

deras klagomålshantering och för att se om kommunikationen i de båda butikerna fungerar.  

Intervjuerna kommer göras på plats i butik, enligt butikernas önskemål. Detta ser vi som en 

fördel då det underlättar för de personer som blir intervjuade att vara på en plats där de känner 

sig trygga. Innehållet i en intervju brukar också påverkas till det bättre genom ett sådant val 

av plats. (Jacobsen, 2002). 

 

3.3.3 Val av datainsamling 

Vi valde att göra vår kvalitativa undersökning genom öppna och individuella intervjuer med 

chefer och medarbetarna. Denna intervjuform anser vi passade bäst då vi kommit fram till att 

göra ett fåtal intervjuer. Vi ville få reda på vad var och en av cheferna och medarbetarna 

ansåg om klagomålshanteringen i just deras butik.  

För att få en så nära kontakt som möjligt valde vi att göra en personlig intervju istället för att 

göra en telefonintervju. En telefonintervju kan kännas opersonlig och personen i fråga kan 

lättare hitta på ett svar som de egentligen inte står för (Jacobsen, 2002). Vi valde att skriva 

teorin innan intervjufrågorna skrevs. Detta för att kunna ställa bättre frågor som vi hade 

användning av när vi gjorde analysen.  

För att kunna hålla ögonkontakt under våra intervjuer använde vi oss av en diktafon. Genom 

användningen av en diktafon blir det ett mer naturligt samtal med de som vi intervjuar. Det är 

också bra med en diktafon för att få med eventuella citat under intervjuns gång (Jacobsen, 

2002). 
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3.3.4 Kritik till undersökningsmetod 

Det kan vara svårt att veta om vi får ut tillräkligt med information från de enheter som vi valt 

i vår undersökning. Vi har inte någon direkt tidigare koppling till butikerna som vi valt och 

därmed kan det vara oklart om vi kommer få de svar som behövs i undersökningen. Det 

viktigaste är att resultatet av intervjuerna kan ge svar på vår problemformulering. Risken med 

att göra intervjuer med ett fåtal enheter är att resultatet kanske inte blir så representativt, alltså 

att svaren bara gäller de butikerna och inte generellt för andra butiker (Jacobsen, 2002). 

Ett resultat ska vara giltig och relevant (valid) och tillförlitlig och trovärdig (reliabel). Genom 

giltighet och relevans menas att vi faktiskt mäter det som vi ska mäta, vi ska alltså mäta det 

som kan ge oss svar på vår problemformulering angående klagomålshantering. En 

trovärdighet måste också finnas genom uppsatsen. Det får inte finnas några tydliga mätfel och 

frågan som man ska ställa sig är skulle vi få likande svar om undersökningen skulle göras 

igen? Om man skulle använda sig av undersökningen igen och få likande svar med tidigare 

undersökning, har undersökningen en hög tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). För att försöka 

lyckas med att få fram ett så korrekt resultat som möjligt utgick vi därmed från vår teori när vi 

skrev våra frågor till chefer och medarbetare.  

Eftersom vi fick förklara vissa frågor så som vad de olika kundtyperna innebar, kan det ha 

påverkat de intervjuades svar till följd av vårt sätt att framföra förklaringarna. Under vissa 

intervjuer fick vi använda oss av ledande frågor för att komma vidare med intervjun.  

Enstaka frågor var antagligen felformulerade vid intervjutillfället, då vi i vissa fall kände att 

vi inte riktigt fått svar på det vi egentligen sökte. Om en observation istället gjorts hade vi 

kanske fått fram ett annat resultat och även slutsats.  

 

3.4 Analys av data 

Efter att en intervju har genomförts får man många anteckningar och ibland flera timmars 

inspelat material. Det gäller att få en överblick på allt som man samlat in för att börja sålla ut 

information som är relevant (Jacobsen, 2002). När en kvalitativ data ska analyseras finns det 

tre delar som man ska gå igenom; beskrivning, systematisering och kategorisering samt 

kombinering. I den första delen, beskrivning, genomför vi en undersökning utan att vi 

försöker påverka svaren, genom att försöka ha tydliga frågor. När datainsamlingen var klar 

började vi med att systematisera informationen och sållade bort exempelvis för långa utlägg 

och annan information som inte var relevant. Kategoriseringen av insamlad data underlättades 
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då vi använt nyckelord genom hela uppsatsen för att hålla en röd tråd. I den tredje delen 

började vi kombinera informationen och därigenom fick vi fram olika intressanta 

förhållanden, detta ledde i sin tur till en intressant analys (Jacobsen, 2002). 

 

3.5 Utvärdering av litteratur val 

Vid valet av vår litteratur började vårt sökande på skolans bibliotek. Vi gjorde en systematisk 

sökning efter vetenskapliga artiklar i Högskolan i Skövdes databaser som handlade om 

klagomålshantering (Rienecker, L & Jörgensen, S.P., 2008). Efter att ha valt ut några stycken 

översatte vi dem. En del var riktigt bra medan vi valde bort andra som var mindre bra. Många 

av våra böcker hittade vi på andra bibliotek eftersom Campus Varbergs bibliotek hade ett 

begränsat utbud med böcker inom vårt ämne. Trots detta hade vi ganska lätt för att hitta 

litteratur. Den ena litteraturen ledde till den andra. Likadant var det i våra vetenskapliga 

artiklar där vi hittade olika referenser som vi kunde söka vidare på, så kallad kedjesökning 

(Rienecker & Jörgensen, 2008). Vi hittade bland annat en bok som hette ”Klagomålet är en 

gåva! ” av Janelle Barlow och Claus Möller från 1997. Vi blev lite skeptiska till boken 

eftersom att den var femton år gammal, men den boken har vi haft mycket stor användning av 

eftersom den till stor del handlat om det område vi ska skriva vår uppsats om. Vi hittade flera 

andra böcker som berörde vårt område.  

 

3.6 Undersökningsetik  

I resultatet har vi valt att presentera de intervjuade med andra namn. Detta för att ingen av de 

intervjuade ska ta skada eller känna sig utlämnad efter att ha varit med i vår studie. Vi 

upplevde inga svar som något etiskt dilemma, alltså att de förrådde sina företag.  I 

återgivningen av intervjuerna valde vi att ibland använda citat de intervjuade ska bli korrekt 

återgivna (Jacobsen 2002). 
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4. Resultat 

Utifrån vår problemställning, där vi vill få reda på hur klagomål hanteras i en enskild 

elektronikbutik och i en elektronikbutik i en större kedja, har vi gjort intervjuer med chefer 

och medarbetare i två olika elektronikbutiker. Vi fick möjlighet att intervjua butikschefen och 

den serviceansvarige på Davids i Varberg, som är den enskilda elektronikbutiken, samt 

varuhuschefen och den serviceansvarige på Elgiganten i Varberg, som är den större 

elektronikbutiken. Vi ställde frågor kring klagomålshantering för att få en insikt i hur 

butikerna arbetar med detta.   

 

4.1 Butiksbeskrivningar  

Här följer en introduktion av de elektronikbutiker som vi har valt att arbeta med under denna 

uppsats.  

 

4.1.1 Davids  

Davids har funnits i Halland sedan 1954. I Varberg invigdes Davids 1972. Deras inriktning 

har varit att alltid ge kunden det bästa i form av varor, tjänster och märken inom TV, data, 

telefoni, Hi- Fi och hemmabio. Davids är en enskild butik som är självständig men tillhör 

Euronics som är en frivillig fackhandelskedja och är en av Europas största elektronikkedjor 

med cirka 11 000 butiker (Euronics hemsida, 2012). Davids har en butik i Varberg och 

ytterligare en butik i Skene. Huvudkontor finns i Varberg och totalt är det 22 personer som 

arbetar på Davids. Nyckelord för Davids är trygghet, garanti och service (Davids hemsida, 

2012). Butiken har åtta avdelningar där det finns ansvariga för varje avdelning. De ansvariga 

har ansvar för de löpande inköpen medan VD:n sköter de större inköpen (Sandra, butikschef 

på Davids, intervju 2012). 

 

4.1.2 Elgiganten 

Elgiganten i Varberg tillhör det norska företaget Elkøp. I september 1994 öppnades det första 

svenska varuhuset i Sverige, Barkarby. Nu finns det 70 varuhus runt om i landet. Fokuset 

ligger på att göra varje enskild kund nöjd detta genom bra erbjudanden, bra service och 

branschens bästa kundgarantier. Elgiganten har en ganska stor vision: ”Elgiganten ska bli 

jordens mest kundorienterade butikskedja!” Enligt kedjan har varje enskild medarbetare ett 

uttalat ansvar och befogenheter att göra varje enskild kund nöjd. Deras målsättning är ”att 
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erbjuda kunderna kända varumärken till låga priser med kunden i centrum” (Elgigantens 

hemsida, 2012). När de anställda skriver på sitt anställningskontrakt skriver de även under på 

att de är skyldiga att göra alla kunder nöjda oavsett kostnad. I butiken i Varberg finns det 

mellan 15-18 anställda och butiken är indelad i fyra avdelningar. Elgiganten är den tredje 

största detaljhandelskedjan i Sverige (Mikael, varuhuschef på Elgiganten, intervju 2012). 

 

4.2 Sammanställning av intervjuer 

Nedan följer en sammanställning av de svar som vi fick av Davids butikschef och Elgigantens 

varuhuschef samt deras medarbetare i de båda elektronikbutikerna. Namnen på de intervjuade 

är påhittade. Upplägget i detta kapitel följer den teoretiska referensramen med underrubriker. 

Vi börjar med att presentera chefernas syn på klagomålshantering för att sedan gå närmare in 

på vad deras medarbetare har att säga om saken.  

 

4.2.1 Sandra, Butikschef, Davids 

KLAGOMÅL 

Vi började med att intervjua butikschefen på Davids, här kallad Sandra, hur hon såg på ordet 

klagomål. Hon svarade att ordet klagomål var något negativt för henne, eftersom det betyder 

att det är någon som inte är nöjd och det i sig är inget positivt. Hon säger att det är fler som 

berättar för andra om de är missnöjda än om de är nöjda. 

Vidare frågade vi om Sandra tycker det är positivt eller negativt att ta emot klagomål. Hon sa 

”jag tycker inte det är jobbigt att ta emot klagomål, men det är ändå naturligt, alla har fel och 

brister, ingen är perfekt”. 

Vi undrade varför hon tror att en kund klagar, varpå Sandra svarade att det beror på att kunden 

inte fått vad den förväntade sig. På frågan varför hon tror att vissa inte klagar sa hon att 

”människor är olika som personer, vissa klagar fast att de inte behöver medan vissa inte klagar 

trots att de kanske borde gjort det”. När Sandra svarade på frågan om hur hon hanterar en 

negativ kund som klagar, svarade hon att många kunder behöver prata av sig och de har själva 

ofta en lösning på problemet. Hon berättar att det i butiken finns en soffa där man kan sitta i 

fred med kunden och prata. Har man svårt att hantera en kund är det ibland bättre att lämna 

över till en kollega.  
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KLAGOMÅLSHANTERING 

På frågan om de har någon lathund för klagomålshantering svarade hon att de inte har det, 

däremot är de väldigt personliga med sina kunder. ”Man kan ha rutiner för denna hantering” 

säger Sandra medan hon antecknar idén. Hon menar att på Davids är de ganska dåliga på att 

ha rutiner. 

När vi frågade hur de beter sig när butiken har gjort ett misstag vid hanteringen av ett 

klagomål, svarade Sandra att det är lätt att man tar ett klagomål personligt och att man går i 

försvar. Alla är vi mänskliga och gör fel. ”Det är bara att erkänna felet, be om ursäkt och 

ersätta kunden”, sa Sandra. På frågan vilka möjligheter de anställda har att själva hantera 

klagomål snabbt svarade hon att vissa har lättare att fatta ett beslut och stå fast vid det, medan 

vissa är mer osäkra och frågar gärna någon annan innan de fattar ett beslut. Sandra tror att alla 

har olika storts behov av rutiner beroende på hur organisationen ser ut. Davids är en liten 

organisation och har inget uttalat om hur de ska gå tillväga. Sandra säger att 

servicehanteringen (reklamationer och annat) inte är så svår, för där har de regler att följa. 

 

När det gäller återkoppling till kunderna så lägger de oftast över de på kunden. ”Det är bättre 

att lova för lite än för mycket”. Hon säger att de lever i en så stressad vardag att det är lätt att 

glömma av att ringa tillbaka och i så fall gör man dubbelfel. 

 

När vi kom in på hur viktigt det är att hanteringen sköts på rätt sätt säger Sandra att det är 

”skitviktigt”. Sandra tror att man bara har en chans i deras bransch. Det är lättare att förstöra 

sitt rykte än att bygga upp det. Det är lättare att bli av med en kund än att få en ny kund. 

 

Vi frågade hur butiken gör när de får in ett klagomål och ska hantera det. Hon svarade att det 

är olika beroende på problemet. Många gånger försöker de lösa problemet direkt men kan 

man inte det tas alla uppgifter in och man ber om att få återkomma. Är det en arg människa 

ska man försöka lyssna och inte lösa något i stressen. 

 

Deras mål med hanteringen är att göra kunden nöjd och få den att komma tillbaka. Det är 

bättre att fria än att fälla. Man kanske förlorar pengarna just då men på långsikt är det bättre, 

menar Sandra. 
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KUNDEN 

Angående hur butiken beter sig mot en kund som de anser har fel när de framför sitt klagomål 

berättar Sandra att de försöker lösa problemet direkt och oftast går det att lösa. De hanterar 

minst tio problem dagligen. På Davids är de lösningsorienterade, menade hon. 

Hon berättar att hon brukar uppmuntra sina kunder att komma med klagomål men att det är 

olika från person till person. På Davids har de direktnummer och initialer till varje säljare som 

står på kvittot, i och med detta kan problemet tas upp direkt mellan kund och säljare utan att 

det behöver gå via andra. 

Vi frågade om de samlar och dokumenterar klagomålen som de får in. Sandra svarade att de 

inte gör det men att de ibland pratar om klagomålen. De har månadsmöten men har ingen 

stående punkt, fast hon tyckte att de kanske borde ha det. 

 

Sedan gick vi in på de olika kundtyperna, passivister, påpekare, gnällare och aktivister. Vi 

frågade om Sandra kände igen några utav dessa kundtyper och hon svarade att hon gjorde det. 

Hon berättar att de flesta kunder som hon stöter på i butiken är nog gnällare och passivister 

vilka hon också tror de finns flest av generellt. 

Vi frågade Sandra hur hon skulle hantera dessa olika kundtyper svarade hon att passivisterna 

är svåra då man försöker lösa problemet men vet inte vad de egentligen tycker. Hon tycker att 

påpekare är bra för hon anser att deras synpunkter kan man göra någonting åt. Hon skulle ta 

till sig av feedbacken och tacka. Gnällarna är lättare att göra nöjda än aktivister men de är 

svåra att fånga upp. Dessa kunder ska man lyssna väldigt mycket på och helst låta de själva 

komma med en lösning om det är möjligt. Sandra sa att ”Aktivisterna är en typ av kund som 

man kanske borde tacka nej till, en kund som man aldrig kan göra nöjd och då kanske man 

inte ska arbeta med dem. Kan man däremot göra en aktivist nöjd är det väldigt positivt.” 

 

WORD-OF-MOUTH 

När vi kom in på negativ word-of-mouth undrade vi om de någon gång upplevt detta. Sandra 

sa att de oftast får höra om det som är dåligt och då får man försöka göra något åt det. Fast 

just nu är butiken inne i en period då de oftast får höra positiva saker. Kunder berättar till 

exempel ibland att de har hört grannen berätta något positivt om butiken. Oftast får butiken 

dock höra något negativt. 

 

Vi frågade vad de gör för att motverka negativ word-of-mouth. Sandra svarade att ”det bästa 

är att göra rätt från början. Har man förlorat en kund är det väldigt svårt att få tillbaka den. 
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Man skulle kunna göra en återkoppling, som vi pratade om innan. Alla personer är olika och 

behandlar saker olika, därför är det viktigt att prata om företagets policy”. 

 

Sandra tror att kunderna oftast är missnöjda med tjänsten, inte produkten. Säljaren kan skapa 

en positiv eller negativ känsla. Köper kunden en produkt som går sönder gör det inte så 

mycket om säljaren bemött dig som kund på ett bra sätt. Däremot om säljaren bemött kunden 

på ett dåligt sätt spelar det ingen roll om varan är mycket bra eller inte. 

 

När vi frågade vilka kunder det är som klagar mest, de lojala eller icke-lojala säger Sandra att 

”när en stammis klagar så känns det inte som ett klagomål eftersom de har en så nära relation, 

de har mer överseende. När en icke-lojal kund klagar upplevs det som jobbigare”. Så hon tror 

att båda klagar, fast det känns på olika sätt. 

 

LÖNSAMHET 

Vi ställde frågan om de investerar i sin klagomålshantering, Sandra svarade kort ”Nej”. 

På frågan om det finns olönsamma kunder sa hon att det absolut finns det. Det finns 

människor du aldrig kan tillfredsställa och om du kan det så har du antagligen lagt för mycket 

tid så att du förlorar på det istället. Angående hur man avslutar en relation svarade hon att man 

ska vara ärlig och säga att man inte kan erbjuda det kunden söker. Är du ärlig kan du vinna 

kundens förtroende och vinner då på det i längden. 

 

Sandra tycker att klagomålshanteringen påverkar butikens lönsamhet på långsikt. Sandra 

säger att ”man ska vara generös, man förlorar mer på att strida. Man vinner på att förlora just 

då”. 

 

4.2.2 Johan, Serviceansvarig, Davids 

KLAGOMÅL 

Första frågan vi frågade serviceansvarige på Davids, här kallad Johan, var hur han ser på ordet 

klagomål, positivt eller negativt. Han svarade att han tycker det är ganska positivt för då har 

man möjlighet att rätta till det till något bra och göra kunden riktigt nöjd. Däremot klingar 

ordet negativt. 

När vi frågade hur han tycker det är att ta emot klagomål svarade han att ofta har kunden 

målat upp en bild innan de kliver in i butiken och är på krigsstigen om det är riktigt illa. ”Det 

är sällan otrevligt men det händer, då får man ta det. Oftast är de arga på produkten”.  
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Johan berättar att han tror att en kund oftast klagar för att de upplever att det är något fel på 

varan. Annars kan det vara för att de fått för lite eller för mycket information, då förstår de 

inte vad de har köpt. Han tror att kunder som väljer att inte klaga gör de för att de tycker det 

är jobbigt, genant eller att de känner sig dumma (alltså en rädsla för att göra bort sig).  Han 

säger däremot att kunder är ganska duktiga på att klaga. 

Vi frågade hur Johan hanterar en negativ kund som klagar. Han sa att han försöker ta det så 

lugnt som möjligt och inte själv bli arg. Gör kunden personliga påhopp får man tackla det. 

Han säger att han försöker ta det lugnt, vara saklig och lösa problemet på plats.  

KLAGOMÅLSHANTERING 

Vi frågade Johan om de använder sig av någon lathund vid klagomålshantering. Han svarade 

att de inte har någon lathund vid hanteringen men säger att det inte hade varit fel. Även han 

antecknade idén om att ha en lathund. 

Johan tycker att de bästa man kan göra när man gjort fel vid ett klagomål är att erkänna att 

man gjort ett misstag, alla är ju mänskliga, istället för att komma med ursäkter. ”De flesta 

kunder har överseende med att man gjort fel”. Han berättar också att personalen har 

möjligheter att lösa problem snabbt själva, däremot om de vågar är en annan sak. Några är 

försiktiga och ringer istället tillbaka till kunden i efterhand.  

När vi frågade om de händer att de gör någon återkoppling till deras kunder svarade Johan att 

det är sällan men att det händer. ”Ofta är man så uppe i det man håller på med hela tiden så 

man har inte tid, men de gånger de gör det blir det bra”. 

Han säger att det är jätteviktigt att hanteringen av klagomål sköts på rätt sätt. Sköts det fel 

sprids ryktet. Första intrycket är absolut det viktigaste. Johan berättar att när de får in ett 

klagomål är det viktigt att lösa det på en gång och inte skjuta det framför sig, då blir det 

jobbigt för båda parter. Han menar att man måste komma fram till en bra lösning och kunden 

måste känna att den får gehör. Handlar det om en trasig produkt så tar de tillbaka den och 

skickar den på lagning.  

Målet med hanteringen är att ha nöjda kunder som är butikens bästa reklam. Kunder är inte 

lika duktiga på att sprida ett gott rykte som ett dåligt rykte, därför ska man ha så få missnöjda 

kunder som möjligt.  
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KUNDEN 

Vi ställde frågan hur butiken beter sig om en kund som de anser har fel när de framför sitt 

klagomål. Johan svarade att de säger att de kommer titta på felet. ”Det är viktigt att lyssna på 

kunden och försöka komma med en lösning. Det är även viktigt att vara lyhörd på vad kunden 

säger”.  

Vi undrade om de uppmuntrar sina kunder att komma med klagomål till butiken och han 

svarade att de har sina initialer och telefonnummer på kvittot som kunden får och försöker 

alltid säga ”är det något är det bara att höra av sig”.  Han tror att de motar en del klagomål 

redan där, att kunden känner en trygghet. Johan berättade vidare att de inte har någon 

insamling av klagomål. 

Vidare gick vi in på frågorna om de olika kundtyperna. Vi frågade om han kände igen de 

olika kundtyperna och vilka han i så fall oftast stöter på. Johan svarade att han kände igen 

dem och sa att han märker mest av påpekarna. Passivisterna märker de inte av mer än att de 

kanske kommer tillbaka. Aktivister har de inte många av. Han tror att det generellt finns flest 

passivister, som är typiskt svenskt. ”De är de som inte märks. Påpekarna märker man mest”.  

På frågan hur han skulle hantera de olika kundtyperna svarar Johan att påpekaren är nog 

lättast att göra nöjd eller vända till en nöjd kund. Oftast krävs det inte så mycket för att göra 

en kund nöjd, man ska lyssna, ta till sig och hitta den bästa lösningen. Passivisten är svår för 

de får man inte så mycket kontakt med och det är svårt att hantera dessa. Aktivisten är det inte 

ens någon idé att starta en diskussion med, det är bäst att bara ta till sig och hålla med, säger 

Johan. ”De har man inte så stor glädje av och kan man gå med på deras krav ska man nog 

helst göra det”.  

WORD-OF-MOUTH 

Vi gick sedan vidare in på word-of-mouth. Vi frågade om de hade upplevt negativ word-of-

mouth och Johan svarade att de hade det, att de hört att det någon gång har blivit tokigt eller 

fel. Oftast är det gnällare som sprider detta tror han, de är de som inte kommer till butiken 

med problemet.  

För att motverka negativ word-of-mouth säger Johan att det är viktigt att lyssna på kunden. 

Man ska sälja inte kränga. Kränger man på saker till en kund som de inte behöver och kunden 

tycker det är jobbigt att gå tillbaka kommer de antagligen säga det till andra. Därför är 

intervjuandet av kundens önskemål viktigt så det blir rätt från början. ”Det gäller att fråga 

kunden om de har alla tillbehör så att allt funkar när kunden kommer hem”. 
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Vi frågade vad kunderna oftast är missnöjda med, produkter eller tjänster och Johan sa 

produkter. Oftast små produkter som mobiltelefoner. Det händer att det klagas på tjänsterna 

också, då det blivit missförstånd mellan säljaren och kunden. 

Han tror att det är svårare att klaga om man känner en person när vi frågar vilka kunder som 

klagar mest av de lojala och icke-lojala kunderna. Johan tror det är lättare att klaga när man 

inte känner en person och att det är lättare att klaga på nätet. Han säger också att de har en hel 

del stamkunder i och med det menar han att de inte har så många klagomål.  

LÖNSAMHET 

På frågan om det finns kunder som är olönsamma svarade Johan både ja och nej. ”En specifik 

kund kan vara en riktig förlustaffär då man får ta tillbaka en vara och kanske till och med får 

ge ut en ny, dyrare produkt. Men förhoppningsvis blir kunden nöjd och kommer tillbaka och 

blir då lönsam. Kommer kunden inte tillbaka så är det en förlust”. Han säger också att det 

finns kunder som utnyttjar vissa system men det sker sällan.  

Johan säger att han aldrig behövt avsluta en relation för pengarnas skull, utanför att de inte 

går att kommunicera med kunden, personkemi fungerar inte. Då avslutar man ärendet genom 

samförstånd men det händer inte ofta.  

Vår sista fråga till Johan var om klagomålshanteringen påverkar butikens långsiktiga 

lönsamhet. Han svarade ”ja, definitivt! Har man bara förstagångsköpare så funkar det inte så 

länge.” Allt bygger på stamkunder menar han och det har Davids många av då det har funnits 

i nästan 60 år, därför drar Johan slutsatsen att de nog har en ganska bra klagomålshantering.  

 

4.2.3 Mikael, varuhuschef på Elgiganten 

KLAGOMÅL 

Första frågan handlade om ordet klagomål och om varuhuschefen på Elgiganten, här kallad 

Mikael, ansåg att det var ett positivt eller negativt ord. Han förklarar att i väldigt många lägen 

så kan det vara ett negativt ord men det behöver inte vara det. Det är ändå en feedback till vår 

organisation och hur vi kan förbättra den. Svaret på frågan är alltså att det är både ett positivt 

och negativt ord.  

Vi gick vidare till frågan om Mikael tycker att det är positivt eller negativt att ta emot 

klagomål. Han ansåg att det är positivt. Så länge det är konstruktiv kritik och att butiken kan 

spinna vidare på det anser han att det är oerhört viktigt.  
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Mikael tror att en kund klagar på grund av dennes uppfattning. ”Det beror helt på vad kunden 

klagar på. Är det på en TV som inte fungerar är det okej, sen kan det vara så att kunden klagar 

för att säljaren inte gjort en bra försäljning, då är det ett större problem för butiken”. 

Behovsanalysen blir viktig här, alltså vad kunden har för behov, menar Mikael. 

När vi frågade om varför vissa kunder inte klagar tror Mikael att det beror på att kunden 

känner att det inte kommer leda någonstans eller att kunden inte känner sig tagen på allvar. 

På frågan hur Mikael skulle hantera en situation där en negativ kund klagar svarade han att 

det gäller för säljaren att kunna bedöma kunden. Oftast räcker det med att prata lugn och vara 

saklig. Om inte detta lyckas får man ta kunden åt sidan. För det mesta handlar det om att 

kunden vill få ur sig det den har att säga det gäller att ha total fokus på kunden vid dessa 

tillfällen. 

KLAGOMÅLSHANTERING 

Om butiken använder någon lathund för klagomålshantering var en fråga mitt i prick då 

Mikael plockar fram fem tjocka pärmar som dels beskriver klagomålshantering och även 

exempelvis hur en säljare bör bete sig vid kundmötet. Dessa pärmar finns i personalrummen i 

alla Elgigantens butiker. Mikael förklarar att ”Elgigantens policy är att lösa alla case, ju 

snabbare desto billigare blir det i sista änden. Om kunden väljer att kontakta kundservice och 

inte blir nöjd där, forsätter denne och kontaktar huvudkontoret blir varje steg en kostnad. 

Löser man ett problem direkt blir kostnaden billigare oavsett”. 

Vi frågade Mikael hur de beter sig när butiken gör ett misstag vid ett klagomål. Om man gör 

ett fel är det bästa att ”dra ner byxorna” och tala om att man gjort fel samtidigt som man talar 

om för kunden att den ska bli nöjd när han eller hon går därifrån. Som butiksbiträde ska man 

aldrig vara rädd för att erkänna att man gjort fel. Ljuger man får man tillbaka det förr eller 

senare.  

Mikael säger att personalen har befogenhet att ge tillbaka pengar om det behövs i en situation 

där inget annat fungerar. Däremot försöker Elgiganten ha diskussioner om hur de kan undvika 

dessa kostnader. Men för Mikael är det självklart att kunden ska få pengar om det är det som 

krävs.  

Nästa fråga handlade om återkoppling till kunden och om butiken gör det efter ett klagomål. 

Mikael säger att kunden har möjlighet att kontakta butiken vid problem men de följer inte upp 

personligen med varje kund.  
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För Elgiganten är det a och o att klagomålshanteringen sköts på rätt sätt. Det gäller att lösa 

problemet på en gång. Kostnaden kan bli mycket större om klagomålet inte hanteras direkt.  

Vi gick vidare och frågade om hur butiken går tillväga vid hanteringen av klagomål. Mikael 

berättar att de inte dokumenterar detta men att det är säljarens skyldighet att göra kunden 

nöjd, till vilken kostnad som helst men inte till vilket pris som helst, alltså får det kosta i 

pengar så länge inte företaget tar för stor skada av det. ”Ju snabbare vi löser ett problem desto 

nöjdare blir kunden. Vi diskuterar ofta denna hantering i grupp. Målet med själva hanteringen 

är att få lojala kunder”.  

KUNDEN 

Vi ville få reda på hur butiken beter sig mot en kund som de anser har fel när de framför sitt 

klagomål. I första hand, förklarar Mikael, gäller det att vara ödmjuk, lyssna, vara saklig och 

kunna argumentera om rätt saker. Pratar man om en produkt som kunden klagar på gäller det 

att informera och komma ner till kundens nivå. 

På frågan om Elgiganten uppmuntrar sina kunder till att komma med sina klagomål till 

butiken sa Mikael att de inte gör det. Däremot söker de feedback, både positiv och negativ 

från kunderna som de kan jobba vidare med. Han berättar att de har en del mätningar på 

hemsidan där man kan bedöma Elgiganten och sen får den lokala butiken det.  

Mikael berättar att butiken inte har någon direkt insamling av klagomål som dokumenteras, de 

kan söka statistik på produkter om en produkt upplevs som ett problem. De har haft en 

förslagslåda men den gav inte så mycket. 

Vi gick sedan igenom kundtyperna för att se om Mikael kände igen någon av dessa och det 

gjorde han. Han menar att passivisterna vill man gärna komma åt. Påpekaren är en lojalkund 

som bara kommer med små klagomål som det gäller att fånga upp. Gnällaren finns alltid. 

Aktivisterna finns också och de har oftast orimliga krav på butiken. ”Har man en kund som 

inte är nöjd och inte säger något vill man ha en chans att försöka åtgärda det”. Man vill åt 

passivisterna eftersom de är en stor grupp i hela Sverige och det är alldeles för många som 

inte vågar säga något. Jag vet inte riktigt hur jag ska komma åt dem, säger Mikael.  

Vi undrade vilken kundtyp han oftast stöter på. Mikael förklarar att han inte stöter på så 

många kundtyper i hans position. Då han är ute i butiken märker han främst av påpekarna. Ute 

på kontoret är det flest gnällare och påpekare som han hör talas om från säljarna.  

Vi gick vidare till frågan om vilken kundtyp som Mikael anser det finns flest av generellt och 

han menar att det är antingen påpekarna eller passivisterna, Sverige är landet lagom.  
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När vi frågade hur Mikael hanterar de olika kundtyperna börjar han med påpekaren. Denna 

kundtyp är det väldigt noga att lyssna på och ge information, säger han. ”Är de inte nöjda är 

det min skyldighet att göra kunden nöjd. Med gnällaren gäller det att vara väldigt saklig och 

föra en ordentlig dialog. Gör man detta försvinner oftast gnällandet. En kund som är gnällare 

kan ladda upp med argument från parkeringen och efter att ha varit i butiken är kunden lugn 

eftersom kunden fått gnälla av sig lite på säljaren”. Med en aktivist spelar det inte någon roll 

vad man än gör, det handlar inte om pengar, det är bara så att inget duger.  

WORD-OF-MOUTH 

När vi frågade om Mikael upplevt negativ word-of-mouth någon gång svarar han att det gör 

man alltid. I och med att Elgiganten är en stor ”drake” och inte lokal, sprids det lättare. Jämför 

man Varberg med en större stad blir word-of-mouth mer tydligt i en mindre stad. Det gäller 

att överträffa kundens förväntningar för att motverka negativ word-of-mouth. Om man får 

kunder att prata gott om oss när han eller hon fikar med en vän har man lyckats. 

Vi gick vidare till frågan vad det är som kunderna oftast är missnöja med, produkten eller 

tjänsten. Mikael menar att det är produkten.  

Vi frågade om det är de lojala eller icke-lojala kunderna som klagar mest. Mikael upplevde att 

de var de icke-lojala. De lojala kunderna klagar på ett annat sätt genom att ge små ”hintar”. 

”Jag köpte en kaffebryggare i förra veckan och ja…” då fattar man att något inte stämmer. 

Medan den icke-lojala säger direkt att ”Den här kaffebryggaren fungerar inte!”.  

LÖNSAMHET 

När vi kom in på om butiken investerar i klagomålshantering berättar Mikael att de inte 

budgeterar för det men att det ändå kostar pengar.  

På frågan om kunder kan vara olönsamma och om Elgiganten någon gång har fått avsluta en 

relation med en kund förklarar Mikael att det alltid finns folk som utnyttjar systemen. Det 

finns kunder som man blir tvungen att säga ifrån till och tala om att det inte finns någon 

lösning på deras problem. Det går inte att nå fram till alla och ibland kan det vara bättre att 

avsluta.  

Om klagomålshanteringen påverkar butikens långsiktiga lönsamhet menar Mikael att det gör 

den, på ett positivt sätt. Hanterar jag kunden på ett bra sätt kommer de tillbaka och därmed 

ökar vår omsättning.  
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4.2.4 Simon, serviceansvarig, Elgiganten  

KLAGOMÅL  

Ordet klagomål ser serviceansvarige, här kallad Simon, som något som kan bli positivt. Det 

beror lite på personen som framför klagomålet och om man kan göra kunden nöjd. ”I den 

rollen som jag arbetar i så är det positivt med klagomål”. Vidare undrade vi om Simon ansåg 

att det är positivt eller negativt att ta emot klagomål. Han förklarar att det är hans jobb, så då 

blir det positivt.  

När vi kom in på varför kunder klagar menar Simon att kunden klagar om den är missnöjd. 

Att en kund inte väljer att klaga tror Simon handlar om rädsla, förutfattade meningar eller att 

kunden tror att den inte kommer få någon bekräftelse. Han menar att personer som köper el- 

produkter av en större kedja anser att de inte kommer att få någon hjälp.  

Simon tyckte att det är en svår situation när en negativ kund klagar eftersom vissa är mer 

högljudda än andra. Där servicedisken finns på Elgiganten är det ganska öppet så alla hör när 

man pratar. ”Det viktigaste är att vara vänlig och inte brusa upp, det gäller att själv vara lugn”. 

KLAGOMÅLSHANTERING 

Vi undrade om det finns någon lathund som talar om hur man ska gå tillväga vid hanteringen 

av ett klagomål. Simon berättar att det finns jätte mycket information centralt om hanteringen 

och att det finns instruktioner om det mesta.  

När vi frågade hur de i butiken gör när ett misstag sker från deras sida vid hanteringen av ett 

klagomål, säger Simon att det viktigaste när det händer är att erkänna misstaget och inte 

mörka det. Nästa fråga handlade om vilka möjligheter personalen har att hantera ett klagomål 

på egenhand. Simon förklarar att Elgiganten har som policy att lösa ett problem så snart som 

möjligt. ”Den säljare som får klagomålet ska lösa det så snabbt som den bara kan. Ju högre 

upp i kedjan ett klagomål kommer desto dyrare blir det att lösa”.  

Simon säger att de inte gör någon direkt återkoppling till kunder som klagat. Butiken ringer 

inte upp kunden personligen, vill kunden återkoppla kan de göra det via nätet. Målet är att 

lösa problemet när kunden är i butiken.  

Vi undrade hur viktigt det är att hanteringen sköts på rätt sätt. Jag tror att det är väldigt viktigt, 

sa Simon. Om man ska tänka på kundservice och kundvård är det ”skitviktigt” att ha en 

fungerande klagomålshantering.  
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Vi frågade hur hanteringen går till när ett klagomål kommer in till butiken. Simon förklarar 

till att börja med, om en kund exempelvis är lite aggressiv, är det viktigast att lyssna tills han 

eller hon har pratat klart. Det gäller att lyssna på hur kunden vill att jag ska lösa problemet 

och utifrån det får vi försöka hitta en lösning. Vi undrade vad målet är med själva hanteringen 

och Simon svarar snabbt ”Nöjdare kunder såklart!”. 

KUNDEN 

Känna av kunden och ställa frågor är viktiga delar i hur man beter sig mot en kund som har 

fel som framför sitt klagomål, menar Simon. Det gäller att få fram så mycket som möjligt om 

ett problem som en kund har. Här är det bra att komma fram till en lösning som gynnar båda 

parterna, fast det viktigaste är att kunden blir nöjd.  

När vi frågade om butiken uppmanar kunderna till att komma in med sina klagomål till 

butiken trodde Simon att de gjorde det. Om en kund inte är nöjd kan de annars kontakta 

kundtjänst. 

På frågan om Elgiganten har någon insamling av klagomål där det sparas och dokumenteras 

svara Simon ” nja, i det systemet som vi jobbar i sparas reklamationer i ett datasystem med 

ärendenummer som man alltid kan gå tillbaka till”. 

Vi förklarar de olika kundtyperna för Simon och frågar om han känner igen någon av dem. I 

denna bransch stöter man på alla sorters människor, menar han. Han tycker att man inte kan 

placera kunder i ett fack.  

Den kundtyp som Simon tror att han oftast stöter på är påpekarna som har en del synpunkter. 

Generellt tror Simon att de vanligaste kundtyperna är passivister och gnällare. Han menar på 

att det inte går att placera kunder i fack och förklarar därför att frågan om hur han hanterar de 

olika kundtyperna blir svår att svara på. 

WORD-OF-MOUTH 

Vi undrade om Simon har upplevt negativ word-of-mouth någon gång och han berättar att han 

nog har gjort det. Något specifikt ärende kom han inte på. Han sa att det nog är gnällare som 

sprider mest negativ word-of-mouth. Simon påpekar att det inte behöver vara någon direkt 

kundkategori utan att det bara är att en kund som inte är nöjd. ”För att motverka negativ 

word-of-mouth gäller det att ha en så bra och fungerande service och hantering som möjligt”. 
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Vi kom in på vad det är som kunderna oftast är missnöjda med, är det produkten eller 

tjänsten. Simon sa direkt att det oftast är produkten och att den då inte motsvarar kundens 

förväntningar.  

På frågan vilken kund det är som Simon anser klaga mest av de lojala eller icke-lojala 

kunderna tyckte han att det var svårt att svara på. Spontant trodde han att en lojalkund inte 

klagar lika mycket på grund av att han eller hon fått en bra service, toleransen är högre från 

den sortens kunder.  

LÖNSAMHET 

När vi kom till frågan om det finns kunder som är olönsamma och om butiken har fått avsluta 

en relation med en kund sa Simon ”Nej, en kund är en kund och den ska man försöka 

behålla.” Han menar på att en kund aldrig är olönsam. Ibland kan det handla om att kunderna 

försöker utnyttja systemet och att det ger olönsamhet för butiken men det sker väldigt sällan. 

”Vi har säkert fått avsluta en relation med en kund. Vår ”öppet köp”-tid räcker länge och det 

har några kunder utnyttjat till sin fördel.” Här brukar det räcka att säga till kunden på ett 

snyggt sätt, menar Simon.  

Till sist frågade vi om han anser att klagomålshanteringen påverkar butikens långsiktiga 

lönsamhet och det trodde inte Simon att den gör. ”Gör vi rätt i alla fall som vi får in kommer 

lönsamheten att påverkas positivt”.  

 

4.3 Övrig dokumentation 

Vi frågade båda butikerna om det fanns dokumentation över hur deras klagomålshantering ser 

ut. Davids hade inte någon dokumentation på detta. Elgiganten hade dokumentation men 

kunde inte ge ut detta till oss på grund av sekretess. Varför vi ville ha tillgång till detta var på 

grund av att vi ville göra en ännu djupare jämförelse.  
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5. Analys  

Nedan följer vår analys av de svar som vi fått fram. Vi har valt att jämföra vår undersökning 

ur två perspektiv, i den första jämförelsen kommer vi analysera resultatet mot teorin. I den 

andra delen jämför vi butikerna mot varandra och vad som skiljer sig i deras 

klagomålshantering.  

 

5.1 Jämförelse mellan teori och resultat 

I denna del av analysen har vi valt att följa samma upplägg, med nyckelorden: klagomål, 

klagomålshantering, kunden, word-of-mouth och lönsamhet, som det gjorts tidigare. Detta 

upplägg gör att läsaren lättare får en överblick av det vi kommit fram till och hur resultatet 

ställer sig till våra teorier.  

 

5.1.1 Klagomål 

Första frågan som vi ställde var till cheferna och medarbetarna angående klagomål var hur de 

ser på ordet klagomål, positivt eller negativt. Det var delade meningar, två stycken tyckte det 

var mest negativt medan två tyckte det var mest positivt. Däremot sa de flesta av dem att ordet 

inte bara var åt de ena eller andra hållet.  

Enligt Hernant och Boström (2010) så är ordet klaga något som känns negativt men att 

butiken hellre ska se det som en gåva. Johan på Davids sa i intervjun ”Jag tycker det är 

ganska positivt för då har man möjlighet att rätta till det till något bra och göra kunden riktigt 

nöjd. Däremot klingar ordet negativt”, vilket stämmer väldigt bra överens med teorin.  

Alla parter tycker överlag att det är positivt att ta emot klagomål. Sandra på Davids sa ”Det är 

så naturligt, alla har fel och brister, ingen är perfekt”. Vi antar att butikerna ser på att ta emot 

klagomål som en feedback, något som vi kopplar till Hernant och Boström (2010) som ser en 

klagande kund som en förbättringsrådgivare. På samma sätt menar Barlow och Möller (1997) 

att klagomålet är en gåva till butiken och ska inte uppfattas som något negativt.  

På frågan angående varför en kund väljer att klaga fick vi olika svar på anledningar. Sandra på 

Davids svarade att det är för att en kund inte fått vad den förväntar sig, Johan svarade att 

kunden upplevt ett fel på en vara, Mikael på Elgiganten svarade att det beror på kundens 

uppfattning och Simon på Elgiganten svarade att kunden känner sig missnöjd. Enligt teorin så 

finns det flera olika anledningar till varför en kund klagar. Till exempel finns föreställningen 
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om att det inte var kunden själv som orsakade problemet (Wanger, 2002), utan att det är fel på 

varan, som Johan sa. Vi upplever det som att det finns många olika anledningar till att en 

kund klagar här uppfattar vi det som att cheferna har en djupare syn än medarbetarna.  

Varför en kund inte klagar trodde Sandra på Davids berodde på att människor är olika som 

personer. Johan trodde det berodde på att kunden känner att det är jobbigt, genant och känner 

en rädsla för att göra bort sig. På Elgiganten gav de lika svar då både Mikael och Simon 

trodde det berodde på att kunden har förutfattade meningar och tror inte klagomål kommer 

leda någon vart. Även en rädsla av att de inte kommer bli tagna på allvar trodde de på 

Elgiganten var en annan anledning. Enligt Wanger (2002) så kommer inte kunden tillbaka om 

de tror att felet är deras eget. Det blir en rädsla från kunden att de till exempel inte bli tagna på 

allvar. Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) menar att kunden känner att de måste lämna ut en 

del av sig själva, allstå att det är jobbigt och det blir en rädsla för att göra bort sig, precis som 

Johan på Davids sa.  

Vi frågade hur de hanterar en situation när en negativ kund klagar. Sandra på Davids menade 

att kunden oftast behöver prata av sig och ofta har en lösning själv. Känner hon att hon inte 

kan hantera kunden anser hon att det är bättre att lämna över till en kollega. Johan försöker ta 

det lugn, vara saklig och se till att lösa problemet på plats. Mikael på Elgiganten tyckte också 

att man ska vara saklig, ta det lugnt och vid behov ta kunden åt sidan. Simon trycker på att 

man ska vara vänlig, inte själv brusa upp utan hålla sig lugn. Båda butikerna hanterar 

situationen med hanteringen av negativa kunder på rätt sätt enligt teorin. I teorin förklarar 

man att om de anställda har en positiv inställning till klagomål får de en bättre relation till 

kunderna. Kunder som har en negativ inställning har en negativ inställning till sig själva. Det 

gäller för personalen att ge en positiv feedback vid klagomål för att inte öka den negativa 

inställningen, menar Bell och Luddington (2006).  

 

5.1.2 Klagomålshantering 

Butikerna skiljer sig åt angående om de använder sig av någon lathund. På Davids har de 

ingen lathund men både Sandra och Johan verkade nappa på idén med att ha en lathund och 

att använda sig av rutiner. På Elgiganten däremot visade Mikael flera pärmar med information 

om hur de anställda ska bete sig när kunder exempelvis framför ett klagomål. Simon visade 

även en mindre handbok som lathund. I och med att vi inte kunde få någon tillgång till 
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dokumentation från butikerna kan vi inte heller jämföra dessa mot Barlow och Möllers (1997) 

gåvoprincipen. 

När vi då kom in på Barlow och Möllers (1997) gåvoprincipen så gick vi vidare med att fråga 

hur butikerna beter sig då de har gjort ett misstag vid hanteringen av ett klagomål. Alla fyra 

svarade att det viktigaste var att erkänna misstaget och se till att kunden blir nöjd igen. Mikael 

på Elgiganten sa till exempel att ”det bästa är att dra ner byxorna”. Sandra på Davids sa även 

att man ska be kunden om ursäkt, och enligt Barlow och Möllers (1997) punkt tre i 

gåvoprincipen är det viktigt att personalen ber kunden om ursäkt, en bit in i samtalet. 

Däremot menar Ekberg (2008) i reparationsprocessen att man ska göra det direkt för att visa 

empati för kunden. Båda teorierna håller med varandra om att problemet ska lösas och rättas 

till så snart som möjligt. Ekberg (2008) menar också att det är viktigt att man inte skyller ifrån 

sig eller försvarar sig utan tar sitt ansvar, precis som samtliga intervjuade svarade.  

Nästa fråga gällde om personalen har möjlighet att hantera ett klagomål på egenhand. Sandra 

på Davids menar att vissa personer har lättare att fatta ett beslut och stå fast vid det, medan 

andra är mer osäkra. Johan berättade att personalen har möjlighet att lösa problemet snabbt 

och även att lösa det på egen hand. Han menar, precis som Sandra, att det gäller att personalen 

vågar ta ett beslut. På Elgiganten berättade Mikael att personalen har befogenheter att ge 

tillbaka pengar om inget annat fungerar. Simon sa att Elgiganten har som policy att lösa 

problem så fort som möjligt. Enligt Barlow och Möllers (1997) gåvoprincipens fjärde punkt 

ska klagomålen tas om hand så snabbt som möjligt och problemet ska lösas. För att det ska 

fungera måste personalen ha befogenhet att kunna göra detta. Det verkar som att båda 

butikerna har förtroende för sin personal som i sin tur då kan åtgärda klagomålet.  

Vi frågade om de brukar göra någon återkoppling till de kunder som har klagat. Överlag var 

ingen av butikerna aktiv gällande detta. På Davids talade de båda om att de har det stressigt 

och oftast inte har tid att återkoppla till kunden. Johan sa dock att de gånger de gör det så blir 

det bra. Mikael och Simon på Elgiganten sa båda två att de inte återkopplar till kunden utan 

att det i så fall är kunden som får återkoppla till butiken.  

Enligt Barlow och Möllers (1997) gåvoprincipens sjunde punkt förklarar att uppföljandet av 

klagomålshanteringen en viktig detalj då de kunder som kontaktas troligtvis kommer komma 

tillbaka till butiken igen. Ett ärende ska följas upp så snart som möjligt, gärna med ett 

telefonsamtal, för att få reda på om kunden är nöjd med butikens åtgärder. 
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Reparationsprocessen sista punkt menar också att det är viktigt att följa upp kunden efter ett 

köp (Ekberg 2008). Här stämmer teorin alltså inte överens med de intervjuades svar.   

Båda butikerna menar att det är mycket viktigt att klagomålshanteringen sköts på rätt sätt. 

”Om man ska tänka på kundservice och kundvård är det skitviktigt att ha en fungerande 

klagomålshantering” menar Simon på Elgiganten. Precis som butikerna menar säger teorin 

detsamma. Tittar man återigen på Barlow och Möllers (1997) gåvoprincipens sjunde punkt är 

det viktigt att kunden får bekräftelse av att de har hjälpt företaget genom sitt klagomål. 

Ekberg (2008) menar att det är viktigt att kunden är nöjd med butikens hantering av 

klagomålet.  

När vi kom till hur butikerna gör när de får in ett klagomål menade en i varje butik att man 

ska lyssna på kunden och en i varje butik att man ska se till att lösa problemet snabbt. Den 

sjätte punkten i Barlow och Möllers (1997) gåvoprincipen menar att ett problem ska rättas till 

– omedelbart. Men när det gäller att lyssna på kunden är det inget som gåvoprincipen tar upp. 

Däremot menar Ekberg (2008) i detta fall att man ska lyssna på kunden.  

Som avslutande fråga av klagomålshantering undrade vi vad butikernas mål med hanteringen 

var. Detta var inget som tags upp i teorin, men vi anser ändå att frågan är relevant. Samtliga 

parter sa att deras mål är att få nöjda och lojala kunder.  Johan sa även att ”målet med 

hanteringen är att ha nöjda kunder som är butikens bästa reklam”.  

 

5.1.3 Kunden  

När vi kom in på hur butiken hanterar en kund med ett klagomål som butiken anser är 

felaktigt svarar Sandra på Davids att man ska försöka lösa problemet direkt. Johan sa samma 

sak som Sandra och även att man ska vara lyhörd mot kunden. Mikael på Elgiganten sa också 

att man ska lyssna på kunden och vara ödmjuk, saklig samt argumentera om rätt saker. Simon 

ansåg att det är viktigt att känna av och ställa frågor till kunden då det gäller att få fram så 

mycket som möjligt om problemet och även komma fram till en lösning som helst gynnar 

båda parterna. Ekberg (2008) säger att det inte handlar om att förolämpa någon då man ska 

framföra till personen att denne har fel. Han menar att det är viktigt att få kunden att lyssna, 

medan butikerna istället trycker på att det är viktigt att personalen lyssnar på kunden.  

Vi gick vidare med frågan om butikerna uppmuntrar sina kunder att komma med klagomål till 

dem. På Davids berättade både Sandra och Johan om att de lämnar namn och telefonnummer 
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till kunden på kvittot. ”Är det något är det bara att höra av sig” brukar Johan uppmana sina 

kunder till. På Elgiganten säger både Mikael och Simon att de inte gör det. Däremot har 

kunden alltid möjlighet att kontakta kundtjänst om de har klagomål. 

Sanes (1993) menar i teorin att butiker bör ha en klagomålsinsamling och det är bra om 

butikerna uppmuntrar kunderna att använda denna. Det kan vara att ha en datainsamling så att 

kunden får ett snabbt svar på en lösning och på långsikt kan då problemen försvinna. 

Följdfrågan som vi ställde var ”Har ni någon insamling av klagomål där det sparas och 

dokumenteras”. Det var ingen av butikerna som hade det. Sandra tyckte att butiken kanske 

borde ha det. Däremot berättade Mikael att de tidigare haft en förslagslåda som tyvärr inte gav 

dem så mycket. Så i Elgigantens fall fungerar inte Sanes (1993) teori i praktiken. 

Barlow och Möller (1997) presenterar i sin bok ”Klagomålet är en gåva!” fyra olika 

kundtyper, påpekare, passivister, gnällare och aktivister. Vår första fråga till butiken var ifall 

de kände igen några av dessa och vilka de i så fall oftast stöter på. Tre av de fyra intervjuade 

kände igen kundtyperna och dessa tre ansåg att de främst var påpekarna som de stöter på i 

butiken. Generellt anser alla att de finns flest av kundtypen passivister.  

Enligt teorin finns det flest av kundtypen påpekare, som består av 37 % av kunderna, vilket 

stämmer ganska bra överens med butikernas uppfattningar om vilka de oftast stöter på i 

butikerna. De kundtyper som det däremot finns minst av, enligt Barlow och Möller (1997), är 

passivister, som endast står för 14 % av kunderna. Detta stämmer allstå inte överens med 

butikernas uppfattning om vilken kundtyp det finns flest av generellt. Generellt anser de 

intervjuade att det var typiskt ”svenskt” att vara passivist.  

Hur skulle ni hantera 

de olika kundtyperna?  

Passivist Påpekare Gnällare  Aktivist 

Sandra, Davids Svåra, man vet inte vad 
de tycker. 

Tackar för feedbacken. 
Synpunkterna kan man 

göra något åt. 

Svåra att fånga upp, 
lyssna och låta dem 

komma med en egen 

lösning. 

Borde man tacka nej till, 
går aldrig att göra nöjda. 

Kan man göra en aktivist 

nöjd är det väldigt 
positivt. 

Johan, Davids Svåra, får inte någon 

kontakt, svåra att 

hantera. 

Lättast att göra nöjda 

eller vända till nöjd 

genom att lyssna och 
hitta de bästa 

lösningarna. 

Ovisst. Bäst att bara hålla med, 

starta inte en diskussion. 

Inte så stor glädje av den 
kundtypen.  

Mikael, Elgiganten Svår kundtyp, vet inte 

hur man ska komma åt 

dem. 

Lyssna och ge 

information. 

Vara saklig och föra en 

ordentlig dialog. Låta 

kunden gnälla av sig.  

Spelar ingen roll vad 

man gör, inget duger.  

Simon, Elgiganten Ovisst.  Ovisst. Ovisst. Denna kundtyp ser man 

inte, inte ofta någon 
kommer för att hämnas.  

  Tabell 2: Sammanställning ”hantering av kundtyper i samband med klagomål”. 
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I tabellen ovan ser vi hur butikerna skulle hantera de olika kundtyperna. Alla som vi fick svar 

ifrån menar precis som Barlow och Möller (1997) att det är viktigt att tillfredställa påpekaren. 

Passivisten är inte aktiva och därmed inte till så stor hjälp för en butik, därmed kan de 

upplevas som svåra att hantera då alla som gav ett svar menade detta. Barlow och Möller 

(1997) menar på att gnällaren är bland de ”farligaste” kundtyperna vilket vi i detta resultat 

inte märke av. Teorin menar att aktivisterna kan hämnas om de inte blir tillfredställda. 

Butikerna anser att det är bättre att försöka göra sig av med en aktivist, eftersom denna 

kundtyp är svår att påverka.  

Påpekaren är den bästa kundtypen enlig teorin, så här delar butikerna och teorin samma 

uppfattning.  Däremot säger butikerna att det är passivisten som är den svåraste kundtypen att 

komma åt, medan teorin menar att det är gnällaren.  

 

5.1.4 Word-of-mouth 

Båda butikerna menar att de någon gång har upplevt negativ word-of-mouth. ”Det gör man 

alltid” sa Mikael på Elgiganten. Kunden kan till exempel höra saker om butiken från en 

granne, menar Sandra på Davids. Enligt Sanes (1993) berättar en missnöjd kund för minst nio 

andra personer om sin upplevelse och 13 % av dessa berättar för 20 andra personer. Allstå kan 

negativ word-of-mouth spridas fort. Frågan är i detta fall hur många andra personer som 

hinner höra det innan butiken får reda på det? 

Johan och Simon tror att det ofta är en gnällare som sprider negativ word-of-mouth. Ashley 

och Varki (2009) menar att kunder framför sina klagomål genom negativ word-of-mouth till 

sina nära och kära istället för till butiken. Det beteende kan man koppla till Barlow och 

Möllers (1997) kundtyp gnällaren, precis som Johan och Simon sa.  

Som följdfråga kom vi in på hur de gör för att motverka negativ word-of-mouth. Sandra på 

Davids menar att det är bäst att göra bra ifrån sig från början och att en återkoppling skulle 

kunna vara en fördel, något de inte gör i dagsläget. Johan anser framförallt att man ska lyssna 

och inte kränga på kunden saker. Kränger man på kunden saker kommer antagligen negativ 

word-of-mouth att spridas. Mikael på Elgiganten anser att det är viktigt att överträffa kundens 

förväntningar . Detta menar också Hernant & Boström (2010), då det gäller att göra kunden 

mer nöjd än innan problemet uppstod.”För att motverka negativ word-of-mouth gäller det att 

ha en så bra och välfungerande servicehantering som möjligt” sa Simon. I teorin menar 

Ashley och Varki (2009) att om man tillfredställer kunden kan det motverka negativ word-of-
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mouth. Det som samtliga intervjuade tar upp kan vara några av dessa tillfredställelser som 

kunden vill ha för att inte sprida negativ word-of-mouth.  

Negativ word-of-mouth sprids för att en kund inte känner att den blivit tillräckligt 

tillfredställd, som även Simon på Elgiganten sa. Därför frågade vi samtliga butiker vad 

kunderna oftast är missnöjda med, produkten eller tjänsten. Sandra på Davids sa att deras 

kunder oftast är missnöjda med tjänsten och det beror på om säljaren bemöter kunden på ett 

dåligt sätt, medan Johan sa att kunderna oftast var missnöjda med småprodukter, såsom 

mobiler. Han sa att det händer att kunder är missnöjda med tjänsten och då handlar det om 

missförstånd mellan säljare och kunden. Mikael och Simon på Elgiganten svarade likadant då 

de sa att det är produkten kunden oftast är missnöjd med.  

Roos, Holmberg och Hansson (2010) menar i sin rapport att när en kund känner missnöje 

beror det bland annat på att de upplever dålig service, precis som Sandra på Davids menade. 

Det är inget som de på Elgiganten tog upp som ett problem. Ytterligare en punkt som 

påverkar missnöjet hos en kund är missförstånd, enligt författarna till rapporten. Johan på 

Davids berörde denna punkt angående missförstånd mellan säljare och kund. Detta är heller 

inget som de på Elgiganten tog upp som problem, så i deras fall skiljer sig praktiken åt mot 

teorin.  

Alla parter var eniga om att de är den icke-lojala kunden som klagar mest. Sandra på Davids 

upplever att det är jobbigare när icke-lojala kunder klagar och Johan tror att det är lättare att 

klaga när man inte känner en person och att det är lättare att klaga på nätet. Mikael på 

Elgiganten menar att de lojala kunderna klagar genom att ge små ”hintar” och Simon sa att 

toleransen är högre hos en lojal kund. ”När en icke-lojal kund klagar upplevs det som 

jobbigare”, tyckte Sandra. 

Enligt Ashley och Varkis (2009) studie är det de lojala kunderna som i större grad framför sitt 

klagomål till butiken. Kunder som klagar mest kan alltså vara de mest lojala kunderna, menar 

Ashley och Varki (2009). Här skiljer sig butikernas syn åt mot teorin.  

Detta kan även kopplas till Barlow och Möllers (1997) kundtyp, påpekaren, som är den som 

kommer tillbaka till butiken för att framföra sitt klagomål, precis som de lojala kunderna gör 

vilket Ashley och Varki (2009) skriver om.  
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5.1.5 Lönsamhet 

Vi frågade cheferna i de båda butikerna om de investerar i deras klagomålshantering och båda 

svarade nej. Mikael på Elgiganten lägger till att det inte är något som de budgeterar för men 

det kostar ändå. Homburg, Fürst och Koschate (2010) menar att det krävs relativt stora 

investeringar för att klagomålshanteringen över huvudtaget ska fungera. Det viktiga är att 

cheferna går med på att investera i det, menar de. Det är inget vi kan se att butikerna gör, men 

som Mikael säger så kostar de ändå pengar. När klagomålet väl sker kostar det företaget 

pengar, menar Hernant och Boström (2010). Här stämmer Mikael syn överens med teorin. 

Vi kom in på olönsamma kunder och Sandra på Davids menar att det absolut finns kunder 

som är olönsamma, som man aldrig kan tillfredsställa. Johan svarade att det både finns och 

inte finns olönsamma kunder. Han sa att det finns kunder som utnyttjar vissa system. Mikael 

och Simon på Elgiganten sa samma sak som Johan, att det finns kunder som utnyttjar 

systemen. Simon tillägger att sådana kunder finns men att det är sällsynt att de utnyttjar 

system. Han menar dock ”att en kund aldrig är olönsam”. 

Som Sandra sa så menar också Wanger (2002) att en jobbig kund kan på sikt bli en olönsam 

kund då man inte kan tillfredsställa denne. I ett sådant fall bör man tänka över att göra ett bra 

avslut med kunden, för båda parters skull. 

Detta leder oss in på nästa fråga om butikerna någon gång har behövt avsluta en relation med 

en kund. På Davids sa de att de aldrig behövt avsluta en relation för pengarnas skull, utan 

istället handlar det om att man inte kan erbjuda det kunden söker eller att personkemin inte 

fungerar. På Elgiganten har de en lång ”öppet köp”- tid som vissa kunder utnyttjar till sin 

fördel, vilket ibland kan leda till att det är bättre att avsluta en relation, som Wanger (2002) 

menar.  

 

De flesta av de intervjuade anser att en välfungerande klagomålshantering gynnar butikens 

lönsamhet på lång sikt. Johan sa att ”allt bygger på stamkunder”. Precis som Hernant och 

Boström(2010) menar kostar det en butik mindre att behålla en kund än att skaffa nya. I och 

med detta blir en bra klagomålshantering i slutändan lönsam. 
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5.2 Jämförelse mellan butikerna 

En av de mest tydliga skillnaderna som vi lade märke till i de olika butikerna var att på 

Davids hade de ingen lathund och hade inte heller några rutiner för klagomålshanteringen. 

Däremot på Elgiganten fanns det både pärmar och handböcker för att underlätta för 

personalen vid ett klagomål. En anledning till att Davids inte har någon lathund för 

klagomålshanteringen kan bero på att de istället satsar på att vara väldigt personliga, vilket 

kan vara svårt om man måste styras av regler. I Elgigantens fall så är det ledningen som 

bestämmer att det ska finnas pärmar och handböcker i alla butiker, antagligen för att 

hanteringen inte ska skilja sig åt i Elgigantens butiker.  

Elgigantens ledning verkar ha ett stort inflytande i butiken då vi märkte att Mikael och Simon 

överlag gav relativt lika svar. Det tyder på att ledningens budskap troligtvis har nått till hela 

organisationen. Detta understryker att Elgiganten styrs mer av regler och har därigenom en 

troligtvis mer fungerande kommunikation än vad de på Davids har. Davids säljare är mer 

flexibla och styrs inte av regler på samma sätt, vilket då kan leda till mer eget arbete och 

mindre kommunikation sinsemellan de anställda.  

En annan stor skillnad var att på Davids lämnades säljarens namn och telefonnummer ut till 

kunden på kvittot om kunden vill återkoppla. Varför de gör så kan beror på att de på Davids, 

som sagt, är mer personliga med sina kunder. Elgiganten kunde kontaktas via internet eller via 

kundtjänst om kunden ville återkoppla.  

Sandra och Johan på Davids berättade att kunderna kan vara missnöjda med tjänsten och inte 

bara med produkten. Det kan ha att göra med att kunderna förväntar sig att få en bra service i 

deras butik. På Elgiganten ansåg de däremot att kunden oftast är missnöjd med produkten. Det 

kan bero på att kunderna känner att de inte spelar någon roll då kunden tror att klagomålet 

inte kommer leda någonstans i en så stor kedja, som Elgiganten. 

Davids har aldrig behövt avsluta en relation till en kund för pengarnas skull. På Elgiganten 

anser de att det ibland kan vara bättre att avsluta en relation om en kund utnyttjar deras 

system, så som ”öppet köp”- tider. 
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6. Slutsats 

Vårt syfte med denna uppsats har varit att få en insikt i hur elektronikbutiker hanterar 

klagomål, samt om det finns skillnader vid hanteringen av klagomål mellan en enskild 

elektronikbutik och i en elektronikbutik i en större kedja. Vår huvudfråga har varit:  

Hur hanteras klagomål i en enskild elektronikbutik och i en elektronikbutik i en större kedja?  

I vår undersökning framgick det att i den enskilda elektronikbutiken fanns det inga direkta 

rutiner för klagomålshanteringen. Kommunikationen mellan medarbetarna gällande 

hanteringen av klagomål var inte speciellt bra och butiken återkopplade inte till kunderna. 

Däremot i den enskilda butiken var säljarna mycket personliga med sina kunder och försökte 

erbjuda snabba lösningar där kunden får gehör och känner att säljaren lyssnar på dem. Den 

enskilda butiken menar att det är viktigt att lyssna på kunden så att det blir rätt från början. 

Vid missnöje från kundens sida är det upp till kunden själv att återkoppla angående 

klagomålet till säljaren i butiken.  

Elektronikbutiken i en större kedja i vår undersökning hade rutiner, som var förutbestämt av 

ledningen, för klagomålshanteringen. Ledningen har ett stort inflytande i butiken och det 

fanns regler på hur i stort sätt allt skulle skötas. De försöker lösa kundens problem så fort som 

möjligt och att lyssna på kunden är viktigt. De gör ingen återkoppling till kunden utan kunden 

får i så fall kontakta kundtjänst eller nå butiken via internet.  

En annan fråga i uppsatsen var om klagomålshanteringen skiljer sig i de olika butikerna och 

varför den i så fall gör det. I den enskilda butiken och i butiken i den större kedjan hittades 

både skillnader och vissa likheter. Skillnaderna var tydligare och mer omfattande än 

likheterna. Anledningen till att de skiljer sig åt är på grund av att Davids är mer ”fria” än 

Elgiganten och kan göra mer som de själva vill och anpassa lösningarna efter kund och 

situation. Elgiganten är däremot mer strukturerade, vilket innebär att säljaren redan innan vet 

hur han eller hon ska hantera kunden och situationen vid ett klagomål. Butikerna hade olika 

rutiner angående klagomålshanteringen, då Davids inte hade några direkta rutiner medans 

Elgiganten hade både lathund och pärmar.  

Det är som sagt viktigt att kunden är nöjd med en butiks produkter och tjänster, men vad är 

det då som kunden oftast är missnöjd med? Överlag ansåg båda butikerna att det var 

produkterna som kunderna oftast klagade på, fast enligt teorin var det oftast tjänsterna. 

Butikerna kanske ser på ordet klagomål som en reklamation av en vara, snarare än ett 
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missnöje hos kunden av bemötandet i butiken. Det är möjligt att det finns olika uppfattningar 

av vad ordet klagomål innebär. 

Bra klagomålshanteringen påverkar butikernas lönsamhet positivt och viceversa, enligt både 

butikerna och teorin. Om butikerna inte sköter sin klagomålshantering förlorar de lättare en 

kund. Det är svårare att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig och det är också mer 

kostsamt att skaffa nya kunder, som bekräftas i både teorin och i intervjuerna. 

Eftersom det är priskrig inom elektronikbranschen och hård konkurrens blir det ännu viktigare 

för butikerna att tänka ekonomiskt genom att hantera kunderna på rätt sätt.  
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7. Avslutande diskussioner  

Nedan kommer vår avslutande diskussion att redovisas. Vi har kommit fram till 

rekommendationer till de berörda butikerna och därmed också vilken nytta de kan ha av vår 

studie. Även andra branscher som har nytta av vår uppsats redovisas och slutligen kommer 

förslag för vidare forskning inom ämnet, klagomålshantering.  

Rekommendationer till Davids: 

 Ni kan försöka sammanställa en lathund för klagomålshantering. 

  Försöka bli bättre på att ha en öppen kommunikation mellan medarbetarna.  

 Att ha någon form av insamling av klagomålen kan gynna Er klagomålshantering 

eftersom Ni får en bättre översikt.   

Rekommendationer till Elgiganten: 

 Ni kan tänka ett steg längre angående kunders missnöjdhet, det kan vara tjänsten som 

kunden är missnöjd med istället för produkten.  

 Att bli bättre på att återkoppla till kunderna, exempelvis via ett telefonsamtal, det är 

något som många kunder uppskattar. 

Ämnet klagomålshantering som vi valt att arbeta med under denna uppsats ser vi som viktigt 

för flera olika branscher, framförallt inom detaljhandeln. Det är inom detaljhandeln som 

säljaren möter kunden direkt och det är oftast här som klagomålen sker, ansikte mot ansikte. 

Det innebär att viss kunskap inom området är bra för att lyckas med att få nöjda kunder.  

Vidare forskning inom ämnet klagomålshantering skulle kunna vara att se ämnet ur ett 

genusperspektiv. Finns det skillnader mellan hur en kvinnlig eller manlig säljare gör när de tar 

emot och hanterar ett klagomål? Observationer skulle även kunna göras där säljarna inte är 

medvetna om att de blir iakttagna, för att eventuellt då få ett annat resultat som är byggt på 

verkliga händelser. Även kundernas perspektiv på klagomålshantering hade kunnat bidra till 

en ytterligare fördjupad studie. Uppfattningen av ordet klagomål varierade under denna 

uppsats, en intressant studie hade kunnat göras kring hur ännu fler personer egentligen 

uppfattar ordet. Passivisterna var svåråtkomliga enligt båda butikerna och det hade varit 

intressant att göra en studie på hur skulle kunna ”komma åt” denna kundtyp. 
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8. Reflektioner 

Nedan följer en sammanställning av de reflektioner vi lade märke till under uppsatsens gång. 

I Barlow och Möllers gåvoprincipen tas åtta olika punkter upp angående hur ett klagomål ska 

hanteras. Efter utförandet av våra intervjuer sa samtliga att en av de viktigaste sakerna att 

tänka på vid mottagandet är att lyssna på kunden. Detta var inget som Barlow och Möller tog 

upp i sin teori.  

Eftersom både butikschef och medarbetare i den enskilda butiken, Davids, nappade på idén 

med att ha en lathund kan vi se att det finns ett behov av rutin och kanske är det något som 

alla butiker bör ha. På Elgiganten hade de pärmar att följa, frågan är om pärmarna uppfyller 

sin funktion eller om de är symboliska. 

Studien om kundtyperna som Barlow och Möller (1997) gjort är genomförd i USA. Denna 

teori stämde till viss del överrens med vårt resultat men då den skiljde sig tror vi berodde på 

att vår studie gjordes i Sverige och därmed märks det att det finns olika syn på människor. 

Butikerna upplevde att de flesta som oftast kommer med klagomål var de icke-lojala 

kunderna, medans teorin menar att det är de lojala kunderna som oftast kommer med 

klagomål. Kan det vara så att butikerna uppfattar de som faktiskt är lojala kunder som icke-

lojala kunder?  

Vi tyckte att Sandra på Davids ”stack ut” något i sina svar. Vi upplevde att hennes svar som 

hon gav tydde på att hon tänkte på ett mer känslomässigt sätt. Spelade det någon roll att hon 

var kvinna och de andra var män? Efter avslutade intervjuer var vi nöjda med att vi både hade 

en kvinnlig och en manlig chefs åsikter i vår uppsats. 

Det verkar som att båda butikernas sätt att hantera klagomål fungera ganska bra i just deras 

butiker, trots att de ser olika ut. En enskild butik inom elektronikbranschen, till exempel 

Davids, måste kanske vara mer personliga och ge riktigt bra service för att kunna konkurrera 

mot de större elektronikbutikerna som istället kan konkurrera med låga priser, till exempel 

Elgiganten. 
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10. Bilagor 

10.1 Frågor till chefer och medarbetare 

 

Beskriv er butiksverksamhet, vem bestämmer vad, jobbar alla med samma uppgifter 

och hur är det styrt. (Fråga endast till chef) 

 

KLAGOMÅL 

 Hur ser ni på ordet klagomål, positivt eller negativt? 

 

Tycker ni att det är positivt eller negativt att ta emot klagomål? 

 

Varför tror ni att en kund klagar? 

 

Varför väljer vissa kunder att inte klaga?  

 

Hur hanterar ni en situation där en kund med negativ inställning klagar? 

 

KLAGOMÅLSHANTERING 

 

Använder ni någon lathund på hur ni går tillväga vid hanteringen av ett klagomål? 

 

Hur beter ni er då butiken gjort ett misstag vid hanteringen av ett klagomål? 

Vilka möjligheter har personalen att hantera ett klagomål på egenhand? 

Gör ni någon gång en återkoppling med kunder som klagat? Genom exempelvis ett 

telefonsamtal? 

 

Hur viktig är det att klagomålshanteringen sköts på rätt sätt?  

 

Hur gör ni när ni får in ett klagomål och ska hantera det? 

 

Vad är ert mål av själva hanteringen? 

KUNDEN 

Hur beter ni er mot en kund som ni anser har fel när de framför sitt klagomål? 

 

Uppmuntrar ni era kunder att komma med sina klagomål till er? På vilket sätt? 

 

Har ni någon insamling av klagomål där det sparas och dokumenteras? 
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Påpekare är en typ av kund som ständigt berättar för en butik vad de tänkte och tycker.  

Passivist är en kund som inte är aktiv överhuvudtaget, de sprider varken dåligt rykte eller ger 

kommentarer till butikerna. 

Gnällare berättar inte sina åsikter för butiken men sprider däremot det gärna till andra. 

Aktivister angriper vid minsta motgång, deras mål är att hämnas på butiken dels genom 

ryktesspridning men också direkt mot butiken. 

 

 

Känner ni igen några av dessa typer av kunder och vilka stöter ni i så fall oftast på?  

Vilken sorts kundtyp anser ni det finns flest av generellt? 

Hur skulle ni hantera de olika kundtyperna?  

 

 

WORD-OF-MOUTH 

Har ni upplevt negativ word-of-mouth?  

 

Vad gör ni för att motverka negativ word-of-mouth? 

 

Vad är kunderna oftast missnöjda med? Bara själva produkten eller är det tjänsten?  

 

Vilken typ av kund är det som klagar mest, de lojala eller de icke-lojala? 

 

 

LÖNSAMHET 

Investerar ni i er klagomålshantering? (Fråga endast till chef) 

 

Finns det kunder som är olönsamma? Har ni någon gång fått avsluta en relation med 

en kund? Om Ja, hur gick ni tillväga? 

 

Påverkar klagomålshanteringen butikens långsiktiga lönsamhet? I så fall hur? 
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10.2 Individuella reflektioner av eget lärande 

 

Anna Seehuusen, 880320-4646, BCP10, Varberg  

När vi skulle börja skriva examensarbetet så kändes allt väldigt rörigt, vad ska man skriva om, 

hur skulle vi gå till väga och så vidare. När vi väl kom på ”klagomålshantering” vilket vi 

gjorde ganska snabbt, så tyckte jag att det kändes ganska självklart. Det svåraste under hela 

arbetets gång var att börja. Vi visste bara vilket ämne vi ville ha men jag kände att jag inte 

visst hur vi skulle sätta igång med skrivandet, hitta bra fakta eller vart man skulle avgränsa 

sig. Med lite hjälp av vår handledare bestämde vi ihop att vi skulle inrikta oss på 

elektronikbutiker, en stor och en liten. Från början tänkte vi tagit butiker från två olika 

branscher, men efter hans rekommendation att hålla sig till samma bransch kändes det bättre.  

Vi började med att leta källor, vilket jag tyckte var bäst så att vi vet att det finns bra källor 

inom ämnet. Jag tyckte vi hittade mycket bra källor ganska tidigt under arbetets gång, men jag 

tyckte det var svårt att veta hur man skulle söka på vetskapliga artiklar. Jag kände att jag inte 

var så bra på det, i alla fall inte ifrån början, men när man väl hittade en gick det lite lättare att 

hitta nästa.  

Efter första delinlämningen så kändes det ganska bra tyckte jag. Vi fick bra kritik tillbaka, och 

när vi skulle rätta till ”felen” så tyckte jag att jag kunde ta på mig att göra det. Jag ville testa 

på att jobba själv och kunna lita på mig själv. Vi hade gjort allt tillsammans innan, så jag 

tyckte det var bra träning att göra det själv.   

Efter första delinlämningen skulle vi också opponera på en annan grupp. Det var väldigt bra 

tyckte jag eftersom jag fick ”en kritisk blick” även när jag sedan läste vårt arbete. Det var 

väldigt nyttigt och jag försökte hålla den blicken under hela arbetets gång. 

Sen flöt det på väldigt bra med både teoriavsnittet och metodavsnittet tyckte jag. Vi hade gott 

om tid att skriva och var klara ganska långt innan vi behövde vara klara, vilket jag tyckte var 

jätteskönt. Jag är annars en person som inte tycker om när det ”hänger” mycket saker över 

mig och jag har ont om tid. För mig fungerar det bäst att få det överstökat så fort som möjligt. 

Jag gjorde metodtentan i mars, eftersom jag inte kunde vara med vid första tillfället. Då hade 

jag redan lärt mig en del, eftersom vi kommit så långt med arbetet.  

När vi sedan var så gott som klara med teori- och metod- avsnittet så var det dags för att göra 

intervjuerna. Alla som skulle bli intervjuade kunde samma dag, vilket underlättade mycket för 

oss. Jag kände dock att jag kunde tagit lite mer plats under arbetet med butikerna. Det var 

Lina som skötte det mesta, vilket jag ska tänka på i framtiden.  

Vi satt på varsitt håll sedan och sammanställde intervjuerna. Jag tog de två intervjuerna från 

Davids. Detta var andra gången vi satt själva, eftersom det var lättare att göra så, då det ändå 

inte var något svårt att göra. När vi sedan skulle skriva om intervjuerna till resultatet satt vi 

ihop och diskuterade hur vi skulle göra det, vilket jag tyckte kändes bra.  
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Det blev lite svårare sen när vi skulle skriva resultatavsnittet, eftersom vi inte hittade teorin på 

det vi hade frågat om. Det hade varit mycket lättare om vi hade antecknat i teorin vart vi hade 

fått frågan ifrån, eller i intervjumaterialet skrivit vilken teori vi syftade på med frågan. Så det 

är jag lärt mig till nästa gång jag kommer göra något liknande.  

Sen var det dags att börja med analysen. Jag tyckte det var riktigt roligt! Det kändes som att 

jag var ganska duktig på det och fick till det bra. Det var lite strul precis när vi började skriva 

analysen men sen flöt det på riktigt bra och det gick förvånansvärt bra. Det tog inte så lång tid 

som vi trodde det skulle ta, vilket jag tyckte var positivt.  

När vi skulle skriva slutsatsen så började vi helt plötsligt tänka i andra banor och ändrade hela 

problemformuleringen och syftet. Vi skrev klart analysen och skickade in det till vår 

handledare. Då fick vi lite ”bakläxa”. Vi ändrade ungefär tillbaka till den första 

problemformuleringen, och började om. Nästa gång kommer jag tänka mig för innan jag gör 

en så stor ändring. Som tur var så hade vi ändå sparat den gamla problemformuleringen och 

syftet för säkerhets skull.  

Vi skrev sedan avslutande diskussion, rekommendationer till butikerna och reflektioner under 

arbetets gång. Det sista vi gjorde var att skriva sammanfattningen, vilket jag tyckte var ganska 

svårt. Jag kände att det är svårt att korta ner så många sidor till så lite text men samtligt var 

det nyttigt att få träna för det, om man i framtiden ska hålla fördrag till exempel. Det var även 

bra att få träna på engelskan.  

 

Det allra första vi gjorde var att skriva ett gruppkontrakt, där vi skrev att vi skulle planera 

arbetet tillsammans och att vi skulle jobba tillsammans. Den punkten tycker jag verkligen vi 

har hållit, då vi endast suttit på två olika håll två gånger. Planeringen gjorde vi alltid långt 

innan, så vi kunde planera jobb och annat. Vi hade tur att vi bara var sjuka två dagar under 

hela våren, som har drabbat planeringen. Så det har fungerat väldigt bra och jag är riktigt 

nöjd! 

Vi skulle även hjälpa varandra och tillföra lika mycket, vilket jag också tycker att vi har gjort 

båda två. Vi har inte bråkat en enda gång, utan har kunnat diskutera med varandra och jag 

tycker inte det känns som att någon av oss tagit kritik fel eller personligt. 

Under hela arbetets gång satt vi mycket hemma hos mig och skrev. Efter ett tag kände jag att 

vi blev lite ofokuserade när vi var där. De gångerna vi satt nere på skolan kändes det som att 

det var lättare att fokusera på arbetet, men det tog ett tag innan jag förstod det och lade märke 

till det. Jag behöver nog vara på en neutral plats för att kunna fokusera bättre.  
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Lina Karlsson, 860613-2721, BCP10, Varberg 

Från början var tanken att vi skulle vara tre personer som skulle göra examensarbetet 

tillsammans. Jag är väldigt glad att det ”bara” blev jag och Anna Seehuusen som gjorde det. 

Framförallt därför att det är mycket lättare för två att komma överens om tider när vi ska 

plugga och när vi ska pendla till varandra. En svårighet är när en i gruppen har många 

jobbtider att passa, då blir det de andra som måste göra jobbet. 

  

Mina kunskaper har under detta arbete utvecklats väldigt mycket. I vår utbildning har vi gjort 

en hel del rapportskrivningar men det här examensarbetet slår det mesta. Äntligen förstår jag 

varför vi har gjort så många rapportskrivningar och nu är jag tacksam för det. Jag har tyckt 

om att skriva rapporter och tagit åt mig så mycket som möjligt av alla arbeten. Utan att låta 

för pretentiös så har jag dragit många av de tidigare arbetena i klassen och många har till och 

med fått godkänt på grund av mitt engagemang och draghjälp. Vid de tillfällena kändes det 

trist att någon fått ett godkänt utan att behöva göra i stort sett något alls. Nu har jag släppt det 

och sett att de personerna som jag drog inte klarat utbildningen. Det blev istället jag som fick 

nytta av att de inte gjorde något och jag lärde mig oerhört mycket.  

Inför metodtentamen hade jag från början långt ifrån alla kunskaper som behövdes för att 

klara den. Böckerna gav mig mycket kunskap och jag förstod efter avslutad kurs vad ”metod” 

innebär. I vårt arbete var det framförallt jag som skrev metodavsnittet. Jag insåg vad som 

behövdes för att få till ett bra innehåll. Så som jag hade tänkt skriva metodavsnittet från 

början stämde inte överrens med det resultat som jag fick fram. Resultatet blev betydligt 

mycket bättre än vad jag trott och jag tycker att vi fick till avsnittet väl för att det skulle vara 

skrivet på ett ”examensarbetes - sätt”. 

Ämnet som vi valde att skriva om var ”Klagomålshantering” och hur man arbetar med den i 

elektronikbutiker. Jag har arbetat inom livsmedelsbutiker i drygt fem år och anser att jag har 

rätt bra koll på vad klagomålshantering innebär, vad kunden gör och hur man som butik bör 

hantera detta. Efter att vi tagit fram riktigt bra teorier om klagomålshantering fick jag 

ytterligare kunskaper (som jag till och med har testat på mitt arbete). Det har varit ett roligt 

ämne att arbeta med. Vi har som sagt fått fram mycket teorier och våra intervjuer gav 

intressanta svar.  

Jag känner att jag har utvecklats en del under arbetets gång. Jag är en person som gärna vill ha 

koll på allt och jag är ingen tidsoptimist som tror att man kommer hinna med allt i sista stund. 

Istället anser jag att det är bättre att köra på tills man blir klar. Detta kan jag se som både en 

för- och en nackdel.  

Vi började med att göra en grovplanering av tider för hela examensarbetet och det har varit 

bra under arbetes gång för att stämma av vart vi befinner oss. Under arbetet har jag fått inse 

att ”Vi har tid på oss, vi kommer att hinna, man behöver inte göra allt på en och samma 

gång”. Det har varit otroligt nyttigt för mig och jag känner att min stressnivå har sjunkigt 

betydligt. Dock åkte stressnivån upp strax innan inlämning av arbetet då vi fick bakläxa på 

saker vi hade ändrat. Vi ändrade tillbaka det så snart som möjligt men i den stunden blev jag 

väldigt stressad av att vi inte skulle hinna klart.  
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Min förståelse av att personer arbetar på olika sätt har ökat under de två studieåren. Jag kan 

köra på rätt hårt för att jag vill bli klar medans andra kan tappa tålamodet och orken snabbare 

än jag. Det är fullt förståligt, men också något irriterande och ibland kan det till och med bra 

att inte sitta allt för länge med ett arbete. Man blir trött efter ett tag och orken finns inte alltid 

där. Vi har försökt lösa detta genom att ta små pauser, äta ordentligt och gå ut för att få lite 

luft. Detta har hjälpt till mycket och fått arbetet att hela tiden gå framåt.  

Från början bestämde jag och Anna att vi skulle göra allt arbete med examensarbetet 

tillsammans. Jag måste säga att vi har hållit detta väldigt bra. Någon enstaka gång har vi 

arbetat på varsitt håll exempelvis då intervjuerna från butikerna skulle renskrivas eller när jag 

hade full fokus på metodavsnittet medans Anna arbetade med en annan del i arbetet. Vi ansåg 

att sådana saker går snabbare att göra var för sig än att sitta tillsammans.  

Att i övrigt arbeta tillsammans hela tiden tycker jag har varit hur bra som helst! Vi har 

prioriterat examensarbetet framför extrajobb eller andra saker som vi velat göra på vår fritid. 

Att vi gjort arbetet tillsammans har inneburit att båda har full koll på vad vi har skrivit och 

vad det är vi vill komma fram till. Vi har läst igenom arbetet tillsammans genom högläsning 

och det gör att vi lättare har hittat småfel här och där, jag brukar högläsa för att jag tycker at 

jag märker av småfelen lättare då. När vi har fått kritik av handledare och examinator har vi 

åtgärdat problemen så snart som möjligt. Alla mail som vi fått av vår handledare har vi öppnat 

tillsammans så att ingen ska känna stress av att vi fick några påpekanden/fel eller att saker 

måste ändras.  

 

Något som är väldigt skönt är också att vi har varit sams under hela arbetet. Då vi haft 

taggarna utåt har det handlat om att någon av oss var hungrig eller trött. Vi har inte behövt 

överbevisa varandra om att saker och ting är på det ena eller andra sättet utan vi har snarare 

varit eniga om vad vi ska skriva och hur vi ska komma vidare.  

Om personen som jag arbetar med är engagerad, intresserad och vill göra ett arbete är det en 

perfekt person för mig att arbeta med. Jag har än mer förstått att vi alla är olika med olika 

ambitioner och mål i livet. Jag har lärt mig att inse att jag inte alltid kan få andra att gå samma 

väg som jag. För att nå mål måste jag arbeta med likasinnade personer. Som en framtida 

ledare ska jag nog inte försöka få andra att tycka som jag utan istället vara tydlig med det mål 

som ska uppnås. Det är nog den viktigaste kunskapen som jag fått från detta arbete. Att jag 

ska sortera bort sådana personer och arbeta med människor som jag tycker om och fungerar 

med. En annan viktig syn på mitt arbete är att jag har dragit ner min ambition att ständigt vara 

bäst och kunna allt till att vara lugnare och se till att ha tiden till att slutföra ett arbete, även 

om vissa saker som behöver ändras dyker upp sent under arbetes gång så är det bara att se till 

att lösa det utan att stressa upp.  


