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Sammanfattning 

Företag kan inte bara konkurrera med låga priser för att ”vinna” sina kunder längre, med de 

svenska detaljhandelskedjorna Expert och Onoffs konkurser som exempel. Lönsamhet är ett 

företags yttersta mål, men om inte intäkterna kan täcka kostnaderna kan en eventuell konkurs 

vara nära. Därför måste företag kunna hantera det ”mjuka värdet” på ett tillfredsställande sätt. 

Det är av aktuellt intresse för att ha möjlighet att bevara sina kunder och kunna hantera 

missnöje och negativ spridning av information eller rykten kunder emellan. Felhanteringen 

bör anpassas om missnöjet förs fram i sociala medier eller i fysiska miljöer, vilket också 

beskriver syftet med den här uppsatsen.  

Fyra intervjuer har genomförts med fyra olika företag, där två intervjuer haft fokus på fysiska 

butiker och två haft fokus på sociala medier. Utöver det har observation av två av de 

studerade företagens Facebook-sidor genomförts. Möjligheten till generalisering är låg på 

grund av val av kvalitativ metod, då uppsatsen istället är fokuserad på att höra vad 

företagsrepresentanterna beskriver om dess företags hantering av missnöje från kunder.   

För att kunna hantera missnöje är samtliga företag i undersökningen tydliga med vilka 

medarbetare de söker och med önskvärda egenskaper som kundorientering, vilja och 

engagemang. Detta för att kunna handskas med de kommunikationssätt varje företag arbetar 

med, hänsyn tas även till kommunikationssättet där samtliga respondenter är överens om att 

människor påverkas av varandras uttalanden. Med avseende till att människor kommunicerar 

med varandra är respondenterna eniga om att svara snabbt eller inom rimlig väntetid för att 

minimera den negativa spridningen och i vissa fall öka den positiva spridningen.  

Respondenternas strävan med hanteringen av kundmissnöje handlar om att få nöjda kunder.   
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Abstract 

Companies can’t compete with low prices to ”win” their customers no more, with the swedish 

retailchains Expert and Onoff  as examples. Profitability is a company´s utmost goal, but if 

the revenue can’t cover the costs an eventual bankruptcy may be close. Therefore companies 

must be able to handle the soft value in a satisfactory way. It is of current interest to be 

conceivable to maintain your customers and to be able to handle dissatisfaction and negative 

transmission of information or rumours between customers. The service recovery should be 

adjusted if the dissatisfaction occurs in social media or in physical environments, which also 

describes the purpose with this essay.  

Four interviews have been carried out with four different companies, two of the interviews 

had a focus on physical stores and two had focus on social media. Beyond the interviews an 

observation has been carried out on two of the studied companies’ Facebook-pages. The 

possibility to generalization is low because of the choice of qualitative method, the essay is 

instead focused in hearing what the company-representatives describe about their handling of 

dissatisfaction from customers.  

All companies are clear about which coworkers they are searching for to be able to handle 

dissatisfaction, with desirable characteristics as customer-orientation, with will and 

commitment. This because to be able with the ways of communication each company works 

with, consideration is taken to the ways of communication where all respondents agree about 

that all people influence each other’s comments. In regards to that all people communicates 

with each other, all respondents agree about answering fast and within reasonable waiting 

time to minimize the negative spread and in some cases increase the positive spread.  

The respondents’ pursuit with the handling of customer-dissatisfaction is about getting 

satisfied customers.  
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1 Inledning 

Denna uppsats ska undersöka olika företags felhantering och dess möjligheter att 

transformera missnöjda kunder till nöjda kunder. Utöver det ska fördelar, nackdelar, likheter 

och skillnader med att hantera missnöje i fysiska miljöer och i sociala medier studeras, 

utifrån de olika kommunikationssätt som används.  

1.1 Problembakgrund 

Kundmissnöje handlar om att hantera ett klagomål, men också om att ta i beaktning till att 

kunder talar positivt eller negativt om företagen och dess hantering av kundmissnöjet. Hur 

kan företagen gå tillväga för att göra kunderna nöjda och motverka spridning av negativa 

rykten och omdömen? Kunder kan tala i tysthet och företaget kan förlora kontrollen över sin 

image. Hur påverkar lojalitet och upplevd rättvisa om missnöje framförs till företag som ett 

klagomål eller inte? 

Clark (2013) argumenterar att beroende på hur stor ansträngning som krävs för att framföra 

ett klagomål påverkar om klagomålet framförs eller inte. Med klagomål menar Barlow och 

Møller (1997) att ge uttryck åt lidande och sorg men det kan också vara att visa missnöjdhet 

med något. Clark (2013) förklarar vidare att sociala medier förenklar för konsumenter att föra 

fram sina klagomål. Enligt Facebooks årliga rapport (Facebook, Inc., 2013) finns det 1,06 

miljarder månadsanvändare och av dessa är 618 miljoner dagliga användare och i snitt har 

varje Facebook-användare 141 vänner. I år firar Facebook tio år och bara i Sverige används 

Facebook av 66 procent av befolkningen (Göteborgs-Posten, 2014). Att företag hanterar en 

kunddialog i sociala medier är inte en självklarhet, E-handelsexperten Arne Andersson säger i 

en intervju att; “många företag lever kvar i ett gammaldags tänkande och pumpar ut 

varumärke och produkter i sociala medier och glömmer bort kontakten med 

konsumenterna…” (Widsell, 2013).  

Barlow och Møller (1997) klarlägger att konsumenterna har två olika alternativ att göra om de 

känner ett missnöje med produkter eller tjänster. Antingen framför de sin missnöjdhet till 

butiken/företaget eller så är de tysta. Innan 1950-talet handlade marknadsföring om att ha låga 

priser, stora volymer och aggressiv försäljning. På grund av att kunderna blev bättre 

informerade och att konkurrensen med varor ökade, ändrades det till att tillfredsställa 

kundernas behov genom diverse marknadsföringsidéer (Söderlund, 1997). Det är bland annat 

ett måste för butiken eller företaget att se klagomålet som en gåva, för när konsumenter 
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framför sitt missnöje får leverantören chansen att kunna återställa felet jämfört med de 

konsumenter som aldrig yttrar sig (Barlow & Møller, 1997). Söderlund (1997) illustrerar tre 

olika mottagare som kunder kan upplysa sina händelser till, dessa är följande; information 

direkt till företaget, information till vänner och bekanta och information till tredje man.  

 Information direkt till företaget – klagomålen mot företagen hjälper dem att hitta 

brister i sina produkter/tjänster som kunderna anser vara dåliga. Får inte företagare in 

klagomål från kunderna är det svårt för dem att veta om kunderna är missnöjda eller 

inte och hur olika uppkomna problem kan lösas. 

 Information till vänner och bekanta – denna typ av informationsspridning till vänner 

och bekanta kallas för ”word-of-mouth”. Istället för att ta kontakt med företaget 

vänder sig missnöjda kunder till sina nära och kära och berättar om sin upplevelse 

(Barlow & Møller, 1997). Word-of-mouth, WOM, har en motsvarighet på internet 

vilket brukar benämnas electronic word-of-mouth, e-WOM.   

 Information till tredje part – till denna informationstyp beskriver Söderlund (1997) att 

kunderna vänder sig mot exempelvis olika mediekanaler, företagets konkurrenter och 

Konsumentverket med sitt missnöje. Den tredje partens informationskanal är något 

som företagare bör lägga stort intresseområde kring, eftersom att ett klagomål kan ge 

besvärliga konsekvenser om det hamnar ute i media (Söderlund, 1997).  

1.2 Missnöjesprocessen  

Vi har skapat en egen modell (se figur 1.1) och förenkling utifrån Clarks modell om 

klagomålshantering (2013, s. 119) samt Söderlunds (1997, s. 115-129) tre olika mottagare 

som kunder kan upplysa sina händelser till. Vi utgår från att en missnöjd kund antingen kan 

välja att vända sig till företaget och få någon sorts hantering och lösning på sitt problem eller 

enbart vända sig till andra och berätta om sitt missnöje. Om kunden har fått hantering på sitt 

problem kan denne person vända sig till övriga intressenter (vilket motsvarar Söderlunds 

”tredje part” samt ”vänner och bekanta”), vilket också kan inträffa om kunden väljer att inte 

kontakta företaget som kunden har ett missnöje med. Således finns det tre parter i denna 

process; företagets hantering i fokus, kunden med ett missnöje och övriga intressenter som 

kunderna kommunicerar med om sin nöjdhet eller missnöje.  

Påverkar även andelen lojalitet, upplevd rättvisa och valda kommunikationssätt företagets 

hantering av kundernas missnöje?  
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Figur 1.1 – Missnöjesprocessen (Egen bearbetning av Clark, 2013, s. 119; Söderlund, 1997, s. 115-129). 

Tidigare var kommunikationen mellan kunder och företag kopplad till tid och plats. Nu med 

sociala medier har denna kommunikation ändrat form. Med din smartphone kan du nå företag 

du handlar från via Facebook eller andra sociala medier. Detta oavsett var du befinner dig 

eller när du har möjlighet. För hantering av missnöje blir det en ny dimension för företagare 

att anpassa sig efter, oberoende av fysiska butiker eller inte. Hur ett företags hantering av 

dialog med kunder fungerar påverkas enligt figur 1.1 spridningen av det som sägs kunder 

emellan, det vill säga word-of-mouth (WOM), och om en kund kommer att framföra ett 

klagomål till företaget eller inte. Möjligheten finns att denne berättar om både positiva och 

negativa kundupplevelser till vänner, släkt och bekanta.  

1.3 Problemformulering och syfte 

Därmed är uppsatsens forskningsfråga: ”Hur hanterar företag kundmissnöje?”. Uppsatsens 

syfte är att studera hur missnöje hanteras av företag och hur missnöjesyttringar påverkar om 

ett företags felhantering behöver anpassas efter vilket forum missnöjet sker i. Genom att föra 

in ett antal olika variabler till missnöjeshanteringen testar uppsatsen dessa variablers 

kausalitet till missnöjeshantering; WOM/e-WOM, service recovery, kommunikationssätt, 

lojalitet, upplevd rättvisa, samt en jämförelse mellan missnöjeshantering i fysiska miljöer och 

sociala medier. Sociala medier och fysiska miljöer är två olika forum för kundkontakt som 

studeras i uppsatsen. Dessa använder en uppsättning olika kommunikationssätt med sina 

kunder, som att träffa kunder ansikte mot ansikte, via telefon, e-post och/eller sociala medier 

som Facebook. 
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2 Teoretisk referensram   

Detta kapitel kommer att beröra teorier och modeller för klagomål och företagens 

felhantering, såväl för hur det fungerar i butik och i sociala medier. Våra utvalda teorier och 

modeller kan appliceras enskilt på butik eller sociala medier, samt i vissa fall i kombination.   

2.1 Missnöje  

Söderlund (2012) klarlägger att ett företag aldrig kommer att fungera felfritt avseende 

leveranser mot kund. Vad som orsakar missnöje hos kunderna är det som upplevs i 

kringservicen vara bristande kunskap hos de anställda (Söderlund, 2012; Nyström & Wallén, 

2002) men det kan också vara att den anställde har ett oartigt beteende och inte 

uppmärksammar kunden (Nyström & Wallén, 2002). Enligt figur 2.2 (Clark, 2013) uppstår 

här missnöjet. Det finns möjligheter att reparera detta missnöje för företag då kunder känner 

en uppskattning att få ett klagomål erkänt och utrett på ett snabbt och effektivt sätt (Nyström 

& Wallén, 2002). Detta gör att kunderna blir mer villiga att sprida ett gott rykte om företaget, 

”människor vill gärna återgälda något som har gjorts för dem – om du borstar mig på ryggen 

så borstar jag dig” (Barlow & Møller, 1997, s. 54). Det gäller att vara skyndsam i sin 

hantering (Nyström & Wallén, 2002) men hur många människor den missnöjde kunden 

berättar för varierar dock beroende på exempelvis vad kunden har för socioekonomisk 

tillhörighet, produktens eller tjänstens totala betydelse för kunden och hur konkurrensen ser ut 

för produkten eller tjänsten (Barlow & Møller, 1997). 

”Enklast uttryckt är ett klagomål ett uttalande om förväntningar som inte har uppfyllts” 

(Barlow & Møller, 1997, s. 21). Klagomålshanteringens mest grundläggande uppgift är att få 

en missnöjd kund att bli nöjd, vad Schoefer och Ennew (2005) kallar service recovery, 

felhantering. För att ett företag ska få chansen att kunna tillfredsställa kunderna måste de få 

veta bakomliggande faktorer som kan höja kundnöjdheten (Söderlund, 1997). Men Söderlund 

(1997) klarlägger att vissa av dessa faktorer inte går att påverka från företagets sida. Icke 

påverkningsbara aspekter enligt Söderlund (1997) kan vara att kunden har en påfrestande 

livssituation och allt upplevs som bristfälligt, medan påverkningsbara aspekter kan vara att 

personalen ska vara tillmötesgående mot kunderna för de ska känna sig tillfredsställda.  

2.2 Kommunikationssätt samt klagomålens olika kanaler för framförande 

Kommunikationssätt har klassificerats på olika sätt beroende på vilka möjligheter till 

kommunikation som har funnits. Exempelvis har Daft och Lengel (1986) separerat dessa efter 
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vad de kallar media richness (figur 2.1). Från ena sidan av skalan där olika kanaler som är 

bättre på att förmedla vad Daft och Lengel (1986) kallar ”rik information” finns, och på andra 

sidan, kanaler som är sämre på det. Exempel på sämre kommunikationssätt för ”rik 

information” är enligt Daft och Lengel (1986) exempelvis brev, där ett eventuellt svar lär 

dröja beroende på postdistribution. Jämför det med e-post som når mottagaren i samma stund 

som det sänds. 

 

Figur 2.1 – Media richness (Egen bearbetning och översättning av Daft & Lengel, 1986, s. 561) 

När ett företag har mottagit ett klagomål med ett skriftligt kommunikationssätt bör de se till 

att inom snarast försäkra kunden att de har tagit emot dennes åsikter ifall de inte kan lösa hans 

eller hennes problem omgående, detta visar att företaget har en omtanke för kunden (Barlow 

& Møller, 1997). Men även för att kundens tid inte anses räcka till för en väntan och vill att 

det ska gå snabbt (Söderlund, 2012). Något som bör undvikas enligt Barlow och Møller 

(1997) från företag är standardbrev som inte svarar på det som kunderna klagar på, kunderna 

märker detta och enligt Söderlund (2012) kan kunden börja tvivla på medarbetarens äkthet. 

Något som Barlow och Møller (1997) belyser är att det är viktigt att göra en uppföljning på 

kundens klagomål och se över i fall kunderna har blivit nöjda med företagets hantering. Andra 

rikare kommunikationssätt som telefon, videokonferens eller ett direkt samtal ansikte mot 

ansikte, som ger direkt feedback mellan samtalets parter. Att då framföra ett klagomål på plats 

i en fysisk butik, skapar goda förutsättningar för att undanröja missförstånd där 

kommunikationssättet har en bättre förmåga att förmedla vad Daft och Lengel (1986) kallar 

”rik information”.  
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En viktig del som Barlow och Møller (1997) också tar upp är att uppmanas inte medarbetarna 

som arbetar närmast kunderna att ta deras upplysning upp till cheferna finns risken att denna 

information stannar hos medarbetaren. Med detta klarlägger Barlow och Møller (1997) att det 

blir svårt att nå upp till en bra servicekvalitet om det finns brister i kommunikationen mellan 

medarbetarna på ”golvet” och de högre cheferna.  

Clark (2013) förtydligar Daft och Lengels (1986) modell om media richness, med vilken roll 

sociala medier har i klagomålshantering och i vilken grad olika sätt att kommunicera är 

interaktiva (se figur 2.2). Sociala medier blir ett mellanting av interaktiva kommunikationssätt 

med möjlighet till snabb respons och vad Clark (2013) kallar indirekta kommunikationssätt, 

exempelvis e-post och brev. Clark (2013) påpekar också vikten av hur sociala medier kan 

samla grupper med samma åsikter och ger konsumenter inflytande och makt samt ger 

individer möjlighet att kollektivt gå ihop och sätta press på organisationer och företag. 

Modellen (figur 2.2) utgår från hur kunder tar kontakt med företag de känner ett missnöje för, 

då företagets hantering istället ska anpassas efter hur kunder väljer att göra i processens olika 

nivåer. Det är därför den har ett kund- och inte ett företags perspektiv.      

 

Figur 2.2 - Sociala medier som kanal för klagomålshantering (Egen översättning och bearbetning av 

Clark, 2013, s. 119). 
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Harrison-Walker (2001) var en av de tidigare forskarna som beskrev och problematiserade 

internet som en kanal för klagomål, med utgångspunkt i internetsajter särskilt utformade för 

att föra fram klagomål. Ett exempel som forskaren tar upp är www.complaints.com, som är ett 

amerikanskt forum för att registrera klagomål, indelat i kategorier och i kronologisk ordning. 

Harrison-Walker (2001) anser att företag borde förenkla för konsumenter att föra fram sina 

klagomål via internet och att anställda borde bli utbildade att tacka varje kund för att denne 

har fört fram sitt klagomål till företaget. Minst lika viktigt är det att kommunicera sitt företags 

lösningar på kunders klagomål till dem som besöker hemsidor där klagomål kan registreras 

(Harrison-Walker, 2001). 

Hennig-Thurau et al (2004) utvecklar Harrison-Walkers (2001) slutsats med att företag borde 

skapa officiella internetforum där lojala kunder kan diskutera sin relation och sitt intresse för 

ett företags produkter eller tjänster, och dela detta från sajter för omdömen och klagomål, där 

en slags gemenskap för lojala kunder kan bildas. Som en slags motvikt till negativa omdömen 

och klagomål (Hennig-Thurau et al 2004). Verhagen et al (2013) argumenterar att företag bör 

praktiskt lösa sin klagomålshantering på internet med särskilt utformade team som endast 

arbetar med att bevaka och besvara samt lösa kundklagomål via internet.  Genom att visa på 

proaktivitet från företagets sida kan redan lojala kunder öka sin motivation att vara behjälpliga 

i liknande framtida situationer med andra kunder som upplever problem. Företagen kan via 

aktiv medverkan i sociala medier uppmana till altruism (Verhagen et al 2013), det vill säga 

osjälviskhet, från redan lojala kunder och på så vis förenkla det egna arbetet.  

2.3 WOM och e-WOM 

Som tidigare har visats på, sprids information på olika sätt. Word-of-mouth, WOM, är ett av 

de effektivaste sätten. Information sprids genom samtal och interaktion människor emellan. 

Begreppet e-WOM, electronic word-of-mouth, är en vidareutveckling där internet och sociala 

medier i kombination har som funktion att stimulera diskussion och rak kommunikation 

(Parment, 2008). Söderlund (2012)  menar även att sociala medier gör det enklare och snabbar 

på spridningen av information, särskilt den mellan kunder. Enligt figur 2.2 (Clark, 2013) 

befinner sig missnöjet på nivå tre, med offentliga handlingar som att ventilera ilska och 

uttrycka negativ WOM ligger.  

e-WOM-kommunikationen blir också mer lättillgänglig då informationen arkiveras och 

informationen är tillgänglig på en obestämd tid. e-WOM är även den mer mätbar än vanlig 

WOM för företag (Cheung & Lee, 2012). Å ena sidan finns det mycket effektiva 
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spridningsmöjligheter i sociala medier men också vad som kallas peer influence, vad Parment 

(2008) på svenska kallar kamratpåverkan. Kamratpåverkan innebär en ökad möjlighet till 

påverkan av en enskild person då tilliten är högre om det är nära bekanta eller vänner som den 

enskilde blir påverkad av. Generationer födda mellan 1980-2000, benämnt Generation Y av 

Parment (2008) och Millenials av Clark (2013), är mer öppna för denna kamratpåverkan. 

Detta genom att de i sina köpbeslut påverkas av vad deras umgängeskrets säger och gör, samt 

att de ständigt rådfrågar varandra inför nya köpbeslut. Detta stärks av Generation Ys stora 

sociala nätverk (Parment, 2008). Eventuell spridning i sociala medier och om hur stor tilliten 

till informationen och källan blir, påverkas av vad Chu och Kim (2011) kallar svaga/starka 

band (eng. weak/strong ties), vilket kan liknas vid Parments (2008) definition av 

kamratpåverkan.  

Clark (2013) återkommer flera gånger till kunders vilja att ventilera ilska på företag i sociala 

medier, för att tömma sig från negativa tankar och gå vidare, vad Hennig-Thurau et al (2004) 

beskriver som katharsis, själslig rening. Genom att skriva en negativ åsikt via sociala medier 

kan denna obalans ställas till rätta (Hennig-Thurau et al., 2004). Jämför detta med kunders 

vilja att få upprättelse, en ursäkt eller kompensation som motiv för att vilja föra fram ett 

klagomål (Clark, 2013). Som företagare är det viktigt att vara ärlig och att inte förvränga sina 

budskap i sociala medier, då det alltid finns någon eller några som ifrågasätter ditt agerande, 

där är det istället bättre att på ett personligt plan ha kontakt med kunder (Kaplan & Haenlein, 

2010). 

2.4 Service recovery – konsten att förvandla en missnöjd kund till nöjd 

När en kund är missnöjd handlar det om att få tillbaka kundens förtroende genom ett bra 

kundbemötande (Nyström & Wallén, 2002) därför är det viktigt redan i rekryteringsfasen att 

företag anställer personal som lägger stor vikt vid att kundmötet ses som viktigt (Söderlund, 

1997). För att lösa ett kundklagomål på ett bra sätt för företag så är det bra att det finns lätta 

möjligheter och rutiner så de missnöjda kunderna kan komma fram med sina åsikter (Nyström 

& Wallén, 2002; Söderlund, 2012). Detta överensstämmer med Barlow och Møllers (1997) 

motto att klagomålet är en gåva. Enligt figur 2.2 (Clark, 2013) befinner sig missnöjet i 

övergången från nivå fyra till fem och sex, där kunden söker upprättelse hos företaget via 

olika kommunikationssätt.  

Barlow och Møller (1997) belyser att ett vanligt uttryck från en medarbetare som har direkt 

kontakt med kunder, kan vara att medarbetaren lägger ifrån sig ansvaret att hjälpa en kund vid 
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ett klagomål. Orsaken till detta kan vara en form av rädsla och osäkerhet från medarbetarens 

sida. För att styra och stävja denna rädsla och osäkerhet kan företaget ge utbildning och 

instruktioner till sina anställda i hur hanteringen av klagomål ska utföras (Söderlund, 2012; 

Barlow & Møller, 1997).  

Nästa steg efter att ett företags anställda är utbildade och kan instruktionerna, är att lära sig 

från felen via dokumentation av klagomål. En sådan rutin underlättar att kunna se mönster om 

vilka fel som uppkommer, hur felen hanterades och om kunden reagerade negativt eller 

positivt på den utförda hanteringen (Söderlund, 2012).   

En stor del i om ett kundmöte upplevs som positivt av en kund ligger i om denne känner 

upplevd rättvisa (eng. perceived justice), att han/hon blivit rättvist behandlad jämfört med hur 

andra kunder blivit behandlade (Söderlund, 2012). Kunder utvärderar den upplevda rättvisan 

efter utförd felhantering, enligt figur 2.2 (Clark, 2013) och ett nytt missnöje kan där uppstå på 

nivå sju i modellen. Hur rättvisan i ett kundmöte upplevs beror på om det som kunden 

efterfrågat (input) och det som kunden får tillbaka från företaget (output) stämmer överens 

eller skiljer sig (Söderlund, 2012). Schoefer och Ennew (2005) använder sig av tre punkter att 

ta i beaktning när upplevd rättvisa ska analyseras: 

 Fairness in process – Rättvisa i processen (procedural justice) 

 Fairness in outcome – Rättvisa i resultat (distributive justice) 

 Nature in interpersonal interactions – Rättvisa i interaktionen (interactional justice) 

Med kunskap och förståelse i ovanstående punkter argumenterar Schoefer och Ennew (2005) 

att företag kan förbättra sättet som de svarar på kunder, anställda och aktieägare. Maxham III 

och Netemeyer (2002) tydliggör att företag inte kan ta bort klagomål, men att de kan lära sig 

att svara på klagomål och skapa en fungerande service recovery, felhantering. Enligt Maxham 

III och Netemeyers (2002) studie av bankkunder och mäklarkunder, kommer den största 

missnöjdheten ofta från hur personalen hanterar ett klagomål. De menar att olika typer av 

rättvisa enligt Schoefer och Ennews (2005) modell, spelar olika mycket roll för försäljning av 

fysiska produkter och tjänster.  

Vid köp av tjänster förväntas en högre grad av rättvisa i processen, medan köp av fysiska 

produkter förväntas en högre grad av rättvisa i resultatet. I Maxham III och Netemeyers 

(2002) studie kring bankkunder vägde en lång relation med banken dock upp eventuella 
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problem och dålig klagomålshantering, där det första klagomålet hos banken framställdes i 

snitt efter 31,47 månader (Maxham III & Netemeyer, 2002). För mäklarkunder dröjde det 

istället bara 7,68 månader innan ett klagomål hade framställts. Enligt Maxham III och 

Netemeyer (2002) är det utöver ovanstående resultat en förutsättning att ha nöjda anställda 

som blir rättvist bemötta av företagets ledning, för att de i sin tur ska kunna göra samma sak 

för kunderna.  

Hirschmann (1970), en av förgrundsgestalterna inom forskningen kring klagomålshantering 

och lojalitet, har i sin bok ”Exit, voice and loyalty” beskrivit hur företagsledningar får reda på 

misstag i den service företag ger kunder eller hur företag behandlar anställda. Beroende på om 

kunder känner upplevd rättvisa på utförd felhantering kan lojalitet uppstå istället för ett nytt 

missnöje i nivå sju på figur 2.2 (Clark, 2013). Enligt Hirschmann (1970) kan 

företagsledningar få reda på eventuella misstag på två sätt: 

 Exit – Att kunder slutar handla eller att anställda säger upp sig.  

 Voice - Att kunder eller anställda uttrycker sin missnöjdhet gentemot företagets 

ledning.  

I figur 2.2 (Clark, 2013) och dess nivå fyra kan kunder bojkotta varumärke/produkt vilket kan 

likställas med Hirschmanns (1970) teori om ”exit”. I båda fallen är det företagsledningens 

uppgift att undersöka orsaken till missnöjdheten (Hirschmann, 1970). Genom lojalitet kan 

sedan företag bygga upp en kundbas som inte slutar handla eller att anställda inte säger upp 

sig vid eventuella problem och misstag som uppkommer. Lojaliteten fungerar som en motvikt 

till viljan att utträda beroende på hur nära ett substitut är i sitt erbjudande (Hirschmann, 1970).  

De som är lojala är ofta de som uttrycker sin missnöjdhet (voice) likt figur 2.2 (Clark, 2013) 

nivå fyra angående negativ WOM, medan de som ser ett substitut och har möjlighet att byta 

och som fortfarande kan få ett liknande resultat istället utträder (exit). Enligt Hirschmanns 

(1970) modell nedan, är det ett fullt normalt beteende från lojala kunder eller anställda att ofta 

uttrycka sin missnöjdhet kring olika saker till ett företag.  
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Figur 2.3 – Lojala kunder och anställdas beteende under ökande meningsskiljaktighet i en organisation 

(Egen översättning av Hirschmann, 1970, s. 87). 

Horisontella axeln bestämmer i hur stor utsträckning en kund eller anställd instämmer med ett 

företags agerande, från fullt instämmande till en total meningsskiljaktighet. Den vertikala 

axeln mäter mängden uttalanden (voice) i koppling till mängden av samstämmighet.  

Dessa är modellens olika faser, ju mer oense du och företaget är: 

 ULB (Unconscious Loyal Behavior) = Lojalt beteende enligt en tredje part, där tredje 

parten som inte är lojal redan hade känt sig osäker och tankar om utträde hade infunnit 

sig.  

 XAL (Exit in the Absence of Loyalty) = Om lojalitet ej föreligger, utträder kunder 

och/eller anställda. 

 TX (Threat of Exit) = Om lojalitet föreligger, uppstår tankar och hot om utträde. 

 XSI (Exit Severe Initiation) = Punkten för utträde för kunder/anställda med en svår 

initiationsrit som påbörjan av relationen sinsemellan eller om ett hårt straff kan ske vid 

utträde.  

 XWL (Exit with Loyalty) = När lojalitet slutar att fungera som motvikt sker utträdet.  
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2.5 Sammanfattning av teoriavsnitt 

På grund av Söderlunds konstaterande att ett företag aldrig kommer att fungera felfritt i 

kundmötet och kundservicen är det centralt att tillhandahålla lätta möjligheter och rutiner 

(Nyström & Wallén, 2002; Söderlund, 2012) för att missnöje från missnöjda kunder kommer 

fram till företaget i form av klagomål, det Barlow och Møller (1997) uttrycker sig i att ett 

klagomål ska ses som en gåva. När du väl har kontakt med kunden kan det ske via olika 

kommunikationssätt som har olika möjlighet att förmedla ”rik information” (Daft & Lengel, 

1986). De olika kommunikationssätten har olika grad av interaktion mellan deltagarna, från 

interaktiv, semi-interaktiv till indirekt (Clark, 2013) vilket illustrerar kommunikationen 

exempelvis på internet eller i en butik. I en butik kan företagsrepresentanter och kunder träffas 

fysiskt jämfört med på internet och i sociala medier som Facebook där kommunikationen blir 

via text.  

Det finns olika sätt för att kunna sprida information kunder emellan. Antingen via word-of-

mouth, att muntligen sprida information mellan bekanta eller via electronic word-of-mouth på 

internet. I spridningen kan personer påverkas av varandra (Parment, 2008) och om tilliten är 

antingen tillräcklig eller otillräcklig enligt Chu och Kim (2011) kan dessa personer påverkas i 

olika grad. Hennig-Thurau et al (2004) uppmanar företag att styra kundernas uppmärksamhet 

genom att skapa officiella internetforum. Detta för att lojala kunder ska kunna samtala med 

andra kunder om sina upplevelser kring företagets produkter eller tjänster. Samtalet kunder 

emellan kan vara negativt eller positivt beroende på vad Schoefer och Ennew (2005) kallar 

upplevd rättvisa, hur kunder upplever att de blivit bemötta jämfört med andra.  Maxham III 

och Netemeyer (2002) förtydligar den upplevda rättvisan och att köp av tjänster och produkter 

skiljer sig åt. Vid köp av tjänster förväntas en högre grad av rättvisa i processen jämfört med 

vid köp av produkter där det förväntas en högre grad av rättvisa i resultatet. Forskaren 

Hirschmann (1970) tog en helhetssyn på lojalitet i sin bok ”Exit, voice and loyalty”, där 

lojalitet ses som en process. En process som beror på graden av meningsskiljaktighet, där 

lojaliteten är tänkt att fungera som en motvikt till att inte gå till en konkurrent.   

Missnöje hos kunder hanteras av olika företags personal och på vägen till nöjda kunder finns 

det ett antal hinder. Kommunikationen kan missförstås, lojaliteten till företaget kan brista på 

grund av meningsskiljaktighet och hanteringen kan upplevas som orättvis. Personalen har 

ansvaret att lösa kundernas missnöje och redan vid rekryteringen är det viktigt för företag att 

finna personal som har ett stort intresse för kundmötet (Söderlund, 1997).    
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3 Metod 

I detta kapitel redogör vi för de metoder vi har valt för att inhämta den data som kommer att 

presenteras i empiriavsnittet. Avgränsningar och brister i metodvalet tas upp och en 

undersökningsmodell för empiriinsamlingen presenteras och beskrivs med hänsyn till vår 

problemformulering. Kapitlet beskriver också litteratursökningsprocessen och vilken roll den 

haft i uppsatsens tillkomst.  

3.1 Utveckling av problemställning  

Uppsatsens problemställning ”Hur hanterar företag kundmissnöje?” och problembakgrund är 

inspirerad av Jacobsen (2002), som presenterar problemställningar ”där det finns en väl 

utarbetad teori, men forskarna vill se vad som händer om de inför en eller ett par ytterligare 

variabler” (Jacobsen, 2002, s. 72). Företags hantering av kundmissnöje är utgångspunkten för 

uppsatsen, med ett antal tillförda variabler i sammanhanget; WOM/e-WOM, service recovery, 

kommunikationssätt, lojalitet, upplevd rättvisa, samt en jämförelse mellan missnöjeshantering 

i fysiska miljöer och sociala medier. Därför är det en förklarande problemställning då 

uppsatsens syfte är att ”klargöra samband mellan fenomen” (Jacobsen, 2002, s.75).      

3.2 Val av utformning för undersökning 

Med anledning av uppsatsens problemformulering och syfte ligger intresset i att se på djupet 

vad den enskilda individen, det vill säga de fyra olika företagsrepresentanterna som 

intervjuats, beskriver med egna ord hur hanteringen av missnöje fungerar på företagen. Enligt 

Jacobsen (2002) har den typen av undersökning en intensiv uppläggning.  

3.3 Val av kvalitativ metod 

Jacobsen (2002 s. 160-161) har tre huvudsakliga punkter för i vilka situationer individuella 

intervjuer passar bra: ”(a) när relativt få enheter undersöks, (b) när vi är intresserade av vad 

den enskilda individen säger, (c) när vi är intresserade av hur individen tolkar och lägger 

mening i ett speciellt fenomen”. Därför har vi valt denna kvalitativa metod, att på djupet 

intervjua ett fåtal enheter.  

Genom observation av Facebook-sidor kan vi ta del av (a) hur kunder uttrycker sitt missnöje 

om produkter och tjänster de köpt och (b) övriga klagomål mot företaget samt (c) personalens 

interaktion med kunderna. Med en dold observation är fördelen att kundernas beteende slipper 

att påverkas av undersökarens öppenhet eller delaktighet, beteendet förblir naturligt och 

autentiskt (Jacobsen, 2002). Uppsatsens interna giltighet och relevans kan styrkas genom att 
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kunna jämföra respondenternas svar från intervjuer och se hur den praktiska hanteringen 

verkligen sker på deras Facebook-sidor.  

3.4 Val av metod för datainsamling 

Denna uppsats innehåller kvalitativa metodval, individuella intervjuer och observation, där 

ord beskriver den data som insamlats och inte siffror. Istället blir den interna giltigheten och 

relevansen hög (Jacobsen, 2002), där uppsatsens respondentföretag studerats på djupet. 

Under intervjuerna utgick vi från ett frågeformulär (se bilaga 2) var av frågorna är utformade 

för att passa både fysiska butiker respektive sociala medier. För att vi inte skulle missa något 

intressant så ställde vi kompletterande frågor vid behov utöver det färdiga frågeformuläret. På 

så vis säkerställde vi att respondenterna svarade på det vi var intresserade av.  

Vi frågade samtliga respondenter om det gick bra att spela in våra intervjuer, vilket de inte 

hade något att anmärka på. Den intervju som skedde via videokonferens spelades också in på 

video, övriga intervjuer spelades in via ljud. Fördelen med detta var att vi kunde få 

ordagranna citat och få en mer naturlig samtalskontakt med den personen vi intervjuade 

(Jacobsen, 2002). 

Transkriberingen av rådatan från intervjuerna utgick från frågeformuläret (se bilaga 2). För att 

förenkla renskrivningen har frågorna olika kategorier utefter variabler/nyckelord som ska 

överensstämma med teorikapitlet, problembakgrund och problemformulering. Direkt efter 

varje intervju lyssnade vi igenom intervjuerna och med hjälp av stödanteckningarna 

transkriberade och renskrev vi rådatan.    

Efter transkriberingen kontaktade vi samtliga respondenter för feedback, med mening att 

styrka vårt intervjumaterial samt säkerställa att resultatet blivit korrekt. Respondenterna 

återkom sedan med rättningar, tillägg och förslag till omformuleringar vilka vi har tagit 

hänsyn till.     

3.5 Val av enheter  

Fyra individuella intervjuer av företagsrepresentanter har genomförts, och två av dessa 

företagens Facebook-sidor kommer också att observeras. ICA Maxi Partille och Clas Ohlson 

Partille, kommer att undersökas med anledning av att de är fysiska butiker och två företag 

kommer att undersökas utifrån deras Facebook-sidor för privatkunder, TeliaSonera Sverige 

och Västtrafik. Vi har gjort detta urval med anledning av att vi ska ha möjlighet att kunna 

göra en jämförelse mellan hur hanteringen av missnöje ser ut i fysiska butiker och i sociala 
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medier. Dessa fyra företag kommer att undersökas oberoende av bransch, då vi inte är 

intresserade hur klagomålshanteringen ser ut i en specifik bransch. Samtliga medverkande 

företag har fasta policys och rutiner för sin klagomålshantering, och det är därför som vi har 

valt dessa företag som medverkande i den empiriska undersökningen.  

Valet av de två företagen för intervjuer om sociala medier, TeliaSonera Sverige och 

Västtrafik, baserar sig på att de har aktiva Facebook-sidor där de dagligen besvarar bland 

annat kunders klagomål. Urvalet av respondenter för intervjuer kring sociala medier gjorde vi 

utifrån snöbollsmetoden (Jacobsen, 2002). Processen började med att vi kontaktade de två 

företagen för att ta reda på vem som var mest passande för att svara på våra frågor. Denna 

metod användes för att organisationerna var otydliga med sina kontaktuppgifter och vem som 

arbetade med vad. Valet av de två fysiska butikerna Clas Ohlson och ICA Maxi grundar sig i 

att de ingår i två stora separata kedjor med många anställda och stor kundtillströmning i 

relation till vad de befinner sig.  

3.6 Teoretiskt baserat frågeformulär 

Via uppsatsens nyckelord/variabler har ett frågeformulär som är teoretiskt baserat skapats, 

vilken presenteras nedan med indelning efter varje tema. Den kan användas för att utvärdera 

uppsatsens interna giltighet och relevans.  

Variabler/nyckelord Frågor 

Service recovery Hur tänker ni vid rekrytering och utbildning av 

medarbetare? 

 Hur ser rutinerna ut för er hantering av klagomål? 

 Klagomålshantering i sociala medier och i fysiska butiker, 

vilka likheter tror du att det finns? 

 Hur ser uppföljningen ut av rapporterade klagomål? 

 Vad är enligt dig klagomålshanteringens främsta uppgift? 

 Hur kan ni tillfredsställa kunden direkt? Vilka åtgärder finns 

tillgängliga och vad måste hänvisas vidare? 

Kundtillfredsställelse Vad tror du orsakar kundmissnöjdhet hos er? 

 Hur tror du väntetid vid klagomål och svar spelar roll? 

 Hur kan ett företag skapa en väntetid för kunder utan 
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irritation? 

Kommunikationssätt Har ni individuell anpassning vid bemötande och svar eller 

finns det färdiga instruktioner för sådant som standardsvar? 

Varför? 

 Vilka är fördelarna med att kommunicera via text eller ett 

personligt möte? 

 Hur ser ni till att kommunikationen från kund till 

medarbetare också går vidare till dig/annan ansvarig? Vad 

för feedback får kunden om en medarbetare för kundens 

synpunkt vidare till annan ansvarig/dig 

Upplevd rättvisa Hur ser ni till att alla kunder blir bemötta på samma sätt som 

har liknande klagomål? 

Lojalitet Hur kan ni se till att en klagande kund förblir lojal till ditt 

företag? 

WOM/e-WOM Hur arbetar ni med att minska negativ spridning av 

information och ryktning samt öka positiv spridning? 

 Tror du att era kunder påverkas av varandras olika 

uttalanden (både positiva som negativa) om er?  

 

3.7 Metodkritik  

Urvalet av att ha butikschefer som respondenter för de fysiska butikerna gjorde vi utifrån att 

vi anser att de “kan ge oss riklig och god information” (Jacobsen, 2002, s. 199). Butikerna är 

mindre organisationer med en hierarki som för oss är lättare att förstå oss på, där butikschefen 

är den som har det yttersta ansvaret för butiken och bör kunna ge oss svar på de frågor som 

ställs. Nackdelen för oss med urvalet av att intervjua butikschefer är att vi bör ha kännedom 

om hur väl respondenterna kan svara på våra frågor (Jacobsen, 2002). Vi har valt att intervjua 

de som är ansvariga för att dessa policys och rutiner för klagomålshanteringen appliceras i 

verkligheten. I de fysiska butikerna är det butikschefer som intervjuats och för Facebook-

sidorna är det de ansvariga informatörerna för vartdera företag som intervjuats. På Telia och 

särskilt på Västtrafik, hänvisades vi runt mellan olika avdelningar för att till slut finna den 

respondent som passade för vårt ändamål. Vilket som kan ses som en nackdel i att välja 

snöbollsmetoden i urvalet av respondenter då det kan ta lång tid att finna rätt person 

(Jacobsen, 2002). Dock i TeliaSonera Sveriges fall nådde vi rätt person vid vår första kontakt.  
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En brist i metodvalet är möjligheten till generalisering. Den externa giltigheten och relevansen 

är istället låg (Jacobsen, 2002), vilket skulle ha uppnåtts vid ett kvantitativt metodval som 

passar bättre vid exempelvis statistik. Avgränsningen av valet med fyra intervjuer grundar sig 

på att två intervjuer hade skapat mer djup men givit en mindre chans till jämförelse mellan 

sociala medier och fysiska butiker. Tre och fem intervjuer hade varit fler men utan jämn 

fördelning av sociala medier och fysiska butiker. Fyra är därför lagom för uppsatsens 

utformning; jämn fördelning och möjlighet till jämförselse mellan de två forumen och 

kommunikationssätten. Sex intervjuer hade skapat ett mycket längre empirikapitel eller hade 

behövts presenterats mer kortfattat och på så vis skadat djupet.    

Andra brister vid intervju som metod för datainsamling kan vara att den intervjuades beteende 

ändras på grund av intervjuarens närvaro, vilket benämns intervjuareffekten (Jacobsen, 2002). 

Tillförlitligheten i den intervjuades svar är inte säker, där denne kan säga saker för att göra 

intervjuaren nöjd om intervjuaren har ett kroppsspråk som kommunicerar olika 

sinnesstämningar som irritation eller om intervjuarens kroppsspråk ter sig som obekväm 

(Jacobsen, 2002). En av intervjuerna var via videokonferens, detta med anledning av att 

intervjuobjektet befann sig i Stockholmsområdet och för vår del blir det en möjlighet att 

minska våra kostnader (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) nämner att telefonintervjuer 

minskar intervjuareffekten och gör den mer opersonlig, men med vårt val av videokonferens 

minskar inte intervjuareffekten i samma utsträckning som en telefonintervju. En 

videokonferens är också mer personlig då båda till viss del kan se varandras ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och klädsel.  

Nackdelarna med att spela in en intervju som Jacobsen (2002) tar upp är att många kan 

reagera negativt, det kan även lura de personer som intervjuar att inte föra anteckningar alls. 

Ytterligare problem som kan uppstå är att inspelningsapparaten inte fungerar under pågående 

intervju (Jacobsen, 2002). För att minimera nackdelarna för oss så förde vi stödanteckningar 

under intervjuerna. För att säkerställa att vi fick en inspelning så spelade vi in dessa på två 

mobiltelefoner. Vilket räddade oss under en intervju, då en mobiltelefons inspelning inte 

fungerade.    

3.8 Val av metod för litteratursökning 

Litteratursökningen började med en systematisk sökning för att senare avsmalna i en 

kedjesökning (Rienecker & Jörgensen, 2008).  Med de metoderna i den följden kunde urvalet 

av litteratur efter hand avgränsas. Den systematiska sökningen skapade en första avgränsning 
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i ämnesområdet klagomålshantering. Vidare avgränsning gjordes i kedjesökning där 

nyckelord identifierades och som senare bildade en problemformulering. En av nackdelarna 

vid kedjesökning kan vara att författare som hänvisar till varandra har samma uppfattning, 

vilket kan utesluta författare av annan åsikt eller perspektiv (Rienecker & Jörgensen, 2008).  

3.9 Val av teori samt undersökningsmodell 

Den teoretiska referensramen är skapad med hjälp av nyckelord; WOM/e-WOM, 

kommunikationssätt, upplevd rättvisa, lojalitet, service recovery, complaint handling. I 

teoriavsnittet diskuteras intressanta och/eller aktuella teorier och modeller, med en avslutande 

sammanfattning om hur dessa begrepp skapar ett sammanhang. En egen bearbetning av två 

modeller (Clark, 2013, s.119; Söderlund, 1997, s.115-129) har tagits fram, vilket bildar en 

slags hypotes om hur missnöje, klagomålshantering och WOM/e-WOM hänger ihop.   

Detta med stöd från Clarks (2013) ursprungliga modell (figur 2.2) för hur klagomålshantering 

fungerar i anknytning till hela processen från att missnöje skapas till valda 

kommunikationssätt mellan kund och företag. Men också alla alternativ en kund har att välja 

bland vid ett missnöje. Denna har vi använt som underlag för vår teoribildning, analys och 

skapandet av frågeformuläret till intervjuerna. Modellen är extra intressant för vår uppsats 

med anledning av att Clark (2013) tar hänsyn till vilken roll sociala medier spelar för företags 

hantering av missnöje. Genom att även sociala medier är inkluderat kan vi därför göra en 

jämförelse mellan hur missnöjet kommuniceras, eller inte, i en fysisk butik eller i sociala 

medier.  

Modellen har flera nivåer, vilket förklarar missnöjesprocessen. Först skapas ett missnöje hos 

kunden och sedan har kunden två val, att göra en handling eller att inte göra det. När kunden 

har valt att göra en handling kan den utföras privat eller offentligt. Exempel på en privat 

handling är en bojkott av varumärket eller produkten och exempel på en offentlig handling är 

negativ WOM, att söka upprättelse eller att ventilera ilskan över missnöjet. Endast om kunden 

söker upprättelse når missnöjesprocessen nästa nivå som innebär val av kommunikationssätt 

och kanal för framförande av missnöjet. Kommunikationssätten är kategoriserade enligt tre 

punkter som är interaktiv (telefon, ansikte-mot-ansikte), semi-interaktiv (sociala medier) och 

indirekt (e-post, brev). I den här delen av missnöjesprocessen har kunden överlåtit hantering 

av missnöjet till företaget. Sista nivån är om kunden inte blir nöjd med företagets hantering 

och då väljer att återigen ta kontakt med företaget eller inte.   
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4 Empiri 

Kapitlet innehåller uppsatsens empiriska undersökning med fyra stycken genomförda 

intervjuer av fyra företagsrepresentanter samt observation av två av företagens Facebook-

sidor.  

4.1 Sociala medier: Marielle Ceken - TeliaSonera Sverige 

Marielle Ceken arbetar på kundrelationsavdelningen som talesperson på TeliaSonera Sverige 

gentemot media. Andra uppgifter är att samordna kundtjänsten för sociala medier och utför 

även föreläsningar till andra företag om hur Telia arbetar med sociala medier.  

Kundtillfredsställelse 

Intervjun påbörjades med frågan om vad hon tror orsakar kundmissnöjdhet hos Telia.  

- Oavsett vilket företag du har kommer det alltid att finnas kunder som har problem och det 

kommer finnas kunder som är missnöjda, säger Marielle Ceken.   

TeliaSonera Sverige har miljontals kunder och tillhandahåller extremt viktiga tjänster som att 

exempelvis larma 112 eller trygghetslarm för handikappade och äldre, två samhällskritiska 

tjänster. Telia erbjuder tekniska tjänster som behöver drift och underhållas, därför kan ett 

missnöje uppstå om de tjänster kunderna abonnerar på inte fungerar som de ska enligt vad de 

förväntar sig. Många förväntar sig mycket av Telias varumärke som kopplas samman med 

trygghet enligt Marielle, detta på grund av företagets historia som Televerket. Majoriteten av 

klagomålen som rapporteras enligt Marielle, är problem med mobilnätet och fasta nätet samt 

eventuella driftstörningar.  

- Våran ambition är att åtgärda problem och åtgärda driftstörningar så fort som bara 

möjligt, så tjänsten ska fungera som det är tänkt, säger Marielle Ceken.  

TeliaSonera Sverige började med Facebook 2010 och det är deras huvudkanal inom sociala 

medier, dock började företaget med sociala medier redan 2008. Först hade företaget en egen 

blogg och senare sökte de upp externa bloggar och forum för att svara i dessa. Därefter kom 

Twitter och Facebook. Enligt Marielle ser framtiden lite svårplanerad ut på Facebook och i 

sociala medier, då allt är kundstyrt och Telia kommer befinna sig i de sociala medier där det 

finns kundunderlag. Telia har två Facebook-sidor, en som riktar sig till privat- och en till 

företagskunder. Huvudsakligen riktar de in sig på privatkunderna på Facebook där sidan har 

92’117 gilla-markeringar (2014-04-23). Marielle kallar Facebook för “Svensson-kanalen” då 

hon säger att alla finns där, oavsett ålder, och det är den kanal med allra störst åldersspann. 
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Marielle anser att det inte är någon mening att finnas i en kanal där kunderna inte befinner sig, 

där TeliaSonera Sverige gör ett omfattande arbete innan de börjar aktivera sig i en ny kanal 

för att se var deras kunder finns.  

- Vi vill nå ut till ett väldigt stort spann i åldrar och även rent geografiskt, säger Marielle 

Ceken.         

En av Marielles rekommendationer är att försäkra sig om att det finns tillräckligt med resurser 

för att kunna svara på frågor som kommer in. Kunden måste alltid komma i första hand och 

en plan måste läggas upp för hur företaget ska aktivera sig i vald kanal och ställa sig frågan 

vilket syftet är med att TeliaSonera Sverige ska finnas där och kunna bistå med hjälp. 

Kundtjänsten för Facebook på TeliaSonera Sverige har växt otroligt mycket, ända från tre 

personer 2010 till mellan 40 och 50 personer 2014. Det gäller att ta tillvara på all kunskap 

som kundtjänsten besitter, säger Marielle. Det viktigaste vid rekryteringen av medarbetare på 

Facebook-sidan är att de ska kunna stava och skriva grammatiskt korrekt. Detta är viktigt för 

att ens kunna kommunicera i skrift. Medarbetarna plockas från den digitala kundtjänsten 

(chatt, e-post, etc) därför att de redan är testade i att skriva. Marielle säger att de genomgår ett 

test, där de testas i deras ton i sociala medier, skrivande, grammatik och hur de skulle svara på 

typiska Facebook-ärenden. På företaget har de också mycket vidareutbildningar och 

workshops, det svåra är att kundtjänsten är geografiskt utspridd mellan Luleå, Norrköping, 

Stockholm och Göteborg. Marielle försöker samla samtliga på sin avdelning några gånger per 

år för möten och workshops med fokus på sociala medier. Andra företag brukar bjudas in till 

deras utbildningar för att utbyta erfarenheter i sociala medier. En typisk diskussion kan 

baseras på tidigare händelser från andra företags Facebook-sidor, där de ställer sig frågan hur 

TeliaSonera Sverige skulle ha hanterat ett liknande fall.               

Marielle förklarar att de har rutiner för hantering av internet-troll, like-stormar och olika typer 

av kritik. Något Marielle poängterar är att det är svårt att sätta rutiner om man inte varit med 

om liknande situationer förut. Man lär sig efterhand och kan då skapa rutiner, säger Marielle.  

Kommunikationssätt 

Intervjun övergick till frågor kring kommunikationen mellan företaget och deras kunder. 

Något som Marielle inte tycker om är standardsvar.   

- Jag hatar standardsvar, jag är totalallergisk mot standardsvar, det är det värsta som finns, 

säger Marielle Ceken.  
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Det finns ändå mycket standardsvar på kundtjänsten, vilket även behövs. Den digitala 

kundtjänsten försöker att få standardsvar vid chatt och e-post att flyta in naturligt i text, vilket 

ska vara till en hjälp för kundtjänstmedarbetare vid liknande frågor från kunderna. Men på 

Facebook-kundtjänsten har det dock i princip förbjudits att använda sig av standardsvar. 

Tilltalet och tonen i svar till kunder ska vara personlig men inte privat och att man ska prata 

med och inte till kunden. Enligt Marielle får kundtjänsten använda sig av smileys, men det är 

viktigt att känna av kundens stämning. 

- Smileys är ett sätt att uttrycka en digital känsla, man ska använda smileys när det väl 

passar, säger Marielle Ceken.  

Marielle anser att det är mest fördelar med att kommunicera via text på Facebook och att det 

är svårt att hitta nackdelar samt att hon inte ser klagomålen som något negativt. Det är viktigt 

för TeliaSonera Sverige att visa sina kunders klagomål öppet och hur de bemöter dessa. Om 

kritiken bemöts dåligt kan det vara en nackdel för företaget, men om kritiken bemöts väl kan 

det bli en fördel och skärpa varumärket. På Facebook-kundtjänsten svarar Telia enligt 

Marielle på allt som kommer in. Om en synpunkt måste föras vidare informeras kunden om 

detta.  

- Kunden ger oss värdefull information och vi agerar på det, säger Marielle Ceken.  

Marielle tror att en stor skillnad mellan klagomålshantering i butik och i sociala medier är 

näthatet, hon tror inte att nivån i butik är lika låg. På något sätt kan en Facebook-användare 

känna sig mer skyddad enligt Marielle, vilket kan skapa förutsättningar för den låga nivån. 

Marielle nämner ett exempel om en kund som hade skrivit ett blogginlägg där nivån var 

väldigt låg och kallat Telia diverse saker. I efterhand ringde Marielle upp kunden och det 

visade sig att kunden inte alls var lika arg som inlägget i bloggen verkade.    

Service recovery 

Marielle anser att det är viktigt att vara tydlig med att inte sätta fel typer av förväntningar i 

sociala medier. Kunder förväntar sig dock snabba svar. Vissa företag tillämpar öppettider på 

sina Facebook-sidor, men detta är inget som TeliaSonera Sverige kan använda sig av. Detta 

med anledning av att företagets olika avdelningar har skilda arbetstider. Istället försöker 

företaget svara så snabbt som det är möjligt och att svara på kundernas inlägg i den följd de 

kommer in och se till att alla kunder får ett svar. Marielle säger att om någon vid kundtjänsten 

på Facebook-sidan får en fråga som den inte kan svara på, skall de ändå tacka kunden för dess 
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inlägg och säga att de för det vidare för att sedan återkomma. Då vet kunden att Telia arbetar 

på dennes problem i bakgrunden.         

- Nyckeln till att kunna tillfredsställa en kund direkt i sociala medier är att vara artig, trevlig, 

ge snabba svar och kunna lösa ärendet direkt, säger Marielle Ceken.  

Men det finns ett antal ärendetyper som inte går att lösa direkt via Facebook så som 

uppsägningar, frågor som behöver gå via företagsväxeln eller särskilt krångliga ärenden där 

det behövs tydliga instruktioner. Om TeliaSonera Sverige behöver en kunds personuppgifter 

slussas ärendet till en privat chatt på Facebook istället, säger Marielle. Marielle anser vidare 

att kundtjänsten måste sätta sig in i kundens situation och svara därefter, hon tillägger också 

att det finns en risk för att svar kan se automatiserade ut om kundtjänstmedarbetarna 

behandlar kunderna på samma sätt.    

- Vi kan och ska inte bemöta alla på samma sätt, det handlar om individer och olika 

människor, säger Marielle Ceken.  

Marielle berättar att deras handläggare på Facebook-kundtjänsten alltid ska använda sig av 

samma typer av kompensationsregler och policys som i alla andra kanaler då hon anser att 

Facebook inte skall vara någon “räkmacka” för att få ett problem snabbare och bättre avhjälpt. 

För att få en klagande kund att fortsätta vara lojal hos Telia kan kundtjänsten ge snabb och 

god support och service. Enligt Marielle är det också viktigt att hålla i ärendet från start till 

mål, istället för att skicka runt kunderna till flera olika personer. Samt slutligen lösa ärendet så 

att kunden känner sig nöjd och att Facebook-kundtjänsten har lyssnat och agerat, säger 

Marielle.   

WOM/e-WOM 

Den möjliga spridningen av inlägg i sociala medier kan enligt Marielle vara både en nackdel 

och en fördel, beroende på vad som sprids. Marielle berättar att de har råkat ut för en stor 

negativ spridning på Facebook och exemplet hon tar upp är en klagande kund från Norrland 

som klagade på dålig mobiltäckning som var ”usel” enligt kunden. Kundens inlägg 

resulterade i 70000 gilla-markeringar och 3000 kommentarer och Marielle säger att de inte 

har varit med om något liknande innan på företaget. För att lösa denna spridning så gällde det 

att lämna ett snabbt svar, enligt Marielle. Men svårigheten i detta fall för kunden var att se 

Telias svar i mängden av alla kommentarer. Lösningen från kundtjänstens sida var att skriva 

ett helt nytt inlägg utanför den aktuella diskussionen där de beskrev att de hade varit i kontakt 

med berörd kund och hur man som kund kan anmäla fel i mobiltäckningen även utanför 
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Facebook. Efter detta säger Marielle att det lugnade ned sig. Nyckeln enligt Marielle för att 

minska den negativa spridningen är att svara snabbt och på ett bra sätt och missar man att 

svara på ett inlägg från en missnöjd kund ökar risken för en spridning. Marielle tycker att den 

positiva spridningen handlar om vad TeliaSonera Sverige vill sprida och hur företaget kan 

sprida det på ett bra sätt. Det gäller att rikta sig till sin målgrupp på Facebook.    

- I vissa fall har vi märkt att kunder kan trigga varandra till att skriva negativa saker, till 

exempel om de delar samma uppfattning. I andra fall har vi även kunnat se att kunder går in 

och ”skyddar” oss och triggar varandra till att istället ta vårt försvar om de tycker att vi får 

obefogad kritik, säger Marielle Ceken.   

Främsta syftet med klagomålshantering 

Det främsta syftet med klagomålshanteringen enligt Marielle är att hjälpa kunderna och göra 

dem nöjda. En bra klagomålshantering skapar både nöjda kunder och ett förstärkt varumärke, 

avslutar Marielle Ceken.  

Observation 

Telias Facebook-sida har 92 117 följare (2014-04-23). De använder flödet till att 

marknadsföra deras produkter och tjänster samt att informera om större störningar. Nedan 

följer beskrivningar av exempel från inlägg på Telias Facebook-sida. Observationen pågick 

under två och en halv månad där interaktionen mellan företaget och dess kunder observerades. 

Telias Facebook-kundtjänst är duktig på att lösa sina kunders problem i sociala medier och 

släpper inte kunden förens problem är lösta.   

 Bilaga 3, Figur 1 – Exempel på ventilation av ilska (Telia Facebook, 2014). 

En kund säger att den ”verkligen inte gillar Telia”, utan något önskemål eller fråga. Telia 

undrar varför kunden känner som den känner och frågar kunden vad de kan göra för den. 

Kunden svarar i sin tur inte på Telias inlägg.  

 Bilaga 3, Figur 2 – Exempel på snabb kundlösning (Telia Facebook, 2014). 

I figur 2 klagar en kund över att den fått fakturor på ett abonnemang som redan är avslutat. 

Telia svarar med att en påminnelse kommer gå ut men att kunden kan bortse från denna då 

den blivit krediterad, och kunden tackar sedan för hjälpen.   

 Bilaga 3, Figur 3 – Exempel på snabb kundlösning 2 (Telia Facebook, 2014). 
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En kund vill få hemtelefoni i sin bostad, men enligt kunden kan inte Telia leverera tjänsten till 

adressen. Telia svarar att de vill fortsätta ärendet i en privat chatt, men kunden insisterar på att 

diskussionen ska fortgå offentligt, ”så andra kan läsa detta”. Ärendet fortsatte delvis i privat 

chatt när mer personliga uppgifter var nödvändiga för att sedan fortsätta öppet. Problemet 

verkar bli löst och kunden tackar för hjälpen.  

 Bilaga 3, Figur 4 – Exempel på obesvarat inlägg (Telia Facebook, 2014). 

I figur 4 skriver en person om missnöjet med Telias internettjänst, och om man vill ha 

fungerande internet ska man inte välja Telia. Telia har ännu inte svarat på detta inlägg, dock 

har inlägget spridits med anledning av en person som gillat inlägget.  

4.2 Sociala medier: Tiina Petersson – Västtrafik 

Tiina Petersson är informatör och kommunikatör på Västra Götalands bolag för kollektivtrafik 

Västtrafik med ansvar för Facebook och som även arbetar med pressfrågor.  

Kundtillfredsställelse 

Tiina säger att kundmissnöje hos Västtrafik beror på många faktorer. Dessa kan vara att 

fordonet är försenat, trängsel och om inte apparna i mobiltelefonerna fungerar som de skall.  

Ytterligare fel som kan orsaka missnöje som Tiina tar upp är möjliga fel på reseinformationen 

vid hållplatserna. Vädret och vilket humör resenärerna har på måndagar kan förstärka de 

negativa upplevelserna, enligt Tiina.  

Västtrafik började med Facebook i maj 2011 för att de ville etablera sig i en social kanal för 

att kunna ha en personlig dialog med resenärer och med ”ogillare” som till exempel från sidan 

”Värsttrafik”. Tiina säger att de nu håller på att se över hur de ska använda sig av Facebook 

och andra sociala medier i framtiden. De pratar om det endast ska vara en kundservice-kanal 

eller om de ska använda Facebook till andra syften eller fortsätta som det är nu. Hon berättar 

att de just har utökat sin bemanning för Facebook från åtta till tio personer. I deras rekrytering 

av nya medarbetare är det viktigt att vara en god kommunikatör med en bra förmåga att kunna 

uttrycka sig i tal och skrift för att undvika missförstånd. Det är även viktigt att man är en 

lagspelare som kan ta initiativ och gillar samarbete då organisationen ständigt arbetar med 

kunden i fokus. Tiina säger att de bemannar sin Facebook-sida under kontorstider, det vill 

säga måndag-fredag mellan 8-16:30 och har helgstängt då de stänger ner kommentarsfältet. 

Detta med anledning av att det inte skall bli fullt med obesvarade frågor under helgen och att 

kunderna kan räkna med svar under den tiden sidan är bemannad. Västtrafik ser över om de 
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ska utöka öppettiderna på sin Facebook-sida. Tiina fortsätter att berätta att de har 

månadsmöten, hon nämner även att hon vill arbeta mer med statistik över populära inlägg som 

skapar en aktivitet bland de kunder som följer deras Facebook-sida, detta för att skapa en sida 

med bra och intressant innehåll. 

Service recovery  

Beroende på om det är en fråga eller en synpunkt som Västtrafik får in från resenärer, kan det 

gå två olika vägar enligt Tiina. Synpunkter läggs i ett internt ärendesystem. Tiina fortsätter att 

om en fråga inte går att besvara under en arbetsdag hänvisas denna fråga vidare.   

- Behöver en fråga gå på remiss, då svarar vi inte på Facebook utan då ber vi dem att ta 

kontakt via ett kontaktformulär som vi har på vår hemsida, säger Tiina Petersson. 

Kommunikationssätt 

Om fördelar och nackdelar med kommunikation via text säger Tiina att alla är olika då 

personer skriver och pratar på sitt sätt och detta har gett utrymme till 

kundservicemedarbetarna att vara sig själva inom Västtrafiks ramar. Nackdelarna enligt Tiina 

är att orden kan ha olika betydelse från person till person då det kan vara svårt att kunna se 

nyansskillnader jämfört om man skulle prata med någon direkt. Vid fysiskt möte kan man 

både se ansiktsuttrycket och höra tonläget på den man pratar med, säger Tiina. Hon tror att det 

blir mer personligt i butik än vad det skulle kunna vara på nätet, där kunder kan säga något 

som de kanske inte skulle säga i en butik. Tiina berättar om fördelarna med att svara på frågor 

via text på sociala medier, är att det går rätt fort att få svar och att en viss person inte behöver 

sökas upp. En annan fördel är att Västtrafik kan få kontakt med kunder som inte vill ha 

direktkontakt med en människa, säger Tiina. 

- Vi försöker att vara relativt personliga och börjar alltid med ett hej och så namnet på den 

personen som svarat och sen avslutar vi med vårat namn då, säger Tiina Petersson.  

Angående väntetid vid klagomål tror Tiina att väntetiden spelar väldigt stor roll. Hon anser att 

ju längre en kund får vänta desto mer frustration växer fram. Genom att korta ned väntetiden 

kan man dämpa irritationen men det går inte att ha en kundtjänst helt och hållet utan irritation, 

enligt Tiina. Det kan dock vara svårt att få bort kundernas frustration och irritation helt och 

hållet, då det handlar om enskilda människors upplevelser. Hur man svarar på kunders 

synpunkter och vilket bemötande man ger till kunderna kan också minska irritationen.  

- Det är just nu jag har frågan, det är inte imorgon eller om 14 dagar utan nu, säger Tiina.  
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De sätt Västtrafik kan tillfredsställa vissa behov hos sina kunder genom sociala medier är att 

svara snabbt, korrekt och hövligt, enligt Tiina. Hon tillägger också att man inte alltid kan få en 

nöjd kund utan endast en nöjdare kund. Tiina berättar att de har en kunskapsbank med 

information om tidigare synpunkter från kunder, de har även Västtrafiks allmänna resevillkor 

samt information på hemsidan för att se till att kunderna blir bemötta på samma sätt. Tiina 

fortsätter med att kollektivtrafiken kanske inte fungerar för alla då det hänger på personers 

livsstil, ett exempel hon tar upp är att personer vill ha friheten att kunna röra sig fritt utan att 

passa tider. Tiinas argument för att åka kollektivt menar hon att du kan göra mycket annat 

som att läsa en bok eller surfa i din mobiltelefon. Sen tillägger hon även miljöaspekten 

jämfört med att välja att åka bil.   

-Vi vill ju att så många som möjligt ska åka kollektivt, inte för de måste utan för att de vill, 

säger Tiina Petersson.  

WOM/e-WOM 

Tiina tror att de som följer Västtrafiks Facebook-sida kan påverkas av varandras inlägg. Om 

en användare har funderat eller irriterat sig på något den funderat eller irriterat sig på, kan 

tröskeln vara lägre att kommentera eller skriva ett eget inlägg, positivt som negativt. På 

Västtrafiks Facebook-sida kan det hända om det varit många negativa inlägg under en viss 

period kan det komma någon som säger positiva saker, i stil med: ”ni har fått så mycket skäll 

så jag vill bara säga att…”. Västtrafik arbetar inte aktivt enligt Tiina med att bemöta negativ 

spridning eller öka positiv spridning, deras proaktiva arbete i sociala medier är inte särskilt 

omfattande och Tiina säger att de kan bli bättre på det. Istället arbetar Västtrafik på deras 

Facebook-sida med att bemöta frågor och åsikter från kunderna. Ett annat sätt Västtrafik 

försöker öka positiv spridning är via den återkommande reklamsidan Pling i Metro, där de 

skriver om exempelvis kommande spårförändringar, intervjuer om och kring kollektivtrafik, 

med mera. Uppföljning av rapporterade klagomål på Västtrafik utförs av externa trafikutövare 

och handläggare på Västtrafik, beroende på vilken part som är ansvarig för det som klagas på.  

Främsta syftet med klagomålshantering 

Det främsta syftet med klagomålshanteringen enligt Tiina är att hjälpa resenärerna och göra 

deras resa enklare, genom att kunna svara på kundernas frågor. På så vis kan Västtrafik 

förenkla resandet och förklara omständigheterna kring det som påverkar kollektivtrafiken, det 

är det som Tiina anser är klagomålshanteringens främsta uppgift.  
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Observation 

Västtrafiks Facebook-sida har 8408 följare (2014-04-23). Inför helgerna byter Västtrafik 

omslagsbild på Facebook-sidan som uppmanar att de har stängt men att kunderna kan nå 

företagets kundservice via telefon istället. När varje arbetsdag påbörjas lägger Facebook-

kundtjänsten alltid upp ett meddelande att de är på plats och uppmanar resenärerna att komma 

med sina frågor och synpunkter. Observationen pågick under två och en halv månad där 

interaktionen mellan företaget och dess kunder observerades. Ett mönster som indikerades var 

att Västtrafik Facebook-kundtjänst inte var konsekventa i sin feedback till sina kunder och 

hänvisar ärenden vidare, till exempelvis berörd avdelning eller extern trafikutövare. Även om 

ärenden hänvisas vidare så svarade Västtrafik på alla sina kundsynpunkter.   

Nedan följer beskrivningar av exempel från inlägg på Västtrafiks Facebook-sida.    

 Bilaga 4, Figur 1 – Exempel på ärende som hänvisas vidare (Västtrafik Facebook, 

2014). 

I figur 1 klagar en kund på en dörr i en vänthall som inte fungerar. Västtrafik tackade för 

kundens synpunkt och meddelade kunden att de tar vidare ärendet till ansvarig avdelning.  

 Bilaga 4, Figur 2 – Exempel på snabbt och tillmötesgående svar (Västtrafik Facebook, 

2014). 

En kund klagar på att spårvagnen bara körs med en vagn, enligt kunden går det inte att få 

plats. Västtrafik svarade med att de hade underhåll på många spårvagnar just då.   

 Bilaga 4, Figur 3 – Exempel på kunder som ”triggar” varandra (Västtrafik Facebook, 

2014). 

I figur 3 frågar en kund varför en viss buss inte stannar på en viss hållplats. Västtrafik svarar 

med att majoriteten av resenärerna inte går på vid just den delen av sträckan och att de måste 

prioritera med knappa resurser. Därtill kommenterar andra resenärer detta inlägg, både med 

inlägg som härrör till ärendet men även med allmänna klagomål på Västtrafik. Detta inlägg 

har fått en spridning med hjälp av kommentatorernas vänner som har gillat deras inlägg, vilka 

sprids till deras vänner i sin tur. I ett exempel hade en kommentator skrivit ett inlägg som 

gillats av en vän, som i sin tur gillats av en av dennes vänner. Spridningen har gått i tre steg.   

 Bilaga 4, Figur 4 – Exempel på att förenkla resandet för resenär (Västtrafik Facebook, 

2014). 
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En kund ställer en fråga angående hur resorna kommer att se ut under ett pågående spårarbete. 

Västtrafik återkommer med ett svar om hur sträckan kommer att trafikeras under detta 

underhållsarbete för att förenkla resandet.    

4.3 Fysisk butik: Christian Blomqvist – Clas Ohlson Partille 

Kundtillfredsställelse 

Christian Blomqvist är butikschef på Clas Ohlson i köpcentrat Allum, Partille. Den 

kundmissnöjdhet som kan uppstå enligt honom beror på de förväntningar som kunden har 

med sig innan butiksbesöket men det kan även vara bemötandet kunden får från personalen. 

På Clas Ohlson har de mallar för vilka som ska rekryteras. Christian säger att de tittar mycket 

på mixen på en arbetsgrupp, det vill säga könsfördelning och åldrar etc. En viktig del 

Christian nämner är att vilja och engagemang är ett måste då endast kunskap inte räcker till. 

Det är även viktigt att man har någon sorts branscherfarenhet, vilket är något som Clas 

Ohlson efterfrågar. Christian berättar också att mycket ligger i vem man är som person då han 

tar upp att det krävs att personalen ska vara handlingskraftig, leverera ett högt engagemang 

och gå in i företagskulturen. Christian fortsätter att berätta om Clas Ohlsons olika 

internutbildningar. Han säger att nyanställda alltid får en grundutbildning i första läget. Clas 

Ohlson har även en avdelning med internutbildningar som de kallar för CO Academy. Det 

finns både interaktiva utbildningar och sådana man tar del av på plats.    

Christian nämner att majoriteten av kundklagomålen först går till telefonsupporten 

ContactCenter även om telefonnumret är kopplat till den fysiska butiken. 90-95% av alla 

samtal som ContactCenter får klarar de av och då kan det röra sig om klagomål till allmänna 

frågor, resten går till de fysiska butikerna. Bedömer ContactCenter att det är ett klagomål som 

butikschefen bör känna till får de reda på det via e-post eller telefon. Personalgruppen på Clas 

Ohlson i Allum fungerar på så sätt att de ska samla in kundsynpunkter för att bli bättre. Den 

feedback kunden får är att personalen hör av sig på ett eller annat sätt.  

- Om jag får ett klagomål till mig så är det utifrån våran företagskultur, det är det jag lutar 

mig emot. Där vi pratar om värme först och främst, vi ska alltid verka för värme i alla möten 

med våra kunder och leverantörer eller vilka typer av personer det är, säger Christan 

Blomqvist.    

Han säger att han inte har några fasta rutiner för hantering av klagomål utan agerar med 

magkänsla och handelsmannaskap, han fortsätter med att detta kan jämföras med Clas 

Ohlsons kundtjänstpolicy som säger att det är bättre att fria än fälla. Men en rutin Christian 
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använder om ett klagomål är riktad till butiken så tar han upp det via veckobrev, på 

månadsmöten eller på arbetsplatsträff där personalen diskuterar om vad de hade kunnat göra 

bättre. Ytterligare en viktig aspekt som Christian tror är att olika företags konkurrenskraft inte 

enbart kommer att handla om priser utan också om de mjuka värdena.     

- Varje säljare har ett unikt möte med varje kund där man har en unik chans att göra en 

bedömning av varje enskild situation, säger Christian Blomqvist.  

Kommunikationssätt 

Vid frågan om vilka som är fördelarna och nackdelarna att kommunicera via ett personligt 

möte svarade Christian utifrån egna erfarenheter att det är lättare att kommunicera verbalt än 

via text. Detta för att det förenklar att få en uppfattning då han ser kroppsspråket och hör 

tonläget på samma gång, jämfört med text som blir en tolkningsfråga. Som butikschef går det 

att göra en bättre bedömning av situationen oavsett om den är positiv eller negativ.      

- Personalgruppen fungerar på så sätt att vi ska samla in kundsynpunkter för att bli bättre. 

Den feedback kunden får är att vi hör av oss på ett eller annat sätt, säger Christian 

Blomqvist.   

Likheter som Christian nämner är att klagomål både i butik och sociala medier använder sig 

av samma policy, regelverk och lutar sig emot företagskulturen. Skillnaden enligt vad 

Christian tror är att sociala medier hanterar andra typer av klagomål som är mer generella. Ett 

exempel han tog upp är kritik som man inte kan koppla till ett särskilt köptillfälle. I både 

sociala medier och i butik kan ett klagomål följas av väntetid till att kunden får ett svar. För 

att inte skapa onödig väntetid gäller det att alltid se kunders väntetid som en prioriterad fråga 

enligt Christian. Han ställer sig själv frågan om vad orimlig väntetid innebär för honom. 

Enligt honom bör kunder ha ett svar inom 2-3 arbetsdagar och absolut senast inom en vecka. 

Poängen är att ha så kort svarstid som möjligt och att kunden faktiskt får ett svar.   

- Det viktigaste är att man får ett svar, sen får det inte vara orimlig väntetid,  säger Christian 

Blomqvist.   

Service recovery 

På grund av Clas Ohlsons förhållandevis rörliga ramar för bemötande och kundservice blir det 

svårt, men givetvis måste företaget ändå hålla sig till lagar och de reklamationsregler som 

finns inom företaget. För att motarbeta ett orättvist bemötande mot kunder är det viktigt i 

butiken med kommunikation, där kollegor kan stämma av med varandra om hur olika 

klagomål ska lösas. Med målet att varje kund ska känna att de blivit bemötta på samma vis 
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och fått samma lösning på ett liknande problem, menar Christian. Genom att svara på varje 

kunds förväntan kan Clas Ohlson motverka att en klagande kund går till en konkurrent, men 

det svåra är om förväntan blir för hög. I det fallet får man förklara för kunden vilka 

förutsättningar som finns. För att känna till kunders förväntningar gäller det att vara lyhörd. 

Exempelvis hade en lojal kund kommit från andra sidan staden till butiken med 

kollektivtrafik, vars produkter skulle vara undanlagda. När han väl kom till butiken visade det 

sig att produkterna inte ens fanns i denna butiks sortiment. Kunden blev naturligtvis mycket 

missnöjd och åkte hem. Han blev senare kontaktad av Christian som frågade vad han kunde 

göra för kunden. Denne ville ha någon typ av kompensation men vilken typ av kompensation 

hade ingen större betydelse. Christian löste ett presentkort och kunden blev till slut nöjd, och 

berättade för Christian att han älskar Clas Ohlson.    

WOM/e-WOM      

Det är enligt Christian svårt att veta hur ens butik omnämns i de tysta forumen, mellan vänner 

och bekanta. Genom att Clas Ohlson jobbar med företagskulturen och kundtjänstpolicyn om 

att hellre fria än fälla, minimerar företaget risken för negativ spridning.    

- Uppföljning kan vara det svåraste, att knyta ihop säcken, säger Christian Blomqvist. 

Människor påverkas enligt Christian av varandras uttalanden, både negativa som positiva. Det 

grundar sig på att han tror att människor är i stort är lyhörda på vad andra människor tänker 

och tycker. Därför är det enligt Christian viktigt att fånga de åsikter eller tankar som kommer 

till hans butik.   

Främsta syftet med klagomålshantering 

Efter ett klagomål är hanterat, anser Christian att man bör säkerställa att kunden är nöjd med 

lösningen, som ett slags kvitto på att kunden faktiskt är nöjd. Han tycker att det är en 

fantastisk möjlighet att göra rätt och huvudsyftet med klagomålshanteringen är att få en nöjd 

kund, säger Christian. 

- Klagomål är fantastiska, avslutar Christian Blomqvist.   

4.4 Fysisk butik: Jonas Kjellgren – ICA Maxi Partille 

Jonas Kjellgren är butikschef på ICA Maxi Partille. Han har varit butikschef där sedan 2001 

och varit anställd i butiken sedan 1998.   

Kundtillfredsställelse 

Jonas förklarar att brister något i servicen till kunden så skapas ett kundklagomål. Han säger 
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att man bör skilja på önskemål och klagomål, då de inte är samma sak enligt Jonas. Om en 

kund saknar något i sortimentet räknas det inte som ett klagomål utan istället som ett 

önskemål. Att kunden inte förväntar sig att en viss produkt ska finnas i butiken räknas som ett 

önskemål för Jonas.  

- Alla kunder har någon form av förväntan på butiken, det ska finnas varor som man 

förväntas hitta, det ska vara bra datum på färskvaror, man ska få ett bra bemötande och det 

ska inte vara några kassaköer, säger Jonas Kjellgren.  

De första åren som butikschef rekryterade Jonas Kjellgren butiksmedarbetare själv till 

butiken. Allt eftersom anställdes en personalchef 2008 som tog över rekryteringsarbetet. När 

Jonas rekryterade tittade han mest på CV:t och vad personen hade arbetat med tidigare, men 

efterhand som åren gick speglade det inte verkligheten längre och Jonas började istället se 

utifrån vilja och ambition på de som sökte arbete hos honom. Han ser gärna intresse och rätt 

inställning till att arbeta i butik.  

- För bara 10 år sen kunde vem som helst gå in och  jobba i butik, klyschan så här, får du 

inget jobb så kan du sitta i kassan på ICA ungefär, idag är kraven lite annorlunda, säger 

Jonas Kjellgren.  

På grund av intoleranser, olika dieter och bankfunktioner hos ICA har förväntningarna stigit 

från kunderna på vad personalen ska kunna svara på. Angående utbildningar externt tar ICA-

skolan hand om alla möjliga utbildningar för ICA-anställda, men butikerna har själva hand 

om introduktionsutbildningen för nyanställda. Där ska alla lära sig lite grann om mycket i 

butiken, innan de tar sig an sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Men den viktigaste 

utbildningen enligt Jonas är att lära sig från att göra arbetet själv, learning-by-doing.  

Kommunikationssätt 

Som butiksmedarbetare är en av arbetsuppgifterna att hantera missnöjda kunder. Det finns 

olika kanaler som klagomål kan komma in via till ICA Maxi Partille. Det sker antingen via e-

post, Facebook och att träffa kunden direkt ansikte mot ansikte. E-post går direkt till Jonas 

och samtliga Facebook-frågor tar han även hand om.  Kundsynpunkter och klagomål som 

kommer in via e-post svarar Jonas på inom 48 timmar. Om ett klagomål kommer in till en 

medarbetare i butiken direkt från en kund sker det en återkoppling beroende på klagomålets 

omfattning och om det kan lösas direkt eller inte.  

Facebook-frågor kan ställas offentligt och enligt Jonas bör man tänka på hur man svarar. Hans 

rutin är att svara på samtliga klagomål, men att be kunden ta kontakt med honom för vidare 



37 
 

hantering. Jonas undviker därför konversationer på Facebook, då han anser att det inte är bra. 

På Facebook eller via e-post kan ett klagomål verka väldigt argt, för att sen avdramatiseras 

vid ett telefonsamtal eller ett möte ansikte mot ansikte med kunden tycker Jonas, då kunden 

inte har någon förväntan om att få någon återkoppling. En del kunder är mer bekväma att 

kommunicera via text, men oftast blir det en kombination mellan e-post och telefonsamtal. 

Jonas säger att fördelarna med ett personligt möte är att han kan höra tonläget och märka 

kundens humör och han ser inga nackdelar alls med denna typ av kommunikation.   

- Vi undviker aldrig att svara. Det värsta man kan göra är att hålla tyst, vi ber alltid att få en 

återkoppling så att vi kan kontakta kunden, säger Jonas Kjellgren.  

Service recovery 

Jonas berättar att han inte har några fasta policys eller rutiner för att hantera klagomål utan det 

handlar bara om att kunden ska bli nöjd och hans butik lämnar inte någon fråga olöst.  

- Jag gör det alltid utifrån situationen, jag har sett företag som nästan svarar med en färdig 

mall och det lyser igenom, säger Jonas Kjellgren. 

Vid stora klagomål med exempelvis ekonomiska krav så har ICA Maxi försäkringar som 

täcker dessa krav. En aktuell fråga som Jonas tar upp är tiggeri utanför butiksentrén som har 

fått mycket klagomål från kunderna och som hotat att sluta handla på grund av det. Jonas 

säger att han inte kan påverka detta då tiggeri inte är olagligt på allmän plats. Så länge 

tiggarna inte begår brottsliga handlingar så är det tillåtet och Jonas säger att det är upp till var 

och en om man vill ge pengar eller inte.    

Klagomål som kommer in till golvpersonalen kan oftast lösas direkt och behöver inte gå 

vidare till ansvarig. Däremot om samma fråga eller klagomål kommer in upprepade gånger 

som vanligtvis är sortimentsfrågor, rekommenderas personalen att ta kontakt med ansvarig. 

Den feedback kunden får av personalen om inte problemet kan hanteras på plats så ber de om 

kundens kontaktuppgifter och gör sedan en återkoppling när de har tagit reda på svaret. Vissa 

kunder kan ibland bara vara intresserade att lämna en synpunkt utan att varken be om eller 

förvänta sig en återkoppling.   

- Oftast får vi så vi kan kontakta kunden, vi frågar alltid “vill du att jag ber någon ringer 

dig”, säger Jonas Kjellgren. 

En gräns Jonas har satt på att svara på ett klagomål är att kunden helst ska ha ett svar inom 48 

timmar men senast inom fem dagar.  För att kunna skapa en väntetid utan irritation kan en del 
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av kundens problem lösas på plats i butiken och sedan lösa resten av problemet efter en 

återkoppling.  

- Väntetid spelar roll beroende på grad av klagomål, säger Jonas Kjellgren. 

Enligt Jonas så går det inte att bemöta alla på samma sätt men huvudsyftet är alltid att 

kunderna ska bli nöjda. Lösningen är även den att kunderna ska bli nöjda när de går från 

butiken. Ett exempel som Jonas tar upp är om en kund kommer tillbaka med ett paket köttfärs 

för återköp, då bryts kylkedjan och butiken kan inte ta emot produkten. Det är viktigt enligt 

Jonas att kommunicera samma rutin till andra kunder med samma problem.    

- Vi är alla olika individer och vad som är god service för mig kan vara något annat för dig, 

säger Jonas Kjellgren.  

Jonas anser att det är svårt att se till att en klagande kund förblir lojal till ICA Maxi Partille. 

Lojalitet skapas rent tekniskt med hjälp av ICA-kortet men butiken har även lojala kunder 

som inte har ICA-kort och dess köpvanor går inte att mäta. Som kund ska du komma till en 

bra butik varje gång, tillägger Jonas.  

- Kunden har alltid valet att välja butik, däremot kan vi göra så gott vi kan att lösa den 

situationen. Om kunden ändå känner att “nej jag har inte förtroende för den butiken”, då är 

det fritt val för kunden, säger Jonas Kjellgren.  

WOM/e-WOM 

Vid ett obesvarat klagomål är kunden tyst inför ICA Maxi Partille men pratar med andra om 

sitt missnöje men även om kunden blir dåligt bemött sprider den negativa rykten om företaget. 

För att minska denna negativa spridning så arbetar Jonas efter mottot att det gäller att ha en 

bra butik med bra bemötande samt att leva upp till kundens förväntningar. Genom att hålla en 

jämn nivå i butikens service och prissättning kan kundernas förväntningar kontrolleras på lång 

sikt. Om en butik ska öka den positiva spridningen behöver butiken som helhet överträffa 

kundernas förväntningar enligt Jonas.  

Främsta syftet med klagomålshantering 

Jonas ser till att alla kundklagomål sparas för att se mönster och röda trådar. Ledningsgruppen 

frågar sig hur ett problem löstes förra gången och kan då lösa ett nytt problem på samma eller 

ett bättre sätt.  

- Vi ser alltid ett klagomål som en förbättringspunkt, avslutar Jonas Kjellgren.  
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4.5 Empirisk sammanställning 

Nedan följer en sammanställning av det empiriska materialet efter dess huvuddrag och enligt 

de variabler/nyckelord som tidigare presenterats i metodkapitlet. I empiri- samt analyskapitlet 

är uppsatsen indelad i fyra huvudsakliga delar; kundtillfredsställelse, kommunikationssätt, 

WOM/e-WOM och service recovery. Variablerna lojalitet samt upplevd rättvisa inkluderas 

under service recovery och har därför inte egna avsnitt.   

Variabler/nyckelord Huvuddrag 

Kundtillfredsställelse  Företag kan inte få helt nöjda kunder. 

 Svara snabbt för att tillfredsställa 

kunden. 

 Kunskap om bakomliggande faktorer till 

kundmissnöjdhet. 

 Rekrytering med fokus på kundmötet. 

 Särskilt utformade team för behandling 

av kundklagomål på internet.  

Kommunikationssätt  Kommunikationen vid ett fysiskt möte 

blir mer personlig. 

 Sätta sig in i varje kunds situation och ge 

ett svar utifrån det.  

WOM/e-WOM  Går att minska negativ spridning av 

information. 

 Låg nivå i sociala medier och på internet.  

 Kunder påverkas av varandras 

uttalanden. 

Service recovery  Lojalitet som motvikt till utträde. 

 Att hänvisa en kund vidare utan att lägga 

ifrån sig ansvaret.  

 Samma policys och regler för samtliga 

kanaler där klagomål framförs.  

 Klagomålshanteringens innebörd: att få 

en missnöjd kund att bli nöjd.  
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5 Analys 

Detta kapitel kommer att behandla kopplingar mellan teori och praktik, mellan olika teorier 

och hur den empiriska undersökningen kan svara på vår problemformulering.  

5.1 Kundtillfredsställelse 

Söderlund (2012) säger att företag aldrig kommer att fungera felfritt mot kunder, det 

överensstämmer med Västtrafik och Telias respondenters uttalande om att ett företag inte kan 

få helt nöjda kunder. Telia, Västtrafik och Clas Ohlsson klargör i samstämmighet med 

varandra om att svara snabbt för att tillfredsställa kunden, som kan liknas med de möjligheter 

Nyström och Wallén (2002) beskriver vilket finns för att se till att kunders klagomål utreds 

och erkänns snabbt och effektivt.  

Västtrafik och Telia tillhandahåller tjänster som det kan bli problem med, där faktorer utanför 

deras egen makt och räckhåll påverkar deras möjlighet att lösa kundens problem. Både 

Christian från Clas Ohlson, Marielle från Telia och Jonas från ICA Maxi tror att 

kundmissnöjdhet hänger ihop med kundens förväntningar på produkten eller tjänsten, 

förväntningar som kan vara en orsak och bakomliggande faktor till missnöjdheten. Kunskap 

om exempelvis denna faktor som enligt Söderlund (1997) säger behövas för att ha möjlighet 

att tillfredsställa kunder. Förväntningar från kunder hänger ihop med Barlow & Møllers 

(1997) definition av klagomål, om att klagomål är förväntningar som inte uppfyllts.   

Söderlund tar upp (1997) faktorer som företag inte kan påverka för att få nöjda kunder, Tiina 

på Västtrafik ger ett antal olika exempel som på vilket humör, vilket väder det är samt om det 

är måndag, faktorer som både kan förstärka den negativa upplevelsen för kunden och något 

som företagen inte kan påverka utan endast anpassa sig efter. 

 

Christian från Clas Ohlson sa att bemötandet också påverkar eventuell kundmissnöjdhet, 

vilket stämmer överens med Nyström och Wallén (2002) samt Söderlunds (2012) teori om att 

bristande kunskap hos anställda kan orsaka missnöje hos kunder, men också ett oartigt 

beteende eller att inte uppmärksamma kunden kan vara en faktor (Nyström & Wallén, 2002). 

Därför är rekrytering av passande medarbetare centralt och där anser Söderlund (1997) att 

personalen ska lägga stor vikt vid kundmötet, vilket kan liknas vid Västtrafiks rekrytering av 

medarbetare som ska arbeta i en organisation med kunden ständigt i fokus. Christian på Clas 

Ohlson ser också vilja och engagemang i sina framtida medarbetare vilket också Jonas på ICA 
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Maxi närmast instämmer med men utifrån vilja och ambition. Bemötande är även något som 

Jonas på ICA Maxi återkommer till, men både Clas Ohlson och Telia ser också utifrån 

branscherfarenhet och kunskap vid rekrytering. Clas Ohlson, Telia och ICA Maxi har 

grundutbildningar och vidareutbildning av medarbetare, men det är inget som Tiina på 

Västtrafik nämner. Jonas på ICA Maxi förtydligar att den viktigaste utbildningen är att lära 

sig från att arbeta. För fördelning av kön och åldrar ser Clas Ohlson gärna en mix i 

arbetsgruppen.  

Verhagen et al (2013) argumenterar att företag ska ha särskilt utformade team som behandlar 

kundernas klagomål på internet. Det finns Facebook-kundtjänster hos både Västtrafik (8 408 

följare 2014-04-23) och Telia (92 117 följare 2014-04-23) och båda har också ökat sin 

bemanning. Västtrafik har ökat från åtta till tio personer under 2014 men Telia har dock ökat 

mer, från tre personer 2010 till mellan 40-50 personer 2014. Verhagen et al (2013) 

argumentation stämmer väl överens med hur både Västtrafik och Telia arbetar i sociala 

medier. För att undvika missförstånd är det viktigt på Västtrafik att vara en god 

kommunikatör med en bra förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift, medan på Telia 

testas medarbetarna i deras ton i sociala medier och hur de svarar på typiska Facebook-

ärenden.  

5.2  Kommunikationssätt 

Daft och Lengel (1986) beskriver olika kommunikationssätt utifrån deras möjlighet att 

förmedla “rik information”. På plats i en butik kan mer information kombineras vid ett och 

samma tillfälle, där ett samtal ansikte mot ansikte mellan samtalets parter även kan ge en 

direkt återkoppling utan väntetid och undanröja missförstånd. Både Västtrafik och Clas 

Ohlson tror att kommunikationen vid ett fysiskt möte med kund blir mer personlig, på grund 

av ansiktsuttryck, kroppsspråk och tonläge, samt att kommunikation via text ger upphov till 

tolkning då ord betyder olika för olika personer. Jonas på ICA Maxi är överens med dessa 

angående tonläget men lägger till att personalen även kan märka kundens humör vid ett 

personligt möte. Telia har en unik åsikt i att Marielle anser att det är mest fördelar med att 

kommunicera via text, och tycker det är svårt att hitta nackdelar. Den enda nackdelen Telia 

ser är om kritik bemöts dåligt, då blir kommunikationen via text en nackdel. 

Telia, Clas Ohlson och ICA Maxi har samma syn vid bemötande och svar, där det gäller att 

sätta sig in i varje kunds situation och ge ett svar utifrån det. Västtrafiks mål är också att vara 

“relativt personlig”. Detta minskar det möjliga tvivlet om medarbetarens äkthet, vilket 
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Söderlund (2012) varnar för vid standardsvar. Marielle på Telia säger att hon hatar 

standardsvar och på deras Facebook-kundtjänst är det i princip förbjudet. Jonas på ICA Maxi 

säger att färdiga mallar lyser igenom. Detta är något som Barlow och Møller (1997) 

rekommenderar företag att inte använda sig av då det finns en risk att kunderna inte får de 

svar dem efterfrågar. Även på Clas Ohlson används inte några standardsvar utan de utgår från 

deras företagskultur vid varje klagomål och anpassar sig därefter.    

Västtrafik skiljer sig från de andra företagen i undersökningen, då de inte hanterar 

synpunkter/klagomål som inte går att lösa under en arbetsdag, istället går då frågan vidare, där 

Barlow och Møller (1997) bekräftar detta arbetssätt att företagen borde föra en dialog med 

kunden för att säkerställa att kunden vet att företaget har tagit emot synpunkten och för den 

vidare. Telia försöker istället att lösa kundens problem, och en av företagets rutiner för att 

behålla en klagande kund är att hålla i ärendet från start till slut, och att inte bolla runt ärendet 

till flera personer. Det finns dock ärenden som måste hänvisas vidare då kundtjänsten inte kan 

svara eller om det är en uppsägning, företagssynpunkt eller ärenden som behöver tydliga 

instruktioner. Eftersom Clas Ohlsons butikschefer får in sina klagomål mestadels efter en 

bedömning från telefonsupporten, detta utmärker Clas Ohlson från de andra företagen som får 

in majoriteten av sina klagomål till de personer som arbetar i frontlinjen. Jämför det med ICA 

Maxi som får in större delen av klagomålen till frontpersonalen som oftast löser dessa på 

plats.  

5.3 WOM och e-WOM 

Christian från Clas Ohlson, Jonas från ICA Maxi och Marielle från Telia är överens om att 

minska negativ spridning via WOM/e-WOM, där Clas Ohlson lutar sig mot företagskulturen 

och kundtjänstpolicyn att hellre fria än fälla, som kan minimera risken för negativ spridning.  

Västtrafik skiljer sig genom att endast ta emot kundsynpunkter och arbetar inte aktivt med att 

minska den negativa spridningen, men att de ändå säger att de försöker öka den positiva 

spridningen via Pling i Metro. Jämför det med Telia som har en medvetenhet kring 

spridningen i sociala medier, försöker de motverka negativ spridning genom att svara snabbt 

och på ett bra sätt, samt se till att inte missa att svara på någon kunds inlägg.  

Marielle på Telia ser att nivån på kommunikationen i sociala medier är låg i jämförelse med i 

butik, med näthatet som exempel. Även Tiina på Västtrafik är medveten om den låga nivån 

som kan förekomma på internet, där kunder kan uttrycka sig på ett sätt som inte hade inträffat 

i butik. Vilket kan jämföras med Clarks (2013) beskrivning av att ventilera ilska i sociala 
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medier och Hennig-Thurau et al (2004) som menar att beskriva något som är negativt i sociala 

medier, så kan en obalans ställas till rätta hos individen ifråga. Medan Christian på Clas 

Ohlson tror att sociala medier får ta hand om mer generella typer av klagomål som inte 

kopplas till något specifikt köptillfälle. 

Enligt Hirschmanns (1970) bok “Exit, voice and loyalty” ökar uttalanden från lojala kunder 

ända fram tills lojaliteten inte längre fungerar som en motvikt (punkt XWL i figur 2.3), då en 

substitutprodukt/tjänst istället tar över. I Västtrafiks fall kommer deras lojala kunder fortsätta 

att vara det, då substitutprodukterna ligger långt från för många av resenärerna, på grund av 

antingen ekonomi, livsstil, åsikter eller annan orsak. De kommer istället att vara högljudda 

och fortsätta att klaga mycket, vilket överensstämmer med Västtrafiks Facebook-sida och 

Hirschmanns (1970) teori. För Telias del fungerar det annorlunda. Enligt Hirschmann (1970) 

där punkten XSI i figur 2.3 beskriver punkten för utträde om det är svårt att påbörja och/eller 

avsluta en kundrelation med ett företag. På grund av uppsägningstid försvårar det för kunder 

att byta till en annan leverantör än Telia om kunder är missnöjda, samma gäller för 

operatörslåsning av mobiltelefoner.   

Clas Ohlson och ICA Maxi har en svårare situation vad gällande lojala kunder och andra 

kunder som klagar, och kan tänka sig byta till en konkurrent vid eventuellt missnöje. Som 

Jonas på ICA Maxi påpekade, att kunden alltid har valet att välja vilken butik den vill handla 

i. Redan vid punkten XAL utträder kunder som inte är lojala, utan att uttrycka sin missnöjdhet 

till företaget, vilket är problematiskt för företag som Clas Ohlson och ICA som båda har ett 

flertal konkurrenter. Men båda butikerna kan påverka kunder att bli lojala med hjälp av 

kundklubbar och kan då höja lojaliteten till punkt XWL, då lojalitet slutar att fungera som 

motvikt.   

Christian på Clas Ohlson och Tiina på Västtrafik håller med varandra om att utifall förväntan 

blir för hög från kunden blir det svårt, tillsammans anser de då att det gäller att förklara för 

kunden vilka förutsättningar som finns tillgängliga för att tillfredsställa kunden och vilka 

omständigheter som påverkar en möjlig lösning på kundens klagomål. Västtrafik skiljer sig 

även när det gäller att behålla lojala kunder som klagar, där de argumenterar om att 

kollektivtrafik inte fungerar för alla. Men att de ändå vill att så många som möjligt ska åka 

utifrån de förutsättningar kollektivtrafiken har.  

Västtrafik och Telia upplever båda att deras kunder på Facebook påverkas av varandras 

inlägg, antingen i positiv eller negativ bemärkelse, där kunder antingen fortsätter att skriva 
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negativa kommentarer eller till och med går in och skyddar företaget från dessa negativa 

anmärkningar. Detta förstärker Clarks (2013) påstående om hur sociala medier kan samla 

grupper med samma åsikter och tillsammans kunna påverka exempelvis Telia och Västtrafik.  

Tiina på Västtrafik och Marielle på Telia är överens om att kunder påverkas av varandras 

inlägg på deras Facebook-sidor, där till och med vissa kunder kan gå in och ”skydda” 

företaget om diskussionen varit hård under en tid. Barlow och Møller (1997) påpekar att om 

en kund blivit bra bemött och fått ett klagomål hanterat snabbt och effektivt, vill denne sprida 

ett bra rykte om det företag som får kritik, en slags reciprocitet. Vilket också Verhagen et al 

(2013) belyser genom företagens möjlighet att visa på proaktivitet för redan lojala kunder som 

hjälper andra kunder som upplever problem. I bilaga 4 figur 3 exemplifieras hur vänner 

påverkas av varandras inlägg på Facebook, där toppinläggets författares vän gillade inlägget 

och detta resulterade i att även dennes vän gillade inlägget. I snitt har varje Facebook-

användare 141 vänner (Facebook, Inc., 2013) och inlägget kan då ha spridits till cirka 423 

personer, där Söderlund (2012) säger att sociala medier snabbar på spridningen av 

information mellan kunder. Parment (2008) befäster att kamratpåverkan från personer du har 

större tillit till ökar möjligheten till påverkan, detta stärks även av Chu och Kim (2011) som 

definierar påverkan efter hur nära band olika människor har till varandra. Som fysisk butik 

tror även Christian från Clas Ohlson att människor påverkas av varandras uttalanden.      

5.4 Service recovery 

Västtrafik sticker ut då de har öppettider på sin Facebook-sida, vilket inte Telia har på grund 

av att deras olika avdelningar i sin tur arbetar olika tider. Vidare har Telia och Västtrafik olika 

rutiner vid svar till sina kunder och hur varje ärende ska hanteras. Telia löser kundens 

problem om de kan svara på kundens fråga, i annat fall tackas och hänvisas kundens ärende 

vidare för att sedan återkomma till kunden. ICA Maxi arbetar på ett liknande sätt men om de 

inte kan svara på kundens fråga ber de om kundens kontaktuppgifter och återkommer, så 

länge som medarbetaren inte hänvisar ett ärende vidare med anledning att lägga ifrån sig 

ansvaret (Barlow & Møller, 1997). Västtrafiks Facebook-kundtjänst å andra sidan svarar 

endast på frågor som kan besvaras under en arbetsdag, annars hänvisas ärendet vidare till 

ansvarig avdelning eller att kundens hänvisas till ett kontaktformulär på Västtrafiks hemsida. 

Clas Ohlson har inga fasta rutiner för klagomålshanteringen, utan personalen agerar utifrån att 

hellre fria än fälla, som är företagets kundtjänstpolicy. 
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Marielle på Telia säger att det är svårt att sätta några rutiner om man inte har varit med om 

liknande situationer innan. Men man lär sig efterhand och kan då skapa rutiner enligt henne. 

Exempelvis Telias rutin med att svara på frågor och klagomål allt eftersom de kommer in på 

Facebook-sidan. Telia och även Clas Ohlson vill ha så kort svarstid som möjligt, därför att 

företag enligt Söderlund (2012) ska bespara kundernas tid som inte är tillräcklig för eventuell 

väntetid. Det viktigaste enligt både Clas Ohlson, Telia och ICA Maxi är att kunden faktiskt får 

ett svar. Jonas på ICA Maxi tycker att vilken väntetid kunder kan tänkas utstå beror på graden 

av klagomålet. Tiina på Västtrafik anser att irritation vid väntetid kan påverkas genom att 

minska väntetider, men att det endast dämpar irritationen och inte tar bort den.  

Flera forskare kommer fram till att lätta möjligheter och rutiner skapar förutsättningar för 

kunderna att komma fram med sina åsikter (Nyström & Wallen, 2002; Söderlund, 2012; 

Harrison-Walker, 2001). Hennig-Thurau et al. (2004) utvecklar detta med en rekommendation 

till företag att skapa officiella internetforum för lojala kunder. Både Västtrafik och Telia är 

oroade över framtiden på Facebook. Telia ser över i vilka sociala medier det finns 

kundunderlag i och Västtrafik genomför nu ett arbete för vilken funktion deras Facebook-sida 

och andra sociala medier ska ha i framtiden för att kunna ha en personlig dialog med sina 

resenärer. Det tyder på att de strävar efter att skapa officiella internetforum enligt Hennig-

Thurau et al. (2004) och att ge kunder förutsättningar för att komma fram med sina åsikter, 

enligt Nyström och Wallén (2002) samt Söderlund (2012). Telia är extra noga med att 

kommunicera sina lösningar på kunders klagomål offentligt, vad Harrison-Walker (2001) 

också kommer fram till i sin studie.   

Kaplan & Haenlein (2010) säger att det gäller att vara ärlig och inte förvränga sitt budskap i 

sociala medier, då det alltid finns någon eller några som ifrågasätter ditt agerande och att 

företag istället bör vara personliga med kunderna. Telia bevisar att teorin stämmer, då deras 

Facebook-kundtjänst uppmanas att alltid använda sig av samma kompensationsregler som i 

alla andra kanaler. Marielle på Telia anser att tonen ska vara personlig utan att bli privat, och 

Tiina på Västtrafik anser att deras kundtjänst ska vara “relativt personliga”. Västtrafik har 

färdiga instruktioner via en kunskapsbank om tidigare synpunkter från kunder, där svaren blir 

förhållandevis standardiserade, men med någon slags personlig prägel där varje inlägg har en 

viss mall. Med detta kan Västtrafik se till att varje kund får en känsla av upplevd rättvisa. 

Telia och Clas Ohlson har samma policys och regler för samtliga kanaler, för att alla kunder 

ska bli bemötta på samma sätt och få samma lösning på liknande problem oavsett vilken kanal 

kunder använder sig av, likt vad Schoefer och Ennew (2005) argumenterar om den upplevda 
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rättvisan i process, resultat och den interpersonella interaktionen mellan människor. Angående 

att tjänster behöver rättvisa i processen och produkter behöver rättvisa i resultatet (Maxham 

III & Netemeyer, 2002), är dock ofta många produkter och tjänster kombinationer på 

varandra. Exempelvis ett mobilabonnemang från Telia som är en tjänst och som kombineras 

med en mobiltelefon som är en produkt. Marielle på Telia varnar för att Facebook kan ses en 

“räkmacka” för att få ett problem bättre och snabbare avhjälpt, vilket de motarbetar med att ha 

samma policys och regelverk i alla kanaler. Västtrafik arbetar på ett liknande sätt med deras 

allmänna resevillkor vilka de applicerar i samtliga kundtjänstkanaler. Avslutningsvis har ICA 

Maxi och Telia samma syn på att kunder är olika och kan på så vis inte bemötas på samma 

vis.    

Söderlund (2012) argumenterar att nästa steg efter att ett företags anställda är utbildade inom 

företaget, är att via dokumentation lära sig av klagomålen. Västtrafik har en kunskapsbank 

med tidigare synpunkter från sina kunder vilket kundtjänsten använder sig av, detta för att 

kunder med liknande klagomål skall hanteras på samma sätt. Ett system som liknar det ICA 

Maxi arbetar med, där kundklagomål sparas för att se mönster och röda trådar. Telia som har 

en erfarenhet av sociala medier sedan 2008 och Facebook sedan 2010, föreläser Marielle 

därför om Telias arbetssätt i sociala medier till andra företag. Likaså att Telia bjuder in olika 

företag till interna workshops kring sociala medier för att utbyta erfarenheter. Christian på 

Clas Ohlson använder sig av veckobrev och månadsmöten eller arbetsplatsträffar för att 

diskutera med sin personal om hur olika klagomål kan hanteras bättre. Han fortsätter att 

berätta att uppföljningen av ett klagomål kan vara det svåraste men att man bör säkerställa att 

kunden är nöjd med den lösning som kunden har fått. Detta är något Barlow och Møller 

(1997) understryker och rekommenderar företag att göra för ett få ett kvitto på om kunden är 

nöjd eller inte. På Västtrafik fungerar det istället så att uppföljningen av ett klagomål utförs av 

externa trafikutövare och egna handläggare beroende på vilken part som är ansvarig för 

ärendet. I sin tur när Telias kundtjänst inte kan svara på en fråga skall de tacka kunden, föra 

ärendet vidare och sedan återkomma med svar.  

Tre av respondenterna är överens enligt vad Schoefer och Ennew (2005) säger om vad 

klagomålshanteringens innebörd är, att få en missnöjd kund till att bli nöjd. Dessa är också 

överens om klagomålshanteringens främsta uppgift, vilken är att göra rätt för sig och kunna 

hjälpa kunderna. Västtrafik skiljer sig från resten av respondenterna då Tiina anser att de inte 

alltid kan få nöjda kunder utan endast nöjdare kunder. Marielle på Telia tillägger att en bra 

klagomålshantering också kan förstärka varumärket medan Tiina på Västtrafik ser 
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möjligheten att förklara omständigheterna kring kollektivtrafiken för sina resenärer. På ICA 

Maxi ses klagomålshanteringens främsta syfte som en möjlighet till förbättring. Klagomålet är 

därför en gåva, likt vad Barlow och Møller (1997) kom fram till i sin bok och Harrison-

Walkers (2001) rekommendation att tacka varje kund för ett framfört klagomål.  

5.5 Analys utifrån Clarks (2013) undersökningsmodell 

För samtliga företag i denna undersökning behöver ett missnöje först skapas och vidare 

behöver kunden med missnöjet göra en handling (se figur 2.2). Den tredje nivån vid valet av 

offentlig eller privata handlingar skiljer sig dock mellan företagen. Jämförelsen och skillnaden 

gäller dock främst mellan de fysiska butikerna Clas Ohlson och ICA Maxi mot Telias och 

Västtrafiks respektive Facebook-sidor. De sociala medierna är typiska vid ventilation av ilska 

och det syns både i intervjuer samt observation. Telia och Västtrafik har flera saker 

gemensamt på grund av deras aktivitet på Facebook, kunderna har exempelvis svårare att 

bojkotta företaget av olika anledningar. Den negativa word-of-mouth som finns i sociala 

medier kan dock sökas upp av företagen då spridningen och dess inlägg arkiveras (Cheung & 

Lee, 2012), vilket Telia utnyttjar i sitt arbete i sociala medier. För att nå nästa nivå i 

missnöjesprocessen behöver kunden söka upprättelse hos företaget denne har missnöje med.  

I det fysiska kundmötet argumenterade båda butikscheferna från Clas Ohlson och ICA Maxi 

att kundmissnöjdhet beror på förväntningar som kunderna har innan butiksbesöket. 

Förväntningarna hänger därför ihop med viljan att söka upprättelse.  När kunden har sökt 

upprättelse väljer kunden sedan det sätt att söka upp företaget på. För de fysiska butikerna 

varierar kommunikationssätten från e-post, telefon, Facebook och till att träffa kunden. För 

Västtrafik och Telia utgår alltid kommunikationen från sociala medier men kan fortsätta med 

e-post eller telefon vid ett senare skede om synpunkten kräver ett mer privat 

kommunikationssätt eller om ett ärende behöver hänvisas vidare. Om missnöjet kvarstår efter 

utförd hantering, vänder kundens missnöje och missnöjesprocessen börjar om på nytt. 
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6 Slutsats 

Detta avsnitt kommer att behandla de slutsatser uppsatsen har kommit fram till, besvara 

problemformuleringen och se om uppsatsens syfte har uppfyllts. Avsnittet kommer även 

innehålla praktiska implikationer och rekommendation till vidare forskning.    

Hur hanterar företag kundmissnöje? 

Uppsatsens sammanfattning började med att konkurrens genom låga priser är ohållbart i 

längden. Nästa steg är istället att konkurrera genom det ”mjuka värdet”, att motsvara kunders 

förväntningar eller till och med att överträffa dem. Uppsatsens resultat bevisar att hantering av 

missnöje, service recovery, är något företag är medvetna om och arbetar med, men de 

studerade företagen hanterar missnöje på olika sätt. Enligt den utförda studien och dess 

resultat är text upp till tolkning i sociala medier jämfört med vid ett fysiskt möte. Likheten 

mellan att hantera missnöje i fysiska butiker och sociala medier, är att lösningen ska vara den 

samma för att alla kunder ska känna sig rättvist bemötta men att kommunikationen måste 

anpassas.  

Fördelar med sociala medier är att kunden kan få ett snabbt svar och att kunder som inte vill 

ha kontakt direkt med en annan människa kan få slippa det. En nackdel med sociala medier är 

istället den låga nivån på kommentarer som kan förekomma. Unika fördelar med att ha ett 

fysiskt kundmöte är att kommunikationen blir mer personlig, missförstånd kan undanröjas och 

kunden kan i många fall få en direkt återkoppling. Enligt studien finns det inga nackdelar med 

ett fysiskt kundmöte, jämfört med kundmöte via sociala medier.  

Med hänsyn till spridning av information, WOM/e-WOM, gäller det först och främst att ge 

kunder ett svar och att ge svaret snabbt och/eller inom rimlig väntetid. Frågan man bör ställa 

sig då är vad rimlig väntetid är för kunden. Enligt studiens fysiska butiker ska kunden ha ett 

svar inom två dagar och absolut senast inom en arbetsvecka, enligt de två studerade sociala 

medierna ska kunden istället ha ett snabbt svar, men exakt hur snabbt svaret ska nå kunden 

besvaras aldrig. Enligt observationen av deras Facebook-sidor har kunder oftast ett svar under 

samma arbetsdag som synpunkten kommer in. Gällande spridning av information påverkas 

människor av varandras uttalanden, både enligt utförda intervjuer samt observation av 

Facebook-sidor.    

Tjänsteföretag kan effektivt utnyttja lojalitet som motvikt till att kunder går till konkurrenter 

vid eventuellt missnöje med exempelvis abonnemang och uppsägningstider. Jämfört med 
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butiker med försäljning av fysiska produkter utan exempelvis prenumeration, abonnemang 

eller liknande, där kan kunder mycket lättare gå till en konkurrent vid uppstått missnöje. 

Företag med monopol av en viss tjänst eller produkt behåller också sina kunder oberoende av 

hur stor andel lojaliteten är hos dessa.    

En av uppsatsens utgångspunkter i metodkapitlet var att studera företag som har fasta rutiner 

för hantering av missnöje, men enligt studiens resultat av de två fysiska butikerna ICA Maxi 

och Clas Ohlson, fanns det inga fasta rutiner för att hantera missnöje. 

Har då uppsatsens syfte uppfyllts? Genom att kombinera hantering av missnöje med att 

tillföra variablerna WOM/e-WOM, service recovery, kommunikationssätt, lojalitet, upplevd 

rättvisa, samt en jämförelse mellan missnöjeshantering i fysiska miljöer och sociala medier, 

har uppsatsen skapat ett sammanhang med faktorer som samvarierar med varandra.   

6.1 Praktiska implikationer  

De praktiska implikationer denna uppsats har kommit fram till är att företag ska undvika att 

använda sig av standardsvar, anpassa istället kommunikationen beroende på vilket forum ett 

företag befinner sig i, sociala medier eller fysisk butik samt ge svar utifrån kundens situation. 

Likväl som ett klagomål ska tas seriöst i en fysisk butik, ska ett klagomål i sociala medier 

också ses som lika viktigt och värdefullt för företag. Ett varningens finger utlyses för 

obesvarade frågor och synpunkter från kunder.  

Avslutningsvis för att lösa ett kundklagomål är det av stor betydelse att ha personal som är 

kundorienterad, har viljan och engagemanget för kundmötet.  

6.2 Vidare forskning  

Företag behöver redan innan ett missnöje uppstår känna sina kunder, särskilt de lojala 

kunderna, och vara proaktiv i sin kundvård. Genom att sedan följa ett missnöje som ändå 

uppkommit, på grund av en brist i kundvården, från början till att ett eventuellt framfört 

klagomål har lösts och företaget sett till att kunden är nöjd. Då kan missnöjesprocessen (figur 

1.1) vara ett teoretiskt verktyg för att förstå företags hantering av missnöje och hur hänsyn 

kan tas till WOM/e-WOM.  

Vad som saknas i respondenternas svar är om ett fysiskt möte också är upp till tolkning, vilket 

skulle kunna vara ämne för vidare forskning. En annan obesvarad men ack så intressant fråga 

är vad rimlig väntetid innebär för kunder. 
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Bilaga 1 – Individuella reflektioner 

 

Tobias Eriksson 

Inför examensarbetet var det mycket tankar som snurrade runt i mitt huvud. Detta berodde 

främst på att denna typ av arbete var helt nytt för mig och kunskaperna var relativt små. 

Funderingar som jag hade var exempelvis; hur skriver man ett examensarbete, vem ska jag 

skriva med och vad vill jag/vi skriva om? Valet vem jag ville skriva med var för mig 

självklart, jag ville skriva med Henrik. Detta för att jag har känt att vi två har kommit bra 

överens och känt att vårt samarbete fungerat bra då vi har gjort tidigare gruppuppgifter 

tillsammans under utbildningens gång och vi båda bor i Alingsås vilket har förenklat det hela. 

När vi skulle bestämma ämne var vi inne på samma inriktning, det var egentligen två 

alternativa ämnen som vi diskuterade kring. Slutligen bestämde vi oss för att vi ville skriva 

om motivationen till kundklagomål skiljer sig i fysiska butiker jämfört med sociala medier för 

Generation Y, istället för att skriva om ett ämne inom marknadsföring.    

De svårigheter som vi stötte på i början av arbetet var något som jag inte var förberedd på. 

Vårt stora bekymmer under denna tid var att vi under en ganska lång tid hade arbetat fram vår 

första problemformuleringsfråga, som visade sig efter det första diskussionsseminariet inte 

skulle hålla. Detta eftersom vi hade beslutat oss för att vi ville göra en kvalitativ undersökning 

i form av intervjuer och observationer och problemet skulle inte hålla för den metoden. Vi tog 

till oss den kritiken vi fick från övriga deltagare och vi fick ta att tänka om kring innehållet i 

arbetet och vi diskuterade vidare för en ny inriktning inom området. Vi landade istället om 

hur företag hanterar klagomål beroende om det framförs i butik eller sociala medier. Efter 

slutseminariet fick vi nya kommentarer angående vår problemformulering och varför 

WOM/e-WOM är intressant för hur företag hanterar kundmissnöje. Med denna nya kritik 

ändrade vi problemformuleringen till ”Hur hanterar företag kundmissnöje?” och tog bort 

fokus från WOM och e-WOM, men som inkluderas i uppsatsens stora sammanhang 

tillsammans med andra variabler som påverkar företags hantering av kundmissnöje.   

Jag tycker att mitt och Henriks samarbete har fungerat bra genom hela arbetets gång, då vi har 

skrivit och diskuterat allt tillsammans under hela terminen och jag känner att 

arbetsfördelningen har varit lika. Enda gången vi gjorde en uppdelning var när vi arbetade 

med teoridelen som vi skrev var för sig, dock befann vi oss på samma plats för att kunna fråga 

varandra om problem skulle uppstå. Ett tack till Henrik som tog sig tid till att översätta 
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artiklarna, då jag känner att min kunskap i engelska är lite sisådär för vetenskaplig text och 

jag tror då att det hade tagit betydligt längre tid för oss. Syftet med denna uppdelning var 

främst för att vi skulle komma vidare snabbare i processen. Sedan gick vi igenom allt 

tillsammans för att förstå vad den andre hade skrivit. För att underlätta vår arbetsprocess 

utgick vi alltid från ett veckoschema som vi gjorde inför varje vecka för att kunna ligga i fas 

inför varje inlämning. Denna hjälp har underlättat väldigt mycket då jag har känt att tiden har 

räckt till de andra kurserna som har gått parallellt med examensarbetskursen.  

Examensarbetet har gett mig bra kunskaper inom området hur man bör göra för att lösa ett 

kundmissnöje. Det som jag även har lärt mig, som jag tror att jag kommer ha nytta av i 

framtiden, är att jag har utvecklat min förmåga att använda det akademiska språket. Något 

annat jag tar med mig från detta arbete är hur viktigt det är att göra upp en planering, utan den 

vet jag inte hur processen hade upplevts. Ytterligare en viktig lärdom jag har tagit till mig, 

och som jag kommer fortsätta att ha med mig, är att lyssna och lära från andra personer. Det 

har man en stor nytta av. 

Under arbetets gång har vi som nämnts tidigare haft en hel del kontakt med personer med 

koppling till näringslivet vilket har varit lärorikt då vi under utbildningen generellt sett haft 

mycket liten förbindelse med verkligheten och det praktiska.      

Henrik Nordgren 

Jag sitter och reflekterar över de två år som gått på Butikschefsprogrammet och särskilt detta 

sista halvår skrivandes den här uppsatsen tillsammans med Tobias. Det har varit en 

läroprocess utan dess like, med många nya insikter och lärdomar. Samarbetet mellan mig och 

Tobias och planeringen av uppsatsen började redan ett halvår innan kursen påbörjades, för att 

säkerställa att rätt kemi fanns där för samarbete. Efter en tids diskussion kom vi båda överens 

om att skriva examensarbetet i butiksledning tillsammans. Under 

”problemformuleringskvarnen” diskuterade vi diverse ämnesinriktningar samt vetenskapliga 

och branschtypiska problem att skriva om. Tidigt i processen intresserade jag mig för hur 

sociala medier kan påverka ett företags verksamhet och hur den så kallade Generation Y (eng. 

Millenials, födda mellan 1980-2000) kan vara en kraft att räkna med i dessa sammanhang. I 

rårapporten till examensarbetet stod det: ”Marknadsföring och konsumentbeteende med 

inriktning på klagomålshantering i butik”. Denna ganska breda början smalnades av under 

uppsatsskrivandets gång, där vi istället valde att studera företags hantering, istället för 

konsumenters motivation till klagomål. En av de första problemformuleringarna vi tog fram 
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var ”Skiljer sig motivationen till klagomål i fysiska butiker kontra sociala medier som 

Facebook för Generation Y?”. Denna problemformulering med dess tillhörande metodval fick 

en del kritik som jag tog till mig och som grupp gick vi tillbaka till ritbordet för att se över 

brister och möjligheter att avsmalna uppsatsen. I nästa steg var problemformuleringen: ”Hur 

hanterar företag klagomål i förhållande till om det framförs i en butik eller via sociala 

medier?”. Nu kände jag att uppsatsen började bli genomförbar, men med ny feedback var vårt 

upplägg inte riktigt tillräckligt och med inkluderandet av word-of-mouth krävdes ett omarbete 

av uppsatsen som tog mycket tid och kraft. På slutseminariet fick vi ny kritik att anpassa oss 

efter, där inkluderandet av WOM/e-WOM ifrågasattes av examinator. Efter översyn av 

metodval samt teoretisk referensram kunde vi sedan bilda den slutgiltiga 

problemformuleringen: ”Hur hanterar företag kundmissnöje?”. Nu har uppsatsen en 

genomgående röd tråd med fokus på företags hantering av kundmissnöje och dess påverkande 

variabler. Kvaliteten på uppsatsen har avsevärt höjt sin kvalitet under det gångna halvåret. Det 

vetenskapliga bidraget är realistiskt avvägt mot metodval och problemformulering, där 

möjligheten till generalisering är låg men möjligheten till djupgående förståelse om enskilda 

företags hantering av kundmissnöje finns där. Jag tror att det finns intressenter som kan vara 

intresserade av denna uppsats, exempelvis de respondentföretag vi studerat, liksom andra 

företag och organisationer som vill reflektera och lära om kommunikation och missnöje. Att 

hantera kundmissnöje när kommunikationen snabbats på genom mobiltelefoner och sociala 

medier är ingen lätt uppgift och kräver noggrann planering och eftertanke. 

Jag är överlag mycket nöjd med samarbetet mellan mig och Tobias. Vi har haft ett nära 

samarbete där vi tillsammans kunnat jämföra teori och praktik utifrån de intervjuer, 

observationer och litteraturstudier vi genomfört, men även med hjälp av tidigare 

arbetslivserfarenhet inom kundservice och butik. Innan uppsatsen och samarbetet påbörjades 

hade jag funderingar på att skriva uppsatsen ensam, men insåg snabbt att ett sådant val skulle 

skada mitt långsiktiga lärande. Det är svårt att vara självkritisk stundtals, att då ha möjlighet 

att stötta varandra i uppsatsskrivandet har varit nödvändigt för att uppsatsen skulle bli klar och 

uppnå den kvalitet som uppsatsen idag innehar. Jag är oerhört tacksam för Tobias förståelse 

för min excentriska personlighet och genom ömsesidig respekt har vi nått ett mycket effektivt 

samarbete ihop. Arbetsfördelningen har varit i stort 50-50, med enda undantag att jag lagt ner 

mer tid på att tolka och förstå vetenskapliga artiklar på engelska, resterande arbete har varit 

mycket rättvist uppdelat mellan mig och Tobias. Att vi båda bor i Alingsås har förenklat 

mycket, då vi kunnat planera veckorna och träffas både kortare och längre dagar vid behov. 
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En flexibilitet som annars varit svår med studenter som bott utspritt i Göteborgstrakten under 

BCP-utbildningen. Vi har träffats ofta och fördelat arbetsbelastningen över tid, med hjälp av 

planering och öppen diskussion mellan mig och Tobias har jag aldrig känt mig särskilt 

stressad eller oroad över uppsatsens utveckling. Min största lärdom utöver större kunskap i 

det som studerats i uppsatsskrivandet är förståelse för vikten av feedback och samarbete 

mellan student och handledare, examinator, respondenter och andra studenter. Efter 

delseminarium, delinlämningar och särskilt slutseminarium har feedback från dessa parter 

varit nyckeln till att förbättra och ”vässa” uppsatsen tills den blivit den produkt som Du nu har 

framför dig. Underskatta aldrig andra människors input! Den lärdomen jag fått tror jag gäller 

för både studenter som skriver uppsats och för företag eller organisationer som får klagomål 

från kunder. Lyssna och lär dig från andra oberoende av erfarenhet, ålder eller bakgrund. Det 

tänker i varje fall jag göra, en insikt som jag kommer ha med mig lång tid efter den här 

uppsatsen är inskickad och betygsatt. 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Variabler/nyckelord Frågor 

Service recovery Hur tänker ni vid rekrytering och utbildning av 

medarbetare? 

 Hur ser rutinerna ut för er hantering av klagomål? 

 Klagomålshantering i sociala medier och i fysiska butiker, 

vilka likheter tror du att det finns? 

 Hur ser uppföljningen ut av rapporterade klagomål? 

 Vad är enligt dig klagomålshanteringens främsta uppgift? 

 Hur kan ni tillfredsställa kunden direkt? Vilka åtgärder finns 

tillgängliga och vad måste hänvisas vidare? 

Kundtillfredsställelse Vad tror du orsakar kundmissnöjdhet hos er? 

 Hur tror du väntetid vid klagomål och svar spelar roll? 

 Hur kan ett företag skapa en väntetid för kunder utan 

irritation? 

Kommunikationssätt Har ni individuell anpassning vid bemötande och svar eller 

finns det färdiga instruktioner för sådant som standardsvar? 

Varför? 

 Vilka är fördelarna med att kommunicera via text eller ett 

personligt möte? 

 Hur ser ni till att kommunikationen från kund till 

medarbetare också går vidare till dig/annan ansvarig? Vad 

för feedback får kunden om en medarbetare för kundens 

synpunkt vidare till annan ansvarig/dig 

Upplevd rättvisa Hur ser ni till att alla kunder blir bemötta på samma sätt som 

har liknande klagomål? 

Lojalitet Hur kan ni se till att en klagande kund förblir lojal till ditt 

företag? 

WOM/e-WOM Hur arbetar ni med att minska negativ spridning av 

information och ryktning samt öka positiv spridning? 

 Tror du att era kunder påverkas av varandras olika 

uttalanden (både positiva som negativa) om er?  
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Bilaga 3 – Observationsbilder, Telia  

 

 

Figur 1 – Exempel på ventilation av ilska (Telia Facebook, 2014). 

 

Figur 2 – Exempel på snabb kundlösning (Telia Facebook, 2014). 
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Figur 3 – Exempel på snabb kundlösning 2 (Telia Facebook, 2014). 

 

Figur 4 – Exempel på obesvarat inlägg (Telia Facebook, 2014). 



59 
 

Bilaga 4 – Observationsbilder, Västtrafik 

 

Figur 1 – Exempel på ärende som hänvisas vidare (Västtrafik Facebook, 2014). 

 

Figur 2 – Exempel på snabbt och tillmötesgående svar (Västtrafik Facebook, 2014). 
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Figur 3 – Exempel på kunder som ”triggar” varandra (Västtrafik Facebook, 2014). 
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Figur 4 – Exempel på att förenkla resandet för resenär (Västtrafik Facebook, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 


