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Inledning 
 
I västvärlden lever vi i en serviceekonomi (Grönroos, 1990, s. 1) där tjänstesektorn har växt 
sig större än industrisektorn under 1970-talet och börjar närma sig 50 % av Sveriges totala 
förädlingsvärde (SCB, 2008a). Statistiska Centralbyrån (2008a) fortsätter att rapportera att 
den privata tjänstesektorn ensamt står för den största delen av arbetade timmar, över 40 %. 
Även på utrikesmarknaden slår sig tjänstesektorn fram och både importen och exporten av 
tjänster blir större för varje år och är större än utrikeshandeln med varor (SCB, 2008a). 
 
I tjänste marknadsföringen har personalen en särskilt stor betydelse. Grönroos (1996, s. 52) 
menar att den traditionella marknadsföringsfunktionen är bra för förstagångsförsäljning men 
en utökad syn behövs för kontinuerlig försäljning. Judd (1987) beskriver hur personalen inom 
ett företag är en av ett företags viktigaste resurs och föreslår att den klassiska 4P-modellen1 
utökas med ett femte P; personal. Bitner & Booms  (1982) har också föreslagit att 
tjänstemarknadsföringen ska utökas till 7 P. I denna modell ingår förutom de traditionella fyra 
begreppen, som de understryker är viktiga, även personal, påtaglighet och processen för 

                                                 
1 Ett av de mest kända marknadsföringsgreppen är marknadsföringsfunktionen som belyser att en 
marknadsförare ska ta hänsyn till pris, produkt, distribution (placering) och promotion också känt som 4P 
(McCarthy, 1971). 
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tjänsteleveransen. Trots denna utökning av begreppet är några författare hårda i sin kritik mot 
både 4, 5 och 7 P. Grönroos (1990, s. 143) menar att marknadsföring är så mycket mer än 
bara dessa delar. Han är dock överens om att personalen är en av de viktigare delarna i 
marknadsföringen (Grönroos, 1996, s. 53). Om personalen är så viktig enligt teorin borde 
också personalen spela en stor roll i marknadsföringen gentemot kunder och potentiella 
kunder. 
 
Tjänster granskas mer av användaren än en vara. En tjänst skapas nämligen samtidigt som den 
konsumeras (Grönroos, 1990, s. 30; Gummesson, 1995) och granskas därför samtidigt som 
produktionen, till skillnad från en produkt som kan granskas redan innan den når ut på 
marknaden. Det är därför naturligt att en kund som köper en tjänst troligen utsätts för fler 
problem än vid köp av en vara. Best & Andreassen (1977) kom fram till att det är vanligare att 
framföra sitt klagomål till ett tjänsteföretag än till ett varuföretag. Det är därför 
klagomålshantering är viktigare för ett tjänsteföretag än för ett varuproducerande företag. 
Som den kundorienterade marknadsföraren vet är det viktigt att göra kunderna nöjda och hela 
tiden sträva efter att skapa erbjudanden och tjänster som kunderna vill ha. En granskande 
kund är således mycket värdefull för företaget. 
 
Företag bör anpassa sig efter vad kunderna efterfrågar. Enligt Svensson (2005) fokuserade 
företagen före 50-talet på vad fabriken har möjlighet att producera och fokus låg på 
existerande produkter som kunde säljas genom rätt försäljning. Fokus låg på att effektivisera 
produktion. Säljkonceptet enligt Kotler (2005, s. 15) fokuserar på att vinsterna uppnås genom 
att sälja rätt volymer och bygger på att tjäna pengar kortsiktigt snarare än att skapa långsiktiga 
relationer med sina kunder. Många moderna företag såsom Marriott och Procter & Gamble 
fokuserar idag på att utveckla produkter som bygger på kundens behov med utgångspunkten 
för vad marknaden efterfrågar och benämns som Marknadsföringskonceptet (Kotler, 2005, s. 
16). Marknadsföringskonceptet fokuserar på att tillfredställa kundens behov och önskemål. 
Företaget uppnår vinster genom att fokusera på kundtillfredställelse. (Svensson, 2005; Kotler, 
2005, s. 16). Nakata (2002) menar att även om marknadsföringskonceptet lanserades redan 
under 50-talet inom forskarvärlden, tillämpas gamla koncept som produktorientering 
fortfarande inom många företag. För att företag till fullo ska implementera 
marknadsföringskonceptet krävs att de är kundorienterade och anpassar sig efter marknadens 
ständiga efterfrågeförändringar (Kotler, 2005, s. 17). 
 
Varje år ökar antalet klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) både i absoluta tal 
och per capita och under 2007 var antalet över 9000 ärenden (Allmänna 
Reklamationsnämnden, 2008; SCB: 2008b). Enligt ARN (2008) är den störst representerade 
kategorin El, där både hemelektronik, telefoni annan kommunikationsteknik ingår. Tvister 
som inkommer till ARN är toppen på ett isberg av klagomål och konsumenters synpunkter på 
företag, Är det verkligen så att de flesta tvister löses direkt? Kan det vara så att de flesta 
missnöjda kunder inte orkar bry sig att klaga utan byter bara ljudlöst till en konkurrent? Dessa 
missnöjda kunder syns inte i ARNs statistik, ej heller i företagets klagomålsstatistik utan bara 
i försämrade vinstresultat. I vilken utsträckning prioriterar företag att tillgodogöra sig 
kundernas synpunkter? Exempelvis hävdar Stauss & Seidel (2004, s. 141) att endast var 500:e 
missnöjde kund hörs av ledningen. Antalet ökade fall till ARN kan bero på att fler kunder vet 
om att de kan klaga, en annan orsak till ökningen kan vara att företag fokuserar på fel 
kundbemötande. Chebat, Davidow, Codjovi (2005) resonerar om att ökningen beror på att 
företag negligerar kundens irritation och ilska och bara ser till de problem som kunden 
upplever. 
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Företag lyckas sällan behålla missnöjda kunder som vill avsluta sitt abonnemang eller 
motsvarande. Ett av hotellen i Sodexhokoncernen har under 2008 gått ut med en slogan där de 
berättar att ”om du är nöjd, berätta det gärna för andra! Om du är missnöjd, berätta det för 
oss!”. Just detta hotell har verkligen förstått värdet i att ta hand om gästernas klagomål. En 
kund som känner sig missnöjd med en tjänst kommer han eller hon sprida negativa rykten om 
företaget, byta leverantör och/eller delge sina synpunkter till företaget (Blodgett, Wakefield, 
Barnes, 1995; Tax, Brown, Chandrashekran, 1998; Davidow, 2003). Troligtvis kommer 
kunden inte att delge företaget sitt missnöje då en tredjedel (Andreasen, 1984, 1985; Richins, 
1983; Stauss & Seidel, 2004, s. 152) framför sitt klagomål. Av dessa är det fortfarande många 
som inte är nöjda då 50% av alla som framfört ett missnöje till ett företag inte är nöjda efter 
företaget har fått chans att återställa situationen (Hart, Heskett, Sasser, 1990; Lewis & 
McCann, 2004; Stauss & Seidel, 2004, s. 141). Med detta som utgångspunkt är det mer än 
83% av alla missnöjda kunder som företaget inte kan vända till att bli positiva till företaget. 
Kan ett tjänsteföretag ändra på denna statistik eller är alla företag dömda att alltid ha en grupp 
missnöjda kunder? 
 
En av marknadsföringens delar är att lyssna på sina kunder.  Zeithaml et al. (2006, s. 142) 
nämner några av de mål som ett företag kan ha i samband med en marknadsundersökning. 
Bland andra nämns att mäta kundens uppfattning av tjänsten mot kundens förväntningar, att 
mäta hur kundens förväntningar förändras över tid och förutspå nya trender och för att 
upptäcka missnöjda kunder och försöka göra kunden nöjd. Det finns en mängd metoder för att 
undersöka vad kunderna faktiskt vill ha. Vanliga undersökningsmetoder är exempelvis att 
dela upp marknaden med segmentering, kvalitativa fokusgrupper och kvantitativa 
frågeformulär. Det är större sannolikhet att en kund berättar sitt önskemål till ett tjänsteföretag 
(Best & Andreassen, 1977) än till ett varuföretag för att tjänsten går att förbättra och den 
produceras samtidigt som konsumtionen. Detta ger tjänsteföretagen en möjlighet att fånga upp 
kundernas synpunkter genom formalisering och strukturering. 
 
Formella marknadsundersökningsmetoder som frågeformulär ger företagen en möjlighet att 
anpassa sig efter marknadens behov och önskemål. Tjänster är till skillnad från fysiska varor 
unika i avseende att de produceras på samma gång som de konsumeras. (Grönroos, 1990; 
Gummesson, 1995; Zeithaml 2006, s. 23). Kontaktpersonalen har med andra ord en unik 
möjlighet inom företaget att i mötet med kunden tillgodogöra sig kundens utvärdering av 
tjänstekvalitén, men hur tillgodogör sig företag kunders synpunkter via kontaktpersonalen 
som är i daglig kontakt med kunderna? Många har säkert erfarenhet av att som kund bli 
negligerad och känna att det inte leder någon vart att komma med synpunkter. Ibland kan svar 
på ett klagomål till kontaktpersonalen vara att den inte är ansvarig och hänvisar till ledningen 
eller kundservice. Men orkar kunder bry sig att ta kontakt med ledningen eller kundservice? 
Är det rent av så att mycket värdefull information går till spillo? Hur tar ledningen till vara på 
den information som företagets kontaktpersonal får in genom den vardagliga kontakten med 
kunderna? Eller stannar informationen bara vid kontaktpersonalen för att sedan falla till 
glömska. Är kundernas synpunkter till kontaktpersonalen en förbisedd och outnyttjad källa till 
förbättring? 
 
Bolman & Deal (2003) menar att ett företag bör ha ett system för att konkretisera hur de i 
praktiken tänker tillämpa filosofin om att lyssna på sina anställda. I annat fall riskerar de att 
det bara blir tomma ord. I vilken omfattning tillämpar företag system för att fånga upp 
kundernas synpunkter via kontaktpersonalen? Hur ser de ut, hur följs de upp och i vilken 
utsträckning fungerar de väl? En annan viktig fråga är hur företag hanterar den information 
som kommer in? 
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Är det tillräckligt om företagen bara har ett system för att samla in kunders synpunkter om 
personalen över huvud taget inte känner sig motiverad att lyssna på kunderna? Enligt Bolman 
& Deal (2003, s. 152) söker medarbetare ständigt i vilken utsträckning som deras organisation 
lyckas tillfredställa deras individuella behov. Hur kan ett företag motivera kontaktpersonalen i 
sin strävan att lyssna på kunderna? På vilket sätt kommer en sådan målsättning att tillgodose 
kontaktpersonalens behov? Vilka incitament skulle sporra medarbetarna att söka efter kunders 
synpunkter? Vilken motivationsteori gör att kontaktpersonalen söker efter synpunkter? 
 
Forskare har sett att empowerment används som motivationsteori i synpunktshantering. Tax et 
al. (1998) menar att empowerment kan vara ett sätt för företag att se till att personalen tar 
hand om klagomål. Enligt Bowen & Lawler (1995) har allt fler börjat diskutera om vikten av 
att ge kontaktpersonalen i tjänsteföretag empowerment till i syfte att stärka dem att bättre 
kunna hantera klagomål. Genom empowerment kan kontaktpersonalen på egen hand fatta 
beslut och hitta lösningar till klagomål. Boshoff & Leong (1998) har även undersökt 
sambandet mellan empowerment och framgångsrik tjänsteåterhämtning och funnit positiva 
relationer. Hughes et al. (2006, s. 271) menar att bland de företag som tagit empowerment i 
bruk är huvudanledningen främst att de hoppas skapa en ökad motivation bland de anställda. 
För att skapa engagemang bland de anställda tillämpas ofta empowerment hävdar Frey 
(1993). Hayes (1994) och Pickard (1993) framställer empowered anställda som att de känner 
sig mera motiverade och uppskattade av företaget. I många undersökningar visar de också ett 
högre engagemang och de har ofta en mycket positiv upplevelse av deras arbete. De anser sig 
ha intressanta jobb och till sist har de roligt på jobbet. Används då empowerment inom 
tjänsteföretagen som metod för att motivera kontaktpersonalen att tillgodogöra sig kunder 
synpunkter? Det är med denna bakgrund som vi kommer fram till följande 
problemfrågeställning. 

Problemfrågeställning 
Hur använder tjänsteföretag empowerment för att tillgodogöra sig kunders synpunkter? 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur tjänsteföretag med många kundkontakter samlar 
in synpunkter och klagomål från deras kunder. Genom att undersöka hur företag motiverar sin 
kontaktpersonal att ta emot synpunkter, vill vi förstå i vilken utsträckning empowerment 
används som motivationsteori. Studien utgår från ett ledningsperspektiv och använder ett 
kontaktpersonalperspektiv för att se om ledningen och kontaktpersonalens världsbild 
överensstämmer. 

Disposition 
För att svara på detta problem och denna syftesbildning har vi valt att först beskriva några 
vanliga begrepp som vi kommer att använda för att du som läsare ska känna dig välkommen 
in i uppsatsen. Vi fortsätter med att förklara vår syn på vetenskapen, vilka värderingar som vi 
som författare bär med oss i skrivandet av uppsatsen. Innan vi har gått ut i verkligheten har vi, 
inte bara samlat teorier om empowerment och om verktygen för synpunktshantering, vi har 
även beskrivit vårt tillvägagångssätt i kapitlet Genomförande. Avslutningsvis summerar vi 
upp teorierna och verkligheten som mynnar ut i en analys av fallstudierna och presenterar 
våra slutsatser inom ämnet. 
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Begreppsförklaring 
Empowerment 
Empowerment är en motivationsteori. Det finns ingen accepterad svensk översättning som vi 
har hittat och därför använder vi begreppet empowerment. Begreppet kommer att förklaras 
mer ingående under kapitlet motivation och verktyg för synpunkshantering. 
 
Kontaktpersonal 
Kontaktpersonalen är de som arbetar med att ta hand om kunders frågor, funderingar och 
klagomål. Begreppet introducerades av Grönroos (1996, s. 53). 
 
Kundserviceansvarig 
Kundserviceansvarig har det övergripande ansvaret över kontaktpersonalens organisation. 
Kundserviceansvarig ansvarar för att företaget kan svara på kunders synpunkter och frågor. 
 
Mellanchefer 
En mellanchef inom kundservice är en person som har direkt kontakt med kontaktpersonalen 
men inte nödvändigtvis direkt med kunder. En mellanchef är också ansvarig för en grupp 
kontaktpersonal. 
 
Mystery calls 
Zeithaml et al. (2006, s. 159f) beskriver mystery shopping som att en kontrollant agerar kund 
och testar de anställda. De kan exempelvis mäta bemötande och huruvida den anställde kan 
svara på vissa specifika frågor. Inom kundservicebranschen kallas begreppet mystery 
shopping för mystery calls. 
 
NKI 
NKI står för Nöjd Kund Index. Det finns en mängd sätt att mäta NKI från allt från några få 
frågor genom trailer calls eller genom utförliga enkäter. Det som är viktigt inom NKI är att 
mätningarna utförs på samma sätt över en jämförbar tid. 
 
Outsourcing 
Outsourcing innebär att ett företag har utlokaliserat hela delar, eller delar av, sin verksamhet 
till ett annat företag. Vi kommer konsekvent att använda benämningen outsourcing eller 
outsourcad om en verksamhet som sköts av en tredje part. 
 
Regler 
Regler är den sammansättning av affärsregler som gäller för kunder vid olika transaktioner 
exempelvis allmänna och särskilda villkor. Med regler menar vi även den samling av råd och 
befogenheter till kontaktpersonalen som specificerar och öppnar upp för alternativ hantering 
av situationer. 
 
Respondent 
I denna uppsats har vi valt att kalla en person som svarar på en enkät eller intervju för 
respondent. 
 
Ryktesspridning 
Detta är en svensk uppsats och vi vill därför använda det svenska uttrycket av det engelska 
begreppet Word of mouth. Det engelska uttrycket Word of Mouth används i den engelska 
litteraturen som den informella kommunikationskanalen mellan olika personer som inte 
nödvändigtvis har en koppling till företaget. 
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Synpunkter 
Genom hela uppsatsen kommer vi att använda oss av begreppet synpunkter där vi menar 
kunders idéer, förslag och klagomål. När vi skriver klagomål menar vi endast synpunkter av 
negativ karaktär. 
 
Tjänsteåterhämtning 
När en tjänsteleverans har gått fel så att det har drabbat kunden kan ett företag genomföra 
åtgärder som mildrar skadan av det inträffade felet. Åtgärderna som vidtas kallas i engelsk 
litteratur för service recovery. Vi väljer att använda benämningen tjänsteåterhämtning på detta 
fenomen. 
 
Trailer Calls 
Trailer calls är en automatisk survey-undersökning direkt efter kunden har pratat med 
kontaktpersonalen. Ett trailer call är enligt Zeithaml et al. (2006, s. 156) att, under tiden 
kunden väntar i samtalskö, ombeds kunden att stanna kvar i telefonen för att svara på några 
korta frågor efter samtalet med kontaktpersonalen. Direkt efter samtalet spelas en automatisk 
röst upp som frågar frågor om exempelvis bemötande. Ofta benämns sammanställningen av 
trailer calls resultat som NKI. 
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Vetenskapligt synsätt 
I likhet med alla andra  vinklar vi alltid sanningen efter vår uppfattning av världen. Syftet 
med detta kapitel är att redogöra för vilken bakgrund och vilket synsätt vi har. Du som läsare 
ska alltid kunna, med ett kritiskt förhållningssätt, granska oss som författare och vi ska tåla 
att bli granskade. Vårt vetenskapliga synsätt är en del i att kunna förklara och visa våra 
utgångspunkter inför resten av uppsatsen.  

Förföreställningar. 
Enligt Bryman och Bell (2005, s. 42f) påverkas en studie av forskarnas personliga 
värderingar. Värderingar är de subjektiva uppfattningar eller föreställningar som forskaren 
har. Det är inte möjligt för en forskare att ha full kontroll över sina värderingar. Under 
forskningsprocessen kan exempelvis sympati dyka upp för en respondents åsikt. Sympati mot 
en respondent påverkar forskarens analys av teorin och empirin vilket kan leda till skeva 
slutsatser. Vi som författare måste alltså hela tiden ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot 
respondenterna. Tebelius & Patel (1987) menar att förförståelsen formas av forskarens 
livsupplevelser och kompetens. Denna förförståelse är ett grundkrav för att analysera en 
studie. Johansson-Lindfors (1993:76) menar att en forskare har bildat sig föreställningar om 
forskningsämnet såväl före som under forskningsprocessen. Det finns tre sorters 
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föreställningar. För det första finns det allmänna föreställningar som grundar sig i individens 
personliga upplevelser och utifrån en inverkan från samhället. Forskarens kunskap i ämnet 
och synen på kunskap är också en förföreställning som kommer att påverka studien. Enligt 
Johanssson-Lindfors (1993:76) påverkar till sist forskarens teoretiska förföreställningar som 
utgör utifrån vilket perspektiv som forskaren formar sina slutsatser utifrån. Men är det då 
möjligt för en forskare att vara helt objektiv och frigöra sig från sina förföreställningar? Enligt 
Bryman & Bell (2005, s. 43) och Eneroth (1984, s. 87) är det sällan som författare idag menar 
att objektiviteten fungerar i praktiken. Vi har därför anslutit oss till ett av råden som Eneroth 
(1984, s. 87) ger, det går ut på att författarna ska ”renodla sinnesdatan” genom att ”göra sig 
dum”. Ett sådant synsätt gör att vi sänker vår mängd förutfattade meningar och det är endast 
då vi kan tillgodogöra oss relevant information. 
 
Vår förförståelse påverkar både hur vi har genomfört studien och resultatet. Därför avser vi att 
redogöra våra erfarenheter, kunskaper och värderingar med ambitionen att läsaren lättare ska 
kunna granska och ta till sig av studiens innehåll. 
 
Vi har båda likt gemene man en omfattande erfarenhet av att ge synpunkter till tjänsteföretag 
som vi möter i vår vardag. Som konsumenter har vi båda en stor erfarenhet av att ge mycket 
synpunkter. Vi är kritiska konsumenter som dock inte bara klagar i det tysta utan gärna delar 
med oss direkt till personalen våra beröm eller klagomål. Det här gör att studien kan påverkas 
av vår övertro på kunders vilja att ge synpunkter. Molander har erfarenhet av 
klagomålshantering inom resebranschen. Han driver resebolaget Eurocation som arrangerar 
resor till Bryssel. Han har bland annat varit reseledare i Bryssel och därigenom fått mycket 
erfarenhet av att ta emot synpunkter från kunderna och klagomålshantering. Molander har 
även utbildat reseledare att bli bättre på att hämta in synpunkter från kunderna vilket gör att 
han har förföreställningar om hur ett företag kan jobba med att tillgodogöra sig kunders 
synpunkter. Som ett knep för att samla in synpunkter från kunderna via de anställda har 
Molander fokuserat på att motivera de anställda genom att visa sin uppskattning i form av att 
ta del av synpunkterna. Det medför att studien kan ha fått en extra tilltro till vikten av att 
motivera de anställda. Molanders företag Eurocation är ett litet företag med bara två anställda 
och det kan medföra att han bortser de resurser som större företag kan tillgå för att 
tillgodogöra sig kunders synpunkter. Agestam har som ordförande i Handelshögskolans 
studentförening HHUS aktivt engagerat sig för att coacha styrelsens medlemmar. Till följd av 
detta kan hans överdimensionerade tilltro till effekterna av coachning påverka studien. 
 
Agestam har jobbat på kundservice hos en av Sveriges största bredbandsleverantörer. Genom 
jobbet har Agestam fått en inblick i hur ett väletablerat storföretag utvecklat system för att 
kvalitetssäkra verksamheten. Denna erfarenhet i forskarteamet medför sannolikt en extra 
förståelse och tonvikt gentemot formaliserad informationsinhämtning som en kanal för att 
tillgodogöra sig kundernas synpunkter via anställda. Resebranschen, telekombranschen och 
elbranschen får varje år mycket klagomål. Vi har erfarenhet från resebranschen såväl som 
telekombranschen och därför tyckte vi att det var intressant att även ta med elbranschen. 
 
Vi har båda en civilekonomutbildning i ryggen. Agestam har läst Service Management-
programmet och Molander civilekonomprogrammet. Båda har läst grundkursen i 
marknadsföring A med samt Service Marketing. Kurserna är till stor del fokuserade på Philip 
Kotlers respektive Valerie Zeithamls med kollegors perspektiv på marknadsföring. Vi har 
också läst ett antal management- och ledarskapskurser som mycket väl kan ha färgat oss. Med 
dessa kurser i bagaget finns det risk att vi är färgade av deras perspektiv på marknadsföring. I 
och med att vi tillgodogjort oss dessa kunskaper som bland annat tar upp hur företag kan 
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tillgodogöra sig kunders synpunkter finns det risk att vi också utesluter metoder som dessa 
kurser inte berört. Molander har studerat en kurs på California State University i Marketing 
Research. Kursen fokuserade till stor del på formaliserade former av informationsinhämtning 
vilket kan medföra att vår studie brister i fokus på vikten av informella samtal mellan kunder 
och kontaktpersonalen samt kontaktpersonalen och ledningen. 
 
Med våra värderingar delar vi till stor del synen på ledarrollen. Att inkludera och lyfta fram 
människors inneboende talanger anser vi båda vara en viktig uppgift för en ledare. Det här 
medför att empowerment, där man gör de anställda delaktiga, är en viktig metod för att ta 
motivera de anställda att till sig av kunders synpunkter. 

Perspektivval 
Tebelius & Patel (1987, s. 24f) menar att beroende på från vilket perspektiv en person tittar på 
verkligheten skapas olika bilder. Genom att titta på verkligheten utifrån flera perspektiv 
skapas en mångfald som ger en bättre förståelse för helheten. När ny kunskap som inhämtas 
utifrån ett annat perspektiv sätts i jämförelse med gammal kunskap får den en ny mening. I 
vår studie har vi valt att se utifrån ett företagsperspektiv och inte ett kundperspektiv. Motivet 
till detta är att vi vill studera hur företag jobbar för att tillgodogöra sig kunders synpunkter 
vilket vårt syfte preciserat. Kundperspektivet har vi exkluderat då vi vill fokusera på den 
interna kommunikationen mellan cheferna och kontaktpersonalen. Vår problematik kretsar 
kring hur ett företag genom system, policys och motivation kan tillgodogöra sig synpunkter 
från kunder via anställda, sedermera antar vi därmed att kunder kommer med synpunkter. I 
vilken utsträckning kunderna upplever att företag tillgodogör sig deras synpunkter kan vara 
ämne för framtida studier. Som en första kontakt med företagen har vi intervjuat 
kundserviceansvarige. Vi har bedömt att den personen har bäst kompetens att hantering av 
synpunkter från kunder och att vi tillsammans med dem bäst kan utforma en plan för vilka 
inom företaget som bäst lämpar sig att intervjua och delta i enkäten. Vi har valt att intervjua 
både kontaktpersonal samt deras chefer för att få en god förståelse utifrån båda perspektiven. 
Vår utgångspunkt är ett ledningsperspektiv där vi fokuserar på hur ledningen agerar för att 
företaget på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig synpunkter via kontaktpersonalen. Vi har 
valt mellancheferna då det är dessa som har den nära dagliga kontakten med 
kontaktpersonalen och därmed enligt oss den bästa chansen inom företaget att påverka och 
skapa förutsättningarna för de dem. De svar som vi får in via enkäten till kontaktpersonalen 
ligger till grund som ett underlag för att validera mellanchefernas idéer. Utan informationen 
från kontaktpersonalen skulle vi inte kunna bekräfta huruvida mellanchefernas agerande är 
framgångsrikt eller ej. Att det finns en policy om att lyssna på kunderna är inte desamma som 
att den efterlevs. 

Vetenskapssyn 
En gång i tiden var det ”sanning” att jorden var platt. Efter världsomseglingarna under 
medeltiden spreds dock den nya sanningen över Europa om att jorden var rund. Idag tar de 
flesta för givet att jorden är rund. Falsk fakta som ses som sanning är exempel på faktoider 
och även i dagsläget finns det faktoider i alla samhällen. Som forskare är det viktigt att 
redogöra för den verklighetsuppfattning vi har, då forskaren alltid kommer att påverka 
undersökningen (Tebelius & Patel, 1987, s. 26). Genom att beskriva vår syn på kunskapsteori, 
även kallat epistemologi (Bryman & Bell, 2005, s. 27) kan du som läsare få en bättre inblick 
hur vi har påverkat arbetet. 
 
Innan vi börjar med att beskriva vår vetenskapssyn vill vi beskriva hur vi ser på verkligheten. 
Enligt Bryman & Bell (2005, s. 33ff) och Johansson-Lindfors (1993:39) finns det två sätt att 
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uppleva verkligheten, alltså två ontologier. Det ena tankesättet är att det finns en verklig 
verklighet som är densamma för alla och kallas för objektivism. Objektivister utgår från att 
världen baseras på materiella ting (Johansson-Lindfors, 1993:39). Vi anser att denna 
världsbild är aningen cyniskt och för att förstå mänskliga mönster krävs det ett synsätt som tar 
hänsyn till människors reaktioner på andra personers interaktioner. Konstruktionism är en 
ontologi som bygger på att världen är uppbyggd av relationer och sociomateriell verklighet 
(Johansson-Lindfors, 1993:39). Enligt Bryman & Bell (2005, s. 34f) är det bara möjligt att 
studera relationer när den osynliga sociala ordningen studeras. När vi undersöker en stämning 
och en kultur har vi därför valt en ontologi som utgår från att vi som författare uppfattar 
världen från ett subjektivt perspektiv, det vill säga konstruktionism. 
 
Enligt Kuhn i Tebelius & Patel (1987, s. 26f) kallas den vetenskapssyn som är aktuell under 
en viss tidsperiod för paradigm. Ett paradigm är en samling åsikter och idéer som påverkar 
hur en forskare ska anta en frågeställning och lösa dito (Bryman & Bell, 2005, s. 37). Tebelius 
& Patel (1987, s. 28) använder sig av paradigmbegreppet och identifierar tre paradigm i 
dagens samhälle; positivism, hermeneutik och kritisk teori. Vi är relativt nya inom området 
forskning då detta är den första uppsats då vi verkligen har fått gå på djupet med ett ämne har 
vi inte hittat en tydlig och klar linje inom ett visst paradigm. Det finns dock en övervägande 
del som talar för det hermeneutiska synsättet. Med anledning av detta kommer vi att beskriva 
två av de vanligaste paradigmen nedan. 
 
En hermeneutisk vetenskapssyn är en syn där en forskare tolkar och försöker förstå sin 
omgivning (Bryman & Bell, 2005, s. 29, Patel & Davidson, 2003, s. 28). Hermeneutiken är 
mycket ofta ett synsätt inom samhällsvetenskapen, när en forskare vill förstå en helhet och 
andra personers ageranden (Patel & Davidson, 2003, s. 29; Tebelius & Patel, 1987, s. 33; 
Bryman & Bell, 2005, s. 29). Med en hermeneutisk utgångspunkt försöker man fånga det 
svårfångade. Lundahl & Skärvad (1999, s. 42) diskuterar några utgångspunkter inom 
hermeneutiken där nämns tolkning av sociala fenomen och att det är en vetenskapssyn som 
föredras när en forskare ska använda en kvalitativ forskningsmetod (Lundahl & Skärvad, 
1999, s. 38). 
 
Ledarskapsforskning kan både göras hermeneutiskt och positivistiskt. När vi som forskare vill 
studera ett beteende hos ledarpersonligheter är det viktigt att just studera en helhet och förstå 
vad dessa ledare menar och gör i olika situationer. Vi vill även skapa oss en större 
förståelsebild genom en jämförelse med en kvantitativ tolkningsstudie. Det vi deklarerar i 
tidigare avsnitt om förföreställningar handlar om att neutralisera oss som forskare och visa 
vilka subjektiva delar vi tar med oss i forskningen. Hermeneutiken har just ett mycket 
subjektivt perspektiv där forskarens egna synpunkter och åsikter påverkar undersökningen 
(Tebelius & Patel, 1987, s. 34). Grint i Bryman & Bell (2005, s. 30) beskriver att just 
ledarskapsundersökningar inte kan göras med ett annat synsätt än med en hermeneutisk 
utgångspunkt. Han menar att det inte går att mäta ledarskap då det inte finns något ”gott 
ledarskap”. Ledarens egenskaper måste identifieras och mätas var för sig, för att förstå sig på 
helheten. I vår undersökning kommer vi att titta på ledaregenskap och metoder för att 
motivera medarbetare att ta emot klagomål, detta påminner mycket om Grints undersökning 
enligt ovan och därför finns ett hermeneutiskt inslag i denna undersökning. 
Ledarskapsforskningen har på senare tid inriktats mer och mer mot positivismen då vissa drag 
hos en ledare har mätts vilket Alvesson & Deetz (2000, s. 59ff) tycker är ett stort slöseri med 
pengar för att se om den positivistiska metoden fungerar på något som definitivt inte går att 
mäta med hårda fakta. Om det skulle vara så att det inte är en ledarstil som identifieras utan en 
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kultur eller en stämning måste författarna förstå de olika delarna i kulturen för att kunna göra 
några slutsatser. 
 
Ett positivistiskt synsätt är att hänvisa till en objektiv sanning (Patel & Davidson, 2003, s. 26). 
Bryman & Bell (2005, s. 26) går längre än så och beskriver att det finns olika delar inom 
positivismen, för det första ska en kunskap kunna bekräftas via våra sinnen för att få kalla sig 
för ”riktigt kunskap”. Patel & Davidson (2003, s. 27) kallar detta för verifierbarhetsprincipen. 
Vi kommer att använda oss delvis av denna princip då vi kontrollerar ledarnas uppfattning 
mot kontaktpersonalens uppfattningar. Bryman & Bell (2005, s. 26) fortsätter att beskriva den 
andra och tredje delen om deduktivism och induktivism, dessa delar är så pass omfattande att 
vi kommer att behandla detta i nästa avsnitt: Angreppssätt. Den fjärde delen handlar om att 
vetenskapen ska vara värderingsfri. Detta är en vetenskapssyn som inte går att applicera på en 
studie om ledarskap i enlighet med Grint i Bryman & Bell (2005, s. 30). En 
ledarskapsundersökning kommer att påverkas av forskarnas förföreställningar. Om ett 
positivistiskt synsätt skulle användas kan vi endast förklara och beskriva en 
ledarskapssituation men inte kunna förstå ledarskapets konsekvenser för sin omgivning 
(Bryman & Bell, 2005, s. 29). Den femte och sista aspekten i positivismen som Bryman & 
Bell (2005, s. 26) beskriver är underförstått av den första aspekten och beskriver att det finns 
en tydlig skillnad mellan fakta och normgivande påståenden. Denna aspekt leder oss till att 
positivismen visar på ett naturvetenskapligt synsätt, och att positivismen i dess strikta 
utövande bara kan grundas på resultatet av mätningar av noggrant mätta storheter (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001, s. 202). Vi anser att inom kultur- och ledarskapsforskningen finns 
det ingen objektiv sanning. Det som anses som en god kultur eller ett gott ledarskap är 
situationsberoende och behöver inte vara bra givet ledaregenskaperna med okänd miljö och 
följeslagare. Ett positivistiskt synsätt känner vi som författare inte igen oss i och hänvisar 
detta synsätt till de personer som mäter erkända och fastställda storheter. 
 
Det finns ytterligare några vanliga paradigm inom samhällsvetenskapen som vi inte kommer 
att lägga vår fokus på. Vi kommer inte att analysera enligt kritisk teori, då vi anser att vi inte 
kommer att göra en studie som kopplas till det nuvarande politiska systemet i Sverige, vilket 
den kritiska teorin har som funktion (Patel & Davidson, 2003, s. 35). Vi anser också att den 
västerländska kulturen överlag, där även den mesta av teoribildningen kommer från, är 
tillräcklig för att skildra likheterna och skillnaderna i samhället. Vi kommer heller inte att 
observera ledare från ett genusperspektiv utifrån ledarpersonligheternas socialt konstruerat 
kön (Patel & Davidson, 2003, s. 35). Vi anser att dessa paradigm kräver vart för sig eget 
angreppssätt som inte är medräknat i syftet för denna studie. 
 
Vårt hermeneutiska synsätt gör att vi kan förstå oss på våra respondenter. Genom att luta mer 
åt det hermeneutiska synsättet tillåter vi oss själva att närma oss en förståelse av den situation 
som råder inom den specifika arbetsplats vi undersöker. Vår tro på den aktiva människan är 
bara ytterligare ett argument till att undersökningen lutar mer och mer åt det hermeneutiska 
hållet (Johansson-Lindfors, 1993:44). Vårt hermeneutiska synsätt hindrar oss inte från att 
mäta kvantifierbara storheter trots att mätandet ofta tillhör positivismen. Vi använder de svar 
vi får både via enkäter och via intervjuer för att förstå en övergripande kultur och därför visar 
vi vår hermeneutiska synsätt. 

Angreppssätt 
En forskares angreppssätt är den övergripande metod som en forskare använder för lösa eller 
svara på ett problem. Genom att förklara vårt angreppssätt förklarar vi för dig som läsare 
vilken metod vi har använt för att svara på vår grundläggande problemformulering. Inom 
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forskarvärlden används olika relationer mellan teori och empiri för att svara på problemet, det 
finns två vanliga angreppssätt; induktion och deduktion (Bryman & Bell, 2005, s. 23ff; Patel 
& Davidson, 2003, s. 23ff). 
 
Deduktion går ut på att koppla verkligheten mot en undersökt teorisamling. Patel & Davidson 
(2003, s. 23) väljer att beskriva deduktion som bevisandets väg. En forskare utforskar först 
hela teoriområdet för att kunna framställa ett antal hypoteser. Genom att undersöka omvärlden 
kan falsifiering eller verifiering av hypoteserna genomföras. Detta flöde är det typiska 
deduktiva synsättet (Patel & Davidson, 2003, s. 23; Bryman & Bell, 2005, s. 23; Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001, s. 200). 
 
Då vi, i vår roll som forskare, angriper problemet med en grundkännedom om de teorier som 
finns inom både empowerment och klagomålshantering är vår studie delvis deduktiv. I vår 
analys finns en koppling mellan teorierna och verkligheten (empirin) som gör att vi kan 
komma fram till nya teorier vilket är en av de sista delarna som Bryman & Bell (2005, s. 23) 
nämner om det deduktiva angreppssättet. Det deduktiva angreppssättet försvagar den 
subjektiva ställningen vi som forskare har försatts oss i, genom att använda oss av en 
överhängande hermeneutisk vetenskapssyn och ökar objektiviteten i undersökningen då vi har 
blivit påverkade av existerande teorier innan vi undersökt verkligheten. 
 
En forskare som arbetar induktivt kan sägas följa upptäckandets väg (Patel & Davidson, 2003, 
s. 24). En forskare som drar slutsatser som enbart är grundad på empirisk data använder en 
induktiv metod (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 200). Dock finns det deduktiva 
inslag i den induktiva processen när forskaren upptäcker nya situationer nämnda i teorierna 
vilket gör att forskaren måste gå tillbaka till verkligheten för att upptäcka de nya aspekterna. 
Detta kallas den iterativa induktiva metoden (Bryman & Bell, 2005, s. 25) och visar på 
svagheterna med den induktiva metoden. Nackdelen med den induktiva metoden är alltså att 
forskaren inte kan få en helhetsbild av verkligheten vid ett induktivt angreppssätt (Bryman & 
Bell, 2005, s. 25; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 
 
Denna studie är inriktad på att angripa problemet från ett deduktivt angreppssätt, men då både 
klagomålshanteringslitteraturen och empowermentlitteraturen beskriver de många 
utvecklingspotentialer som forskningen (ex: Davidow, 2003; Latham & Ernst, 2006) är vi 
även öppna för ett induktivt förfaringssätt för att lyckas hitta svaren på våra frågor. Vi vill 
dock poängtera vårt överhängande deduktiva angreppssätt. 
 
Det induktiva och det deduktiva angreppssättet kan anses som förknippat med positivismen 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 200). Vi hävdar dock i linje med Patel & Davidson 
(2003, s. 24f) att vetenskapssynen inte nödvändigtvis behöver ha en koppling till 
angreppssättet. Vår övervägande hermeneutiska vetenskapssyn går mycket väl att kombinera 
med dessa klassiskt positivistiska angreppssätt (Bryman & Bell, 2005, s. 25). 

Syn på utomstående källor 
Vetenskapen lägger stor tyngd på trovärdighet. Vår uppsats lägger också stor tyngd på 
trovärdighet då vi vill att våra resultat ska uppfattas som riktiga. Som vi tidigare har 
deklarerat försöker vi hitta vilka svagheter som vi själva besitter. Uppsatsen består dock inte 
endast av våra egna tankar utan även av andras åsikter och forskning. I det kapitel där vi 
beskriver vår teoretiska referensram är den de flesta av källorna forskning inom 
empowerment och inom klagomålshantering. I det kapitel där vi beskriver verkligheten och 
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den undersökning vi har gjort hos fyra företag är alla källor från respektive företag. När vi har 
tagit del av sekundär- och primärkällor har vi alltid haft några grundläggande utgångspunkter. 
 
Thurén (2005, s. 13) beskriver de grundläggande källkritiska principerna. Den första 
principen är äkthet, där vi författare har tagit ställning till om källan är äkta och om källan är 
den person som denne har utgett sig för att vara. Den andra principen är tidssamband och det 
handlar om att information ska vara kontemporär. Den information som är kritisk i tid ska 
vara av den senaste karaktären. Den tredje principen är oberoende, vilket betyder att så lite 
information som möjligt ska vara referat och plagiat. Endast i de fall där vi inte har tillgång 
till förstahandskällan har vi valt att ta informationen från referat. I dessa fall har referat källan 
och originalkällan tydligt markerats. Den sista principen är tendensfrihet, vilket betyder att 
källan inte ska vara vinklad till någons fördel såsom politiska partier, företag eller något 
särskilt intresse. Principen tendensfrihet är den princip som vi författare har misstänkt vara 
aktuell och där vi i avsnittet undersökningsdesign försöker begränsa biasen av 
respondenternas svar så mycket som möjligt. 
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Motivation och verktyg för synpunktshantering 
Vår teoretiska referensram kommer att fokusera på den litteratur som finns och berör 
synpunktshantering och empowerment. Inom området synpunktshantering finns de vanligaste 
dragen inom klagomålshanteringen uppdragna. Syftet med studien avspeglas också i 
teorigenomgången då vi har lagt mindre fokus på kunden och mer fokus på de interna 
processerna. I litteraturen (ex: Zeithaml et al., 2006, s. 227) kallas dessa hanteringssätt för 
tjänsteåterhämtningsstrategier. Vi framhäver de teorier som kan hjälpa kontaktpersonalen i 
sitt möte med kunden för att visa på en helhetsbild av verktygen som finns inom litteraturen 
som en kundservicechef kan ge sin kontaktpersonal. Därefter beskriver vi teorier om 
empowerment som motivationsteori. 

Verktyg för hantering av kunders synpunkter 
Många författare uppmanar företag att uppmuntra kunder till att komma med synpunkter 
(Stauss & Seidel, 2004, s. 36ff; Davidow, 2003; Tax et al. 1998). Många företag försöker 
också ta emot kundsynpunkter genom att upprätta telefonbaserad kundservice att en hel 
bransch har uppstått inom call-centerindustrin. För att kontaktpersonalen ska bli uppmuntrad 
att faktiskt ta emot dessa klagomål måste vi även titta på de verktyg som finns för att hantera 
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kunderna. I detta avsnitt kommer vi beskriva de, i teorin nämnda, faktiska verktygen som 
kontaktpersonalen kan använda sig av. 
 
För att ett företag ska kunna strukturera upp kundklagomål måste det finnas tydliga och enkla 
system. Payne & Frow (2005) sammanfattar forskningen om customer relationship 
management (CRM) och visar på att ett IT-system måste finnas för att hantera alla 
kundkontakter på ett bra sätt. Detta stämmer överens med facilitation (Davidow, 2003) och 
med procedural justice (Tax et al., 1998). IT-systemet ska ha möjlighet att analysera all den 
data som samlas och vara enkelt att använda (Payne & Frow, 2005). Just att det ska vara 
enkelt att använda gör att kontaktpersonalen enklare kan använda IT-systemet på det sätt som 
kundservicechefen vill att det ska användas (Davidow, 2003). För kontaktpersonalen gör IT-
systemet det enklare att nå information (Payne & Frow, 2005) om en specifik kund och på det 
sättet vara välinformerad vilket leder till att kunden upplever procedural justice då 
kontaktpersonalen inte behöver ställa frågor som företaget redan bör veta (Tax et al., 1998). 
 
Ett gott CRM-system innehåller även information om övergripande händelser inom företaget 
(Payne & Frow, 2005). Vi tror att kontaktpersonalen får mycket av sin information via ett 
elektroniskt distributionssätt och på det viset även tillgång till CRM-systemet. Vid de tillfällen 
då större, icke individbundna, ärenden dyker upp kan även CRM-systemet användas till att 
distribuera information (Payne & Frow, 2005). Rafiq & Ahmed (2001) argumenterar att detta 
är ett sätt att motivera de anställda och kallar denna form av informationsspridning för intern 
marknadsföring. Informationsdistribution via CRM-systemet kan också fungera som en 
orientering om olika kundförhållanden och eventuella drift- eller produktionsfel som 
kunderna märker av (Rafiq & Ahmed, 2001) 
 
Ett företag måste göra det enkelt för kunder att lämna sina åsikter till företaget. Det finns en 
mängd med sätt att faktiskt gör det enklare för kunder att lämna sina åsikter. Servicegarantier 
har visat sig minska kunders uppfattade risk om en produkt (Ostrom & Iacobucci, 1998) men 
även för att kunder enklare ska kunna mäta servicekvaliteten mot något, vilket gör det enklare 
att göra ge feedback till företaget då kunden vet att denne har rätt (Hart, 1988). Fler sätt som 
förenklar för kunderna är tillgänglighet av kontaktpersonal inom företaget. Genom olika sätt 
av facilitation och timeliness såsom korta kötider till en kundservice eller att en representant 
från företaget finns tillgänglig att ta emot synpunkter eller frågor (Davidow, 2003; Stauss & 
Seidel, 2004, s. 125). 
 
Alla vill få lika behandling, men inte alla. Tax et al. (1998) beskriver inom ramen för 
procedural justice att alla kunder ska bli få samma behandling. Även Davidow (2003) 
beskriver inom ramen för redress att regler och rutiner ska vara så passa heltäckande att alla 
kunder får samma behandling. Vi tror dock att alla kunder tycker att deras synpunkt är lite 
mer speciell än någon annans synpunkt, beroende på närheten till problemet. På samma sätt 
som en ursäkt och ett artigt bemötande kan sänka kundens vilja att ha kompensation 
(Davidow, 2003; Clopton et al., 2001) kan också ett engagemang i kundens fråga också sänka 
viljan att ha kompensation (Davidow, 2003; Sparks & McColl-Kennedy, 1998). Sparks & 
McColl-Kennedy (1998) visar just på att en kund som blivit behandlad utanför de vanliga 
riktlinjerna, det vill säga på ett speciellt sätt, kommer att engagera sig i god ryktesspridning. 
 
Kompensation är känsligt för både företagen och för kunderna. Exempelvis har Davidow 
(2003) föreslagit att kompensation (då han kallar det för redress) är direkt länkat till 
kundnöjdheten men bara upp till en viss gräns. Han nämner ingen gräns men menar att en 
kompensation över ca 150% av det kunden har betalat börjar kundnöjdheten inte längre öka i 
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samma takt som kompensationen. Exempelvis visar Huppertz (2007) på att det är stor 
sannolikhet att en kund blir nöjd om en återbetalning eller ersättning av varan erbjuds. Denna 
sorts outcome justice kan också bli upprätthållen om andra former av kompensation erbjuds. 
En viktig aspekt är att kunden ska ha lättat på sina aggressioner innan en faktabaserad 
kompensationsdiskussion kan genomföras (Stauss & Seidel, 2004, s. 94f). Vi tror att en 
diskussion om kompensation enkelt kan ta orimliga proportioner om känslor spelas in istället 
för att se klart och tydligt på saken. 
 
Kompensation är vanligen sedd som en finansiell ursäkt för ett problem som uppstått, men det 
finns fler former av kompensation. Stauss & Seidel (2004, s. 103) nämner, förutom den (1) 
finansiella kompensationen, där återbetalning, prisreduktion och kompensation för skador 
som uppstått räknas upp. Det finns även (2) påtagliga alternativlösningar såsom att företaget 
byter ut den trasiga varan, upprepar tjänsten, reparerar den trasiga produkten eller en present 
(Stauss & Seidel, 2004, s. 103) såsom exempelvis en trisslott eller biobiljett. Den sista sortens 
kompensation som Stauss & Seidel (2004, s. 103) nämner är (3) den opåtagliga 
kompensationen som innefattar en ursäkt och en förklaring vilket får en koppling till 
Davidows (2003) aspekter om apology och Tax et al. (1998) interactional justice.  
 
Det finns många bra effekter av en god klagomålshantering. Många författare skriver att det 
leder till lojalitet till företaget (ex: Homburg & Fürst, 2005; Tax et al., 1998; Davidow, 2003; 
Zeithaml et al., 1996). Lojaliteten är mycket viktig för tjänsteföretag då företaget lever på att 
kunderna fortsätter att vara kunder. Om ett tjänsteföretag inte har lojala kunder är det enda 
som håller kvar kunderna svårigheten att byta leverantör (Zeithaml et al., 1996). Det finns 
teorier om att om en kund är nöjd med ett företag kommer att säga det till relativt få personer 
samtidigt som en missnöjd kund kommer att sprida rykten om detta till många fler. Richins 
(1983) beskriver att problematiken med negativ ryktesspridning från missnöjda kunder kan 
minskas med hjälp av, inte bara tjänsteåterhämtning, utan även delen där kunden får utlopp 
för sina aggressioner mot företaget. Detta bekräftas av Zeithaml et al. (1996) som visat att 
kunder vars problem inte blivit löst efter en klagomålsprocess är mycket mer villig att sprida 
negativ ryktesspridning. Vidare visar Zeithaml et al. (1996) att både lojalitet och villighet att 
betala mer ökar i samband med en god tjänsteåterhämtning, samtidigt som villighet att byta 
leverantör och negativ ryktesspridning minskar 

Empowerment 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva empowerment som motivationsteori. Det finns en 
mycket stor mängd skrivet om motivationsteorier och vi har identifierat tio motivationsteorier 
utöver empowerment (Hughes, et al., 2006, s. 249) . Utifrån syftet har vi fokuserat på 
empowerment. Vi ser också att empowerment är den teori som används som motivationsteori 
inom klagomålsforskningen. 
 
Enligt Zeithaml et al. (2006, s. 371) handlar empowerment om att företaget skapar 
förutsättningar för de anställda i form av färdigheter, verktyg, befogenheter och lust att på 
bästa att tillfredsställa kunden. Hughes et al. (2006, s. 271) anser att de två viktigaste inslagen 
i empowerment är för det första att ledningen ska ge beslutsrätt till de anställda som är på så 
låg nivå som möjligt i organisationen. Motivet är att de är så nära problemet har de oftast bäst 
information och är därmed egentligen bäst lämpade att också fatta beslut i frågan. På samma 
sätt argumenterar Furlong (1993) som menar att kontaktpersonalen bör få utrymme att komma 
med idéer då de oftast har stor kompetens om kundernas behov. Hughes et al. (2006, s. 271) 
argumenterar för att det andra viktigaste inslaget i empowerment är att ledningen utrustar de 
anställda så att de kan hantera en ökad beslutsrätt och frihet att agera på egen hand. Bowen & 
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Lawler (1995) menar att det är en utmaning med implementering av empowerment då de 
anställda ofta har tränats i att inte engagera sig i företagets stora övergripande frågor utan bara 
sköta kontakten med kunderna. 
 
Thomas & Velthouse (1990) framställer empowerment som en ökad motivation att utföra 
arbetsuppgifter som en konsekvens av att den anställde känner 1. Självbestämmande 2. 
Betydelse 3. Kompetens 4. Påverkan. Quinn & Spreitzer (1997) har en liknande definition de 
anser att empowerment är ett värdefullt verktyg för att motivera personalen. Det finns fyra 
kännetecknande karaktärsdrag som empower anställda har 1. Egen beslutsrätt, 2. meningsfulla 
arbetsuppgifter 3. Kompetens 4. Påverkan. Det finns enligt Quinn & Spreitzer (1997) tre stora 
fördelar med empowered anställda. De är modigare att våga prova på nya idéer, sköter 
arbetsuppgifter mera effektivt och är mer transformativt. Transformativa medarbetare 
eftersträvar att på arbetsplatsen skapa personliga relationer och personlig utveckling. Hughes 
et al. (2006, s. 267) framställer empowerment som en metod för ledaren att skapa motivation 
genom de situationer som den anställde möter. En studie av Seibert et al. (2004) visar att det 
finns en tydlig korrelation mellan arbetsgruppers nivå av empowerment och deras prestation 

Egen beslutsrätt 
Enligt Quinn & Spreitzer (1997) och Hughes et al. (2006, s. 271f) känner empowered 
anställda ofta att de har en frihet att på egen hand besluta hur deras arbetsuppgifter ska 
utföras. När de anställda känner att de har valfrihet att agera och på egen hand fatta beslut 
kommer de att söka empowerment. Thomas & Velthouse (1990) beskriver graden av 
självbestämmande som väldigt avgörande för att den anställde ska känna motivation i sina 
arbetsuppgifter. Hög grad av självbestämmande är en karakteristisk självuppfattning om ens 
arbetsroll bland empowered anställda. Randolph (1995) redogör för att ledningen bör uttala en 
tydlig vision och mål för företaget såväl som klargöra de anställdas individuella roller. 
Empowerment uppnås genom att de anställda är medvetna om deras handlingsfrihet och det 
ansvar och möjligheter som det innebär. Som exempel kan nämnas hotellkedjan Ritz-Carlton 
som har som målsättning att varje kund ska få en upplevelse över förväntan. De anställda har 
fått i uppdrag att möjliggöra detta till varje pris, missnöjda kunder ska de på egen hand hitta 
en lösning till men bara till en maximal ersättning på 2500 $ (Randolph, 1995). Enligt Hughes 
et al. (2006, s. 272) klarar anställda av stress i mycket större utsträckning om de själva har 
mer möjlighet till kontroll. Det ger de anställda en större förmåga till att på egen hand fatta 
beslut om vilken möjlighet som är bäst och därigenom kan den bättre hantera stressen. 

Mening 
Thomas & Velthouse (1990) anser att empowerment är en ökad motivation att genomföra 
uppgifter och att detta bland annat är ett resultat av att den anställda uppfattar att ens jobb är 
meningsfullt. Vidare menar Quinn & Spreitzer (1997) och Hughes et al. (2006, s. 272) i linje 
med Thomas & Velthouse (1990) att ett viktigt inslag, bland anställda som upplever att de är 
empowered och därmed motiverade i sina arbetsuppgifter, är att deras arbetsuppgifter har en 
betydelse för dem som personer. Om de anställda känner en personlig relation till företaget 
kommer de att söka empowerment (Quinn & Spreitzer, 1997). Randolph (1995) och Bowen & 
Lawler (1992) argumenterar för vikten av att ledningen delger information till de anställda om 
att deras individuella insatser gör en skillnad för företagets prestation. Ett exempel på detta 
enligt Randolph (1995) är Honda-fabriken i Marysiville i Ohio som har en stor resultattavla 
som hela tiden visar företagets produktivitet. Furlong (1993) menar att om personalen inte ges 
feedback till deras idéer kommer de inte känna något syfte till att bidra med idéer. 
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Vidare menar Quinn & Spreitzer (1997) och Hughes et al. (2006, s. 272) i linje med Thomas 
& Velthouse (1990) att ett viktigt inslag, bland anställda som upplever att de är empowered 
och därmed motiverade i sina arbetsuppgifter, är att deras arbetsuppgifter har en mening för 
dem som personer. Thomas & Velthouse (1990) anser att empowerment är en ökad 
motivation att genomföra uppgifter och att detta bland annat är ett resultat av att den anställda 
uppfattar att ens jobb är meningsfullt. Om de anställda känner en personlig relation till 
företaget kommer de att söka empowerment (Quinn & Spreitzer, 1997). Företagskulturer 
utvecklas genom historier, myter, ritualer och värderingar som formas genom mötet mellan 
människor. Mötet skapar skapar identitet, samhörighet och trygghet. (Bolman och Deal, 2003, 
s. 298) Det som sammanbinder en organisation är kultur. Kultur kan vara myter, ceremonier 
och historier. Kulturen förenar medlemmarna i en organisation i en gemensam plattform 
baserad på värderingar och övertygelser.  Det mest essentiella av människans behov är 
mening. Genom symbolik kan organisationer se till att behovet av mening tillgodoses bland 
dess medlemmar. (Bolman och Deal, 2003, s. 297). 
 
Enligt Zeithaml et al. (2006, s. 371) utgör belöningar till de anställda ett viktigt inslag för att 
lyckas med empowerment. Genom att ledningen ger belöningar till anställde uppmuntras den 
att fatta rätt beslut. Furlong (1993) anser att belöningar är ett viktigt steg för att uppnå 
empowerment men det är också viktigt inte straffa misstag. 
 
Quinn & Spreitzer (1997) menar att många företag som jobbar med de steg som Bowen & 
Lawler (1992) och Randolph (1995) argumenterar för ändå misslyckas i sin implementering 
av empowerment. Quinn & Spreitzer (1997) huvudargument är att dessa företag ofta brister i 
att de fokuserar på att empowerment är något som ledningen gör för de anställda. Ledningen 
ska jobba för att skapa förutsättningarna för de anställdas möjlighet till empowerment medan 
de anställda bör på egen hand inse värdet med empowerment och välja att vara delaktiga. De 
menar att empowerment måste grunda sig en persons värderingar. Zeithaml et al. (2006, s. 
371) anser att företag där ledningen bara säger åt de anställda att de nu har fått utökade 
befogenheter kommer att misslyckas med empowerment. Furlong (1993) framställer att det är 
avgörande att ledningen är genuint hängivna för att lyckas med empowerment. Quinn & 
Spreitzer (1997) anser att för att empowerment ska lyckas är det avgörande att ledningens 
själva är empowered i sitt sätt att tänka och agera, beteendeförändringen måste börja med 
ledningen för att de anställda över huvud taget ska kunna bli empowered.  

Kompetens 
För att de anställda ska kunna utföra arbetsuppgifterna på egen hand och känna motivation att 
utföra dem menar Quinn & Spreitzer (1997) att de måste känna att de har kompetens att utföra 
dem på bästa möjliga sätt. Hughes et al. (2006, s. 272) menar att empowered anställda 
kännetecknas av att de besitter en stor kompetens på ett sätt som gör att de känner sig 
förtrogna med att genomföra ett bra jobb. När de anställda känner sig förtrogna med sina 
färdigheter menar Quinn & Spreitzer (1997) att deras vilja att söka empowerment ökar. 
Thomas & Velthouse (1990) redogör för vikten av den anställdes kompetens i empowerment. 
Om den anställde känner att den vet hur arbetsuppgifterna ska bli utförda effektivt, om den 
känner en trygghet i sin kompetens att utföra uppgiften kommer den känna sig mer motiverad 
att utföra dem. Zeithaml et al. (2006, s. 371) pekar också på vikten av att träna de anställda 
och ge dem redskapen för att kunna lyckas med empowerment. Bowen & Lawler (1992) 
redogör för vikten av att ledningen bör träna sina anställda så att de känner förtrogenhet i sitt 
utövande av empowerment. Empowerment är inget som bara fungerar helt på egen hand, 
företagets anställda måste få utbildning för att lära sig hantera den nya situationen. Ett 
exempel på sådan träning kan vara konflikthanteringsutbildning eller utbildning inom 
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effektivt samarbete. På företaget Johnsonville Foods gav ledningen träning till personalen att 
lära sig tyda företagets ekonomiska rapporter (Bowen & Lawler, 1992). 

Påverkan 
Om de anställda inte har en verklig chans att påverka kommer de att tappa inspiration och då 
kommer de anställda inte att känna sig empowered anser Quinn & Spreitzer (1997). Hughes et 
al. (2006, s. 272) beskriver också att ett typiskt särdrag hos empowered anställda är att de 
känner att de verkligen kan påverka företaget. Om ledningen ger de anställda en verklig chans 
att påverka företaget skapar de incitament för att de anställda ska söka empowerment. Thomas 
& Velthouse (1990) pekar också på vikten av påverkan, att den anställde har en möjlighet att 
påverka besluten, för att de ska känna motivation och bli empowered. Organisationsstruktur 
som kan främja empowerment och därigenom motivationen bland de anställda kan enligt 
Randolph (2005) och Bowen & Lawler (1992) baseras på mindre lag vars medlemmar har 
nära chans att påverka besluten och därmed bli ansvariga för besluten. För att lyckas med 
mindre arbetsgrupper framställer Randolph (1995) att varje lag bör ha en stark ledare som 
inspirerar och kommer med tips och idéer. 

Empowerment i sin helhet 
Vi har studerat åtskilliga forskares studier om empowerment och redogjort de mest 
kännetecknande karaktärsdragen. Eftersom vi som personer är väldigt pedagogiskt orienterade 
har vi en målsättning att på ett enkelt sätt illustrera i vilken utsträckning de undersökta 
företagen jobbar med de olika delarna inom empowerment. Vi har därför utformat en 
empowermentkarta där vi visuellt skildrar empowerments fyra kärnområden; egen beslutsrätt, 
kompetens, mening och påverkan. Vi vill med denna empowermentkarta skaffa oss en grafisk 
bild över hur empowerment används inom organisationen. Kartans utseende kommer att vara 
helt baserat på vad kontaktpersonalen upplever utifrån den enkät de besvarar. När personalen 
exempelvis upplever att de har en hög nivå av egen beslutsrätt såsom möjlighet att ge 
kompensation till kunderna tangeras en hög nivå vilket visuellt illustreras i form av en punkt 
långt ut på den skalan. Enkelt uttryckt om färgkartan har stor area har företag en hög nivå av 
empowerment. 

Figur 1. Empowermentkartan, Observera att i denna bild har fiktiva värden infogats för att illustrera låg egen 
beslutsrätt och hög kompetens.  
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I vår undersökning har vi valt att fråga frågor omkring de teoribildningar vi har beskrivit. 
Undersökningen har både vänt sig till ansvariga personer och kontaktpersonal och relationen 
mellan frågorna till respektive del av organisationerna kan återfinnas i Bilaga 2. Valet av 
frågor är helt och hållet bundna till den teoribildning vi har visat här. Då vi inte har fått en 
fullständig bild av hur empowerment och klagomålshantering går till inom stora tjänsteföretag 
i Sverige vill vi gå visare ut i verkligheten så att vi kan förstå hur verkligheten fungerar kontra 
teoribildningen. I nästa del av uppsatsen kommer vi att beskriva hur vi planerade och 
genomförde undersökningen i verkligheten. 
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Genomförande 
I detta avsnitt ämnar vi att redogöra för hur undersökningen faktiskt har gått till. I tidigare 
avsnitt har vi redogjort för vår syn på vetenskapen och vad andra forskare anser om detta 
forskningsområde. Vi kommer i detta kapitel att visa på hur vi har förberett, genomfört och 
följt upp undersökningen i verkligheten. Syftet med kapitlet är alltså att förbereda dig som 
läsare på vilken information som kommer senare i uppsatsen och låta dig som läsare avgöra 
om undersökningen har genomförts på ett bra sätt. 

Förberedelser 
Innan varje projekt ska en rigorös förberedelse ha genomförts. För att vi som författare ska 
vara förberedda på att kunna svara på problemformuleringen är det lämpligt att samla in den 
information som tidigare forskare har beskrivit för att sedan kunna gå in på att kunna besvara 
problemformuleringen ytterligare från förstahandskällor. Vi vill därför börja med att beskriva 
hur vår teoriinsamling gått till för att sedan beskriva metoden för undersökningen. 

Teoriinsamling 
Enligt Thurén (2005, s. 53) och Malhotra (1996, s. 98f) är primära källor information som 
forskaren på egen hand har hämtat in och sekundära källor är information som forskaren 
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indirekt hämtat med hjälp av någon annan exempelvis vetenskapliga artiklar. Malhotra (1996, 
s.  99f) pekar på att det finns fördelar och nackdelar med sekundärkällor. En stor nackdel med 
sekundärkällor är att de oftast insamlats mot ett annat motiv än den egna studien. Detta gör att 
resultaten från andra studier inte alltid är överförbara för den egna studien. Tre fördelar med 
sekundärkällor är dock att de oftast är väldigt lättillgängliga, billiga att samla in och kan 
användas som underlag för att bättre förstå information från de primära källorna. Malhotra 
(1996, s. 99) argumenterar för vikten av att forskaren först bör fokusera på att hitta tillräckligt 
med sekundärkällor innan den går vidare till att samla in primärkällor. 
 
Ett snöbollsurval är enligt Bryman & Bell (2003, s. 126f) en urvalsmetod där forskaren 
etablerar kontakt med några få människor som är intressanta för studien och sedan utifrån 
dessa människors tips finner studiens övriga människor. En utmaning med snöbollsurval är att 
det inte är representativt för populationen eftersom urvalet inte är slumpmässigt och det inte 
går att säkerställa hur populationen ser ut. Snöbollsurval används ofta i kvalitativa 
undersökningar. När vi sökte teorier använde vi oss av snöbollsurvalsmetoden för att hitta 
artiklar. Vi har dels använt oss av vår kurslitteratur såsom ”Marketing och Services” av 
Zeithaml et al. (2006) och ”Principles of Marketing” av Kotler et al. (2005), som 
uppslagsböcker för att hitta studier. För att försäkra oss om korrekta uppgifter har vi sökt reda 
på originalupplagan av de studier i kursböckerna som vi funnit intressanta. Eftersom vi har 
studerat kurser där kurslitteraturen främst fokuserat på teorier nämnda av Zeithaml et al. 
(2006) och Kotler et al. (2005) är vi medvetna om att vår studie kan riskera att genomsyras av 
främst deras tankegångar. Utifrån detta motiv har vi försökt reducera teorier från dem för att 
istället inkludera andra tankegångar från forskarvärlden. 

Genom EBSCO och Business Source Premier, som båda är webbaserade databas för 
vetenskapliga artiklar, har vi sökt intressanta artiklar. Ett grundläggande krav för samtliga 
artiklar vi har tagit med när vi har hämtat teorier till vår studie är att de är ”peer rewieved” 
vilket är detsamma som att artikeln har blivit kritiskt granskad av minst två utomstående 
forskare. Vi har prioriterat beroende på när artiklarna har publicerats och hur många andra 
artiklar som har refererat till dem. Ambitionen har varit att minst 10 andra vetenskapliga peer 
rewied artiklar, beräknat per år, ska hänvisa till artikeln för att vi ska anse artikel är av dignitet 
att hämta teorier från till vår uppsats. Det här medför troligtvis att de teorier vi använder i vår 
uppsats är de som är allmänt vedertagna inom forskarvärlden. Vi har dessutom prioriterat 
artiklar som är kontemporära. Motivet till detta är att vi bedömer det mer sannolikt att 
teorierna är relevanta i mer aktuella studier än vid en liknande äldre studie. Enligt Latham & 
Ernst (2006) är en del teorier universella och fungerar från tid till annan. I de fall vi trots allt 
har tagit med äldre artiklar är det för att de kommer med teorier som kan antas vara 
”universella” och vara aktuella över tid. De artiklar som många forskare har refererat till anser 
vi mer sannolikt vara tillförlitliga källor. Det är av den anledning som vi har lagt stor vikt vid 
att hämta teorier från artiklar som många andra artiklar refererat till. 

Undersökningsdesign 
I varje undersökning sker ett val av metod för att lösa ett problem. Patel & Davidson (2003, s.  
69) hävdar att den metod som bäst svarar på problemställningen ska användas. Som nämnt 
under rubriken vetenskapssyn har vi en hermeneutisk vetenskapssyn. Det är i metodvalet som 
denna argumentation blir aktuell då olika metoder kombineras. Genom intervjuer där vi 
försöker förstå respondenten gör vi en kvalitativ fallstudie (Bryman & Bell, 2005, s. 71ff) och 
genom enkäter som skickas ut till kontaktpersonalen försöker vi förstå om chefspersonens 
bild av verkligheten korresponderar med kontaktpersonalens verklighet. Enkäterna har inte 
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skickats ut till alla inom företaget och är därför en kvantitativ tvärsnittsdesign (Bryman & 
Bell, 2005, s. 65ff). 
 
En kvalitativ fallstudiedesign används för kundserviceansvarig inom företaget. När vi 
angriper problematiken i frågeställningen börjar vi med att fråga oss vem som kan influera 
medarbetarna mest. Vi har antagit att den som har störst inflytande på kontaktpersonalens 
övergripande situation är den person som är ansvarig för kundservice. Beroende på företagens 
varierande struktur menas motsvarande person på vartdera företaget. Vi vill anskaffa oss en 
förståelse för hur kundserviceansvarige ser på problemet och har därför valt en kvalitativ 
fallstudiedesign där vi meddels intervjuer med kundserviceansvarige låtit dem svara på ett 
antal frågor. Vår ambition är att få en så bra bild som möjligt utifrån det ledningsperspektiv 
som vi har och använder fallstudiemetodiken för att uppnå detta mål. Just vår fallstudie 
baserar sig på kvalitativa intervjuer, vilket bara är en av många sätt att genomföra en 
fallstudie (Tebelius & Patel, 1987, s. 62f). Fallstudier är rekommenderade att göra om 
forskaren vill få en detaljkunskap om fenomenet (Bryman & Bell, 2005, s. 73) och är därför 
utmärkta att använda som beskrivning av företags ledningsperspektiv. I denna undersökning 
gör vi fallstudien på en enda individ inom företaget där denna person som har mest inflytande 
för kontaktpersonalen inom hela företaget (Patel & Davidson, 2003, s. 54). Intervjuer är också 
det bästa sättet att undvika att respondenten inte svarar på en fråga (internt bortfall), och det 
finns möjligheter till utveckling och följdfrågor (Lekvall et al., 2001, s. 263). 
 
Redan i vår undersökningsdesign vill vi värja oss från den vinkling som den 
kundserviceansvarige kommer att bidra med. För förstå om den kundserviceansvarige bild av 
organisationen är densamma som för kontaktpersonalen skickades enkäter ut till företagens 
kontaktpersonal. Enkäterna är ett verktyg för att genomföra en undersökning med 
tvärsnittsdesign (Tebelius & Patel, 1987, s. 61). En tvärsnittsdesign beskriver ett tvärsnitt av 
populationen men fortfarande fler än ett fall (till skillnad från fallstudien), vid en viss tidpunkt 
och där varje fråga kan rangordnas i kvantifierbar data (Bryman & Bell, 2005, s. 66). Tebelius  
& Patel (1987, s. 61) hävdar att denna undersökningsdesign lämnar ett deskriptivt underlag 
för analys vilket är precis det vi som författare behöver för att tolka och reflektera över 
följderna med de sinnesbilder som kontaktpersonalen beskriver i samband med enkätstudien. 
 
Förhållandet mellan den kvalitativa undersökningen med personen som är ansvarig för 
kundservice och numerära data som förstahandskälla gör att vi får en bredare bild av 
verkligheten. Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 86f) resonerar om fördelarna med ett 
kombinationsupplägg såsom att vi kan stärka sanningskriterierna. Exempelvis visar lika svar 
från båda metoderna att svaren inte är metodbundna, samtidigt som olika svar gör att metoden 
är mycket vinklad. I vårt fall är det olika respondenter i de olika metoderna vilket gör att olika 
svar kommer att få effekten att vi som författare kan visa på en diskrepans mellan chefsnivå 
och kontaktpersonalsnivå. Med hjälp av en kvantitativ mätmetod kommer den kvalitativa 
intervjun att prövas (Bryman & Bell, 2005, s. 494). Bryman & Bell (2005, s. 310) kallar 
denna kombination av metoder som triangulering. 
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Val av fallstudieobjekt 
Med koppling till syftet ville vi undersöka stora 
nationella tjänsteföretag som har många 
klagomål. De klagomål som inkommer till ARN 
(2008) är följande branscher de fem vanligaste: 
El, Motor, Resor, Bostad, Försäkring. Inom 
kategorin El är Enligt Holme & Solvang-Krohn 
(1997, s. 101ff) måste urvalet av respondenter 
överensstämma med syftet av studien. Det har 
funnits ett antal krav för de företag som vi har 
tillfrågat. 
 

1. Stora företag. Då vår studie handlar om 
kundrelationer mäter vi företagen i antal 
kunder. Vi har antagit att ett stort företag 
övergår 100 000 kunder. 

2. Tjänsteföretag. Vi har antagit att en kund 
är mer benägen att framföra synpunkter 
till ett tjänsteföretag än till ett 
varuproducerande företag. Därför har vi valt att undersöka företag som i huvudsak 
säljer löpande tjänster som upphör när kunden aktivt säger upp tjänsten. 

3. Har många klagomål. I förhand kan vi som studenter inte veta hur många synpunkter 
ett företag får. Vi har dock antagit att antalet inkomna ärenden till ARN visar en 
representativ del av hur många klagomål som respektive bransch får. Vi har valt de 
fem vanligaste branscherna. 

4. Access. De företagen som vi vill undersöka måste låta oss undersöka deras 
verksamhet. Mer om detta kriterium i avsnittet Access. 

 
Utifrån dessa kriterier kom vi fram till 16 företag som tillfrågades. Eneroth (1984, s. 67) bör 
ett urval till en kvalitativ undersökning ske successivt för att hitta de företag som vi som 
författare uppfattar som goda val. Trots Eneroths påstående sker vårt urval med utgångspunkt 
från våra tre först nämnda grundkrav. På så sätt följer vi ett systematiskt urval i enlighet med 
Holme & Solvang-Krohn (1997, s. 104f). Antalet företag valdes med hjälp av ett 
bedömningsurval som innebär att författarna väljer ett litet antal företag som ska kunna passa 
in på studiens syfte.  
 
När vi skulle ta kontakt med ett företags representant ringde vi deras växelnummer enligt 
antingen deras egen hemsida eller en internetbaserad nummerupplysningstjänst. Vid kontakt 
med växelpersonalen har vi alltid frågat efter ”den person som är ansvarig för kundservice”. 
På detta sätt har företagets växelpersonal fått göra ett kedjeurval (Bryman & Bell, 2005, s. 
377). Detta kan tyckas vara en logisk metod men faktum är att det ligger en stor vikt vid att 
hitta rätt person inom företaget för att få svar på de frågor som vi har (Holme & Solvang-
Krohn, 1984, s. 101ff). 
 
Vårt utgångsläge var att deras egen verksamhet var viktigare än att svara på ett par studenters 
frågor varför vi hade lagt upp förfrågningarna systematiskt. Vi började med att skicka ett e-
postmeddelande till den ansvarige. E-postadressen anskaffades från växelpersonalen. E-
postmeddelandet innehöll information om vilka vi som studenter var, vårt ärende och 
information om vår metod, se hela brevet i bilaga 1. Vi antog att de flesta kundservicechefer 

Avdelning   2005  2006  2007  Totalt
El   1 553  1620  1806  4979
Motor   1 582  1564  1595  4741
Resor   1 323  1454  1481  4258
Bostad   1 076  1021  1250  3347
Allmänna   794  857  901  2552
Försäkring   876  778  763  2417
Bank   421  425  301  1147
Möbler   318  331  353  1002
Textil   199  211  160  570
Tvätt   188  151  150  489
Sko   155  151  148  454
Fastighetsmäklare  75  74  99  248
Båt   61  60  90  211
Tabell 1: Antal inkomna ärenden till ARN. 
Källa: ARN (2008)
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hade en tid på dygnet då de brukade kontrollera sina e-postmeddelanden men vi visst inte när 
denna tid var. Vi väntade därför exakt ett dygn innan vi ringde och påminde dem. Genom att 
först skicka en bakgrundsinformation har vi skapat en kännedom hos respondenten och sedan 
ta kontakt muntligen har vi använt flera sinnen och har därför större möjlighet att lyckas med 
vår access. Denna metod för access stöds av Bryman & Bell (2005, s. 337; 2005, s. 368) 
 
Av dessa var det fyra företag som upplevde det fjärde urvalskriteriet. Vi såg det som av 
största vikt att kunna få tillgång till kundserviceansvarige på företaget för att kunna fortsätta 
med vår studie. Vi märke tidigt att kundservicecheferna agerade som ”gatekeepers” vilket är 
en benämning som Johansson-Lindfors (1993:136f) använder för att beskriva de personer som 
ger access till hela organisationen. Trots att vi sökte efter dessa gatekeepers var accessen inom 
företagetn mycket varierande. Tre och LF har haft en mycket öppen policy om vilken 
verksamhet som får genomföras. På E.ON har vi inte intervjuat den som är 
kundserviceansvarig utan den person som är ansvarig för affärsstödet, men enligt 
kundserviceansvarig ska besitta lika mycket information som kundservicechefen. På 
Glocalnet fick vi access till kundserviceansvarige men på grund av att en annan gatekeeper 
var ansvarig för kontakten med kontaktpersonalen så kunde vi inte genomföra enkätstudien 
hos Glocalnet. Accessproblemet blev uppenbart för oss författare när vi först har fått 
förhoppningar om att genomföra en fullständig studie men sedan inte fått accessen till att 
genomföra den fullständiga studien. Glocalnet nekade access till kontaktpersonalen på grund 
av att företaget som äger kundservicefunktionen skulle debitera Glocalnet extra för detta 
uppdrag vilket Glocalnet inte prioriterade. 

Skapande av frågeguide 
Fem dagar före intervjuerna skickades en frågeguide ut till respondenterna. Frågeguidens 
syfte är att respondenterna ska skapa sig en bild om vad författarna vill åt och för att 
respondenten ska kunna förbereda de frågor som han eller hon inte kan svara på utantill (Patel 
& Davidson, 2003, s. 78). Lekvall et al. (2001, s. 265) skriver att en frågeguide ska innehålla 
de stora breda ämnen som kommer att behandlas under intervjun. Bryman & Bell (2005, s. 
369) hävdar att intervjuguiden ska vara specifik och innehålla följdfrågor som intervjuaren 
kan ställa till respondenten. Vi använde oss av båda metoderna; vi skickade en övergripande 
intervjuguide till respondenterna (se Bilaga 4) och en intervjumall med följdfrågor som vi 
behöll själva för att vara förberedda inför intervjun. 
 
Frågorna i intervjun och i enkäten var relaterade. För att skapa oss en uppfattning om hur 
företaget arbetar med empowerment har vi utformat intervjuguiden och enkätfrågorna med 
samma teman. Exempelvis har vi frågat efter vilka värderingar företaget använder sig av. 
Värderingarna har vi sedan frågat om i enkäten. Se Bilaga 2 för fullständig relatering mellan 
intervjufrågorna. 
 
Frågorna var anpassade utefter den information som fattades i teorin för att svara på 
problemformuleringen. Intervjumallen ska vara upplagd utefter teman (Bryman & Bell, 2005, 
s. 369), vi har valt att lägga upp frågorna i samma teman som vi har i teoriavsnittet. De första 
frågorna handlar om klagomålshanteringen och kundsystem. Från fråga åtta har vi lagt fokus 
på frågor relaterade till empowerment. Vi har utformat frågorna att vara öppna och ej ledande. 
Öppna frågor får oftast respondenten att tänka till och ge mer utfyllande svar (Bryman & Bell, 
2005, s. 369). Nackdelen med öppna frågor är respondenten får tolkningsföreträde och kan 
svara hur denne själv vill vilket vi som intervjuare försökte rätta till genom att ställa 
uppföljningsfrågor. 
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Genom vår semistrukturerade intervju intervjuguide kan vi anpassa intervjun. Vid öppna 
frågor är det vanligt att respondenter utformar sina egna svar (Bryman & Bell, 2005, s. 363) 
och det är lätt att glida ifrån ämnet. Glidningar i ämnet är något som vi intervjuare kan 
anpassa oss efter. Den semistrukturerade intervjun bygger på en intervjuguide men 
intervjuaren måste inte följa den slaviskt (Bryman & Bell, 2005, s. 363). Skulle respondenten 
själv glida över på något annat ämne som vi som intervjuare har förberett kan vi enkelt själva 
hoppa till den frågan för att inte avbryta en linje av svar. Vi tror att en respondent i en 
kvalitativ intervju svarar mer ingående om denne själv får föra samtalet och själv gå in djupt 
de ämnen han eller hon gillar. 

Inför utskicket av enkäten 
Företagens kontaktpersonal finns utspridda över hela landet. Då vi har fyra företag i våra 
fallstudier behöver vi ett ganska stort antal respondenter till vår enkätundersökning. 
Distributionsmöjligheterna inom organisationerna var mycket begränsad och det sätt som vi 
ansåg hade bäst möjlighet att penetrera organisationerna var en enkät bunden till mediet 
internet.  En internetbaserad enkät går enkelt att distribuera och då företagen kommunicerade 
med oss studenter via telefon och e-post antog vi att även en internetsida är lämplig att 
använda som kommunikation med kontaktpersonalen. 
 
Enkäten var upplagd på enklast möjliga sätt. En känsla som vi författare hade var att många 
anser att enkäter är långa och tråkiga. Vi ville inte att vår enkät skulle befästa dessa fördomar. 
Vår enkät innehåller mellan 21 och 28 frågor beroende på företag respondenten representerar. 
Vi började med att ställa enkla frågor vilket rekommenderas av Tebelius & Patel (1987, s. 
107ff) och fortsatte med att fråga frågor som vi tror engagerar vilket rekommenderas av 
Bryman & Bell (2005, s. 145). Frågorna grupperades om fem frågor för att respondenten inte 
skulle tappa bort informationen om vad varje svar betydde. En enkät ska inte innehålla för 
mycket information och vara tydlig (Bryman & Bell, 2005, s. 168) och därför skapade vi en 
sida som innehöll bara den minsta möjliga information som bör vara med i en intervju. 
Enkäten är färgad med tre färger; vitt, svart och blått för att respondenten skulle snabbt kunna 
koppla ihop svarsalternativen med den aktuella frågan. Vi utformade enkäten så att 
respondenten endast kunde svara med ett enda alternativ. Vi utformade även enkäten att ett 
internt bortfall skulle kunna ske för att se om det var någon av frågorna som var så känslig att 
respondenterna inte ville svara på den frågan. 
 
Vi har använt operationalisering för att mäta empowerment hos kontaktpersonalen. Enligt 
Bryman och Bell (2005, s. 369) ska vi som författare anpassa till respondenternas språk. Vi 
har exempelvis konsekvent använt oss av företagens benämningar på kontaktpersonalen 
såsom agenter och kundrådgivare.  När vi har mätt vardera begrepp av empowerment har vi 
operationaliserat begreppen för att få en bredare bild av varje begrepp och mäta vad som 
faktiskt mäts. Vid operationalisering delar författarna upp ett begrepp i dess beståndsdelar och 
mäter varje del för sig (Lekvall et al., 2001, s. 274ff). Operationalisering används exempelvis 
av Hayes (1994) när han föreslår hur forskare ska mäta empowerment. Exempelvis har 
värderingarna undersökts hos intervjurespondenten för att senare mätas i enkäten. För Tre var 
värderingarna engagemang, professionalitet, fart med kvalitet och enkelhet. Påståendena 
mättes på en ordinal skala med fyra steg för att respondenten måste ta ett beslut om påståendet 
(Tebelius & Patel, 1987, s. 111). 
 
Urvalet av respondenter bland kontaktpersonalen var helt och hållet i intervjurespondenternas 
händer. Vi lät intervjurespondenten själv välja kontaktpersonal som är med i undersökningen, 
att intervjurespondenten fick utföra ett bekvämlighetsurval vilket innebär att välja de som 
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finns tillgängliga för studien (Bryman & Bell, 2005, s. 124ff). Detta icke-sannolikhetsval gör 
att urvalsfelet kan bli mycket stort. Ett urvalsfel är när hela populationen inte representeras av 
stickprovet (Bryman & Bell, 2005, s. 113f). Vi har trots dessa negativa sidor valt 
bekvämlighetsurval då detta sätt var det som gjorde att vi kunde genomföra undersökningen 
med de aktuella företagen. För att kontrollera att varje respondent verkligen var anställd inom 
företaget och hade blivit tillfrågad om att göra enkäten försedde vi enkäten med 
lösenordsskydd och IP-skydd. Lösenordsskyddet syftar till att endast personer som fått 
lösenordet ska kunna svara på frågorna och dessutom se de anpassade frågorna till företaget. 
Vi vill inte vara de författarna som röjer eventuella företagshemligheter till andra företag 
inom samma bransch. Dessutom är enkäten byggd på att smala in respondentens IP-adress för 
att kunna spåra eventuella avvikelser. 

Intervjuerna 
För att göra intervjuerna så transparenta som möjligt för dig som läsare visar vi nedan en liten 
översikt över hur intervjuerna gick till. 
 
Om intervjun  E.ON  Glocalnet LF Tre 
När  2008‐04‐29 14:00  2008‐04‐30 09:00 2008‐04‐28 08:00 2008‐04‐29 10:30
Varaktighet  81 minuter  53 minuter 56 minuter 57 minuter 
Vem  Marie Baryard  Casimir Lindholm Göran Spetz (GS), Erik 

Thoms (ET), Göran 
Karmehag (GK) 

Karin Burgaz 

Position  Projektledare 
affärsstöd 

Kundservicechef GS: Skadechef, ET: 
Marknadschef Privat 
och lantbruk, 
GK: Marknadschef 
Företag 

Kundservicechef

Antal år på 
positionen 

0 år (7 år inom 
företaget) 

1,5 år GS: 10 år 1 år 

Intervjuare  Agestam, Molander  Agestam, Molander Agestam, Molander Agestam 
Var  E.ONs kontor 

Stockholm 
Glocalnets kontor, 
Stockholm 

Länsförsäkringar i 
Västerbottens kontor, 
Umeå 

Bagel Deli, 
Kungsholmen, 
Stockholm 

Tabell 2. Översikt över intervjuerna 
 
Intervjuerna tog plats i en miljö som respondenten själv fick välja. Bryman & Bell (2005, s. 
368ff) förespråkar att en lugn och trygg miljö föredras för att respondenten inte ska bli störd 
av yttre omständigheter. Vi tror att den mest trygga miljön är där respondenten själv får välja 
miljö. I varje fall av intervjuerna bad vi därför konsekvent att få mötas på respondentens 
kontor. När vi träffade respondenten på dennes kontor hade vi en lugn miljö då inget störde 
oss under intervjuerna. I fallet med LF var det en viss tidsbrist i slutet av intervjun vilket 
gjorde att svaren på de två sista frågorna kan ha blivit förkortade. Lyckligtvis kunde en av 
respondenterna stanna kvar i fyra minuter extra vilket gjorde att vi fick access till att få 
genomföra enkäten. I fallet med Tre ville respondenten mötas på ett café. För att säkerställa 
en lugn och trygg miljö valde författaren att sitta i en avskild sektion av caféet. Bryman & 
Bell (2005, s. 370) nämner att respondenten inte ska behöva oroa sig över att andra kan höra 
vad samtalet handlar om. 
 
Vid alla intervjuer användes flera former av anteckningar. Vid varje intervju användes ett 
inspelningsinstrument per intervjuare. Inspelningsdonet används för att kunna transkribera 
och analysera intervjun bättre (Bryman & Bell, 2005, s. 370; Lekvall et al., 2001, s. 265). I 
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fallet med Tre användes bara ett inspelningsdon. I den avskilda delen av caféet var det 
visserligen bullrigt från espressomaskiner och toaletter. Med denna svaghet i sinnet testades 
inspelningsdonet ett flertal gånger i den bullriga miljön som caféet erbjöd. Lyckligtvis störde 
inte det yttre bullret intervjun när vi senare transkriberade intervjuerna. För att komma ihåg 
vad respondenten har sagt under intervjun användes även vanliga anteckningar intill 
intervjuguiden. Bryman & Bell (2005, s. 370) hävdar att ett av kraven som ställs på en 
intervjuare är att frågor ska kunna ställas i relation till det som tidigare har sagts i intervjun. 
De skriftliga anteckningarna underlättade detta. 
 
Under intervjun försökte vi som författare uppträda som vetenskapliga intervjuare. Bryman & 
Bell (2005, s. 370) visar på krav på vetenskapliga intervjuare med inspiration av Kvale 
(1996). Exempelvis ska en intervjuare vara insatt och strukturerad i sin förberedelse. Vår 
intervjuguide och vår förberedelse av uppföljningsfrågor bör göra att vi når upp till dessa 
kriterier. Som intervjuare ska vi vara tydliga, visa hänsyn, sensitiva, öppna och styrande. 
Genom att försöka vara så ödmjuka som möjligt inför respondenten tror vi att respondenten 
kunde känna respekt för oss som intervjuare. Under intervjun ska författarna vara kritisk, 
komma ihåg vad respondenten säger och tolka det respondenten säger. För att kunna göra 
detta krävdes en mycket god närvaro vilket kan störas om intervjuaren antecknar. Vi gjorde 
därför en uppdelning inför intervjun att en person antecknade och den andra ställde frågor. 
Den som antecknade kom ibland in och ställde frågor om förtydliganden. De beteenden vi har 
redogjort för här grundas även av Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 107) som beskriver att 
en intervjuare måste ha en förmåga att interagera med respondenten för att intervjuarna ska få 
ett så bra utbyte som möjligt. Genom att hålla med och nicka när respondenten sa något som 
vi höll med om bör vi ha skapat en stämning som öppnar upp för mer djupsinnig analys. 

Analysmetod 
Vi har delvis transkriberat och tolkat innehållet i texterna. Bryman & Bell (2005, s. 374) 
beskriver fördelarna med att genomföra transkribering med att forskaren får upprepa och öva 
minnet på vad som sagts och att det underlättar en noggrann analys av vad respondenten har 
sagt. Efter intervjuerna har vi delvis transkriberat de intervjuer som genomfördes. Vi har inte 
genomfört en fullständig samtalsanalys som omnämns i Bryman & Bell (2005, s. 406ff) utan 
följt råden om transkribering enligt Lekvall et al. (2001, s. 314f) som hävdar att 
huvudargumentet för transkribering är att fånga det som intervjupersonen har sagt, vilket även 
stöds av kritik till samtalsanalys i Bryman & Bell (2005, s. 409). Vi kände själva att 
transkriberingen gav en bättre återblick än de anteckningar vi själva fört under intervjuerna. 
Vi anser att det är uppenbart att inspelning och transkribering fångar mycket mer information 
än endast skriftliga anteckningar. Efter transkriberingen har vi tolkat det respondenterna har 
sagt och gjort en delanalys som går ut på att hitta teman inom intervjun (Holme & Krohn-
Solvang, 1997, s. 143f). Tolkningarna av intervjuerna finns redovisade nedan och det är 
samma texter som är respondentvaliderade. 

Databearbetning 
Vi har byggt in ett antal delar för att undvika bortfall. Dahmström (2000, s. 66f) nämner att 
internetenkäter kan få ett ökat bortfall på grund av att respondenterna inte har tillräcklig 
teknisk kunskap för att svara på en enkät. Vi tror att kundservicepersonal, som varje dag 
arbetar med datorbundna kundsystem och informationssystem har en god datorvana. Hon 
nämner även att planeringen är dyr och tidskrävande vilket vi bestämt måste dementera. Det 
tog ca 8 timmar att tillverka enkäten och den reella kostnaden är 12 kr per år vilket vi inte 
anser som dyrt. Dahmström (2000, s. 66) hävdar att en internetenkät är enkel att administrera 
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och att inga överföringsfel kan ske. Vi har heller inte överfört några siffror då slutanalysen 
bestod av matematiska uträkningar direkt från källdatan. 
 
Bortfallet blev mycket litet. Tack vare direkt rekommendation från våra intervjuobjekt blev 
svarsfrekvensen på enkäten mycket god. Enkäten skickades ut till 30 personer inom varje 
organisation. Från EON fick vi 29 svar, från Tre fick vi 26 svar och från LF fick vi 21 svar. 
Det totala bortfallet är således ca 16% av 90 respondenter vilket vi anser är acceptabelt. I 
dessa siffror räknas ej Glocalnet med då de inte har möjlighet att vara med i den kvantitativa 
studien. Vi har valt att, trots en icke fullständig bild av företaget, att ta med dess empiri i vår 
analys. Det interna bortfallet ligger på ca 6% och vi har inte hittat någon relation bland de 
frågor som inte besvarades. Positivt är att det interna bortfallet inom LF är 0%. 
 
När vi berättar om respondenternas svar har vi grupperat svaren som positiva och negativa. 
Enligt Dahmström (2000, s. 116ff) och Bryman & Bell (2005, s. 177) skall kvalitativa 
svarsalternativ kodas om. Vi har följt deras råd och kodat våra svar i enkäten enligt följande: 
Instämmer helt = 3, Instämmer i stort = 2, Instämmer delvis = 1 och Instämmer inte alls = 0. 
Med denna kodning har vi möjliggjort en kvantifiering av den insamlade informationen. När 
vi presenterar huruvida respondenterna är positiva eller negativa har vi grupperat koderna 0 
och 1 till att respondenten är negativ och svarskoderna 2 och 3 som positiva svar. 
 
Kodningen har använts för att ge varje företag ett ”betyg” inom varje begrepp av 
Empowerment. Dahmström (2000, s. 55) hävdar att mätning av begrepp måste 
operationalisering ske. Vi har tidigare nämnt hur vi har kodat frågorna inom 
operationalisering visar här hur vi operationaliserar in värdena i analysen. Varje svar från 
respondenterna viktas enligt kodningen ovan och summeras. Summan delas med antalet 
respondenter för att få fram ett betyg. Altså: Betyget är lika med summan av koderna 
multiplicerat med summan av svaren för den koden, därefter delat med maximalt betyg (3). 
Betyget blir således en procentsats. Betygen för varje fråga har ingått som en del i varje 
operator och presenteras i början av analysdelen. 
 
Den sista frågan i vår enkät har varit ett tomt fällt där respondenterna fått möjlighet att 
komma med sina egna idéer om hur deras företag skulle kunna bli bättre på att tillgodogöra 
sig av kunders synpunkter via dem. Vår ambition med detta inslag i enkäten är att få en sista 
input för att bättre kunna tolka och förstå hur respondenten resonerar. Vi som forskare har 
haft denna hermeneutiska vetenskapssyn som enligt Bryman & Bell (2005, s. 29) och Patel & 
Davidsson (2003, s. 28) innebär att forskaren fokuserar på att tolka och förstå sin omgivning. 
Vi har vävt in svaren från den fria frågan utefter vår egen tolkning av var svaret bäst hör 
hemma. 

Etik 
I denna undersökningsdesign finns det inget självändamål att deltagande företag får sina 
uppgifter publicerade. Thurén (2005, s. 19ff) behandlar äkthet som något trovärdigt. Ett verk 
som utger sig för att vara vetenskaplig fakta kan vara friserade sanningar om verkligheten. Vi 
som författare har försökt att vara så rättvisa som möjligt mot de medverkande företagen i 
denna uppsats. Förutom de tidigare nämnda sanningskriterierna vill vi även redogöra för våra 
etiska ståndpunkter i den praktiska metoden. 
 
För det första rekommenderar American Academy of Management att alla respondenter ska 
tillfrågas om ”konfidentialitet eller anonymitet begärs eller efterfrågas så ska detta 
säkerställas” (Bryman & Bell, 2005, s. 562) även Patel & Davidson (2003, s. 69f) behandlar 
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sekretessproblematiken. Respondenterna för de kvalitativa intervjuerna har efter intervjun 
blivit tillfrågade om de vill hålla en sekretess på den information de har sagt i intervjun. Alla 
respondenter i de kvalitativa intervjuerna har sagt att de inte har något att dölja och därför 
visar vi deras företagsnamn. 
 
Bryman & Bell (2005, s. 563) nämner även samtycklighetskravet som innebär att 
respondenten måste vara på det klara med vad författarna egentligen har undersökt. Det får 
inte finnas någon dold agenda som respondenten får bli utsatt för. Vår respondentvalidering 
gjorde att respondenterna fick en extra chans att rätta till det som blev fel vid ett eventuellt 
missförstånd. Vi har inte avsiktligen haft någon annan agenda än den agenda som vi har 
deklarerat både för respondenterna i de kvalitativa intervjuerna och i enkätförfarandet. 

Kvalitativa sanningskriterier 
Bryman och Bell (2005, s. 304) menar att en stor del av forskare som genomför kvalitativ 
forskning anser att validitet och reliabilitet inte är relevanta begrepp att använda i kvalitativa 
studier. Bakgrunden till detta är att validitet i huvudsak fokuserar på att mäta företeelser och 
därmed lämpar sig bättre för kvantitativ forskning än kvalitativ. Bryman och Bell (2005, s. 
306) skildrar Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) som utvecklat alternativa 
verktyg för att den kvalitativa forskningen ska inbegripa det som validitet och reliabilitet 
innebär för att kunna anses som trovärdiga och äkta. Trovärdigheten har fyra viktiga inslag; 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta och äktheten 
får stå för sig själv 

Tillförlitlighet 
Bryman och Bell (2005, s. 307) beskriver att Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln 
(1994) menar att tillförlitligheten skapas om forskaren ser till att resultaten från forskningen 
bekräftas av de som studerats. Ett annat begrepp för detta är respondentvalidering där 
respondenten får en chans att korrigera eventuella misstolkningar (Bryman & Bell, 2005, s. 
48f). Tillförlitligheten kan jämföras med den interna validiteten. Johansson-Lindfors 
(1993:166) menar att intersubjektivitet är en metod som forskaren kan använda för att 
försäkra sig om att tolkningar som studien har givit upphov till godkänns av studiens objekt. 
Om respondenterna är överens om den tolkning som forskaren har gjort råder en bra 
intersubjektivitet. Vi har använt oss av respondentvalidering/intersubjektivitet som ett redskap 
för att kontrollera att resultaten från våra intervjuer stämmer överens med respondentens 
erfarenhet. I vår studie har vi genomfört en respondentvalidering där respondenterna har givits 
möjlighet att korrigera den empirin. I vår undersökning har vi därför skickat tillbaka den 
tolkningen av intervjun vi har gjort. Den text som du som läsare får läsa här i uppsatsen är 
samma text som intervjuobjekten har fått möjlighet att kommentera. Alla företags 
representanter har godkänt de skrivelser som blivit skrivna om dem. 

Överförbarheten 
Kvalitativa studier inkluderar enligt Bryman och Bell (2005, s. 307) oftast en liten grupp 
individer och fokuserar på det sammanhang i vilken olika företeelser uppstår. 
Överförbarheten motsvarar extern validitet och handlar om huruvida resultaten från studien 
kan antas stämma i generell bemärkelse utöver det specifika studiesammanhanget. Eftersom 
den kvalitativa studien är väldigt beroende av den kontextuella miljön är det därför viktigt att 
forskaren tydligt redogör hur miljön ser ut. Det är avgörande för att andra forskares ska kunna 
avgöra om studiens resultat är överförbara i en annan kontext. Med anledning av detta har vi 
tydligt försökt formulera vilka vi har intervjuat och hur intervjuerna har gått till väga. Vi har 
valt flera olika företag för att få ett bredare underlag. Ambitionen med flera respondenter är 
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att minska risken att ta fram slutsatser som är relaterat till en viss bransch. Vi har därför också 
en relativt stor beskrivning av verkligheten för att du som läsare ska få en god bild av 
organisationerna. Vi vet att vi inte har möjlighet att ge en fullständig bild av organisationerna 
och därför har vi valt att skriva om de begrepp som vi som författare anser syftet relevanta. 

Pålitlighet 
Bryman och Bell (2005, s. 307) skildrar att Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln 
(1994) menar att pålitlighet handlar om att de som läser studien ska kunna säkerställa att 
forskarna har haft ett granskande synsätt. Genom att forskarna på ett ingående sätt beskrivit 
forskningsprocesserna kan oberoende granskare bedöma dess kvalité. Bryman och Bell (2005, 
s. 307) menar att eftersom kvantitativa studier ofta innehåller en stor mängd insamlad 
information vilket gör det svårt att granska. Vår ambition är att tydligt förklara hur vi har gått 
till väga vid genomförandet av samtliga forskningsprocesser. Vi har också redogjort för våra 
förföreställningar och vår vetenskapssyn för att du som läsare ska kunna avgöra om det vi 
skriver är pålitligt. 

Möjlighet att styrka och konfirmera 
Enligt Bryman & Bell (2005, s. 307) menar Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln 
(1994) att det är väsentligt att forskaren kan intyga att forskningsprocessen inte låtits påverkas 
av forskarens personliga åsikter. Utgångspunkten är att det inte går att uppnå en fullständig 
objektivitet men att forskaren ”agerat i god tro”. Det är bland annat med anledning av detta 
som vi utförligt i förförståelsen försökt skildra utifrån med vilka färgade glasögon vi som 
forskare ser på världen. Vår ambition har varit att skildra verkligheten i relation till teorierna. 

Äkthet 
Utöver bedömningen om en studies resultat är tillförlitliga är det också enligt Bryman och 
Bell (2005, s. 308) viktigt att bedöma huruvida resultaten är äkta. Rättvis bild handlar om 
huruvida studien verkligen skildrar en mångfaldig bild utifrån perspektiven från olika 
respondentgrupper. Med anledning av detta faktum har vi även valt ut att både intervjua 
kundserviceansvarige eller motsvarande samt skickat ut enkäter till kontaktpersonalen för att 
få en kontroll av äktheten i ledningens svar. Pedagogisk autenticitet är ett annat viktigt inslag i 
kriteriet om äkthet. Den pedagogiska autenticiteten skildrar i vilken utsträckning som 
respondenterna fått en ökad insikt i hur andra parter på exempelvis en arbetsplats upplever 
situationen. I vår studie kommer vi att ge ledningen återkoppling om hur deras 
kontaktpersonal ser på sin arbetsvardag utifrån frågorna i enkäten. 

Kvantitativa sanningskriterier 
Vår undersökningsdesign har till viss del bestått av en enkätförfrågning till kontaktpersonalen 
inom de tillfrågade organisationerna. För att vi som forskare ska kunna redogöra för deras 
svar och för att kunna använda oss av resultaten på ett trovärdigt sätt måste vi redogöra för 
våra kvantitativa sanningskriterier. Dessa är uppdelade i reliabilitet, replikerbarhet och 
validitet. Vi kommer nu att redogöra för hur vi förhåller oss till dessa begrepp. 
 
Med reliabilitet menas enligt Bryman & Bell (2005; s 48) och Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2001, s. 40) i vilken utsträckning resultaten från en studie skulle bli desamma om samma 
sorts studie utfördes igen. Resultaten från studien kan vara en konsekvens av slumpmässiga 
inslag som uppstod vid det specifika studietillfället (Bryman & Bell, 2005, s. 48; Patel & 
Davidsson, 2003, s. 100). Bryman & Bell (2005, s. 94) menar att inom kvantitativ forskning 
kan forskaren mäta stabiliteten, den interna reliabiliteten och internbedömarrelibbilitet för att 
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bedöma huruvida ett mått kan antas vara reliabelt. Reliabiliteten fokuserar på 
”följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp”. 
 
Ur ett forskningsperspektiv är det enligt Bryman och Bell (2005, s. 48) intressant att 
undersöka huruvida andra forskare skulle komma fram till samma resultat om de 
genomförande en annan studie utifrån samma upplägg. Bryman & Bell (2005, s. 94) beskriver 
att begreppet stabilitet brukar användas inom kvantitativa studier för att undersöka huruvida 
resultaten är stabila över tiden. Genom att genomföra upprepade tester kan forskare 
kontrollera om resultaten blir desamma och därmed bedöma huruvida måttet är stabilt. Vi har 
detaljerat beskrivit hur studien gått till väga. Det här medför att andra forskare skulle kunna 
genomföra en liknande studie. Det är dock mycket sannolikt att resultaten inte kommer att 
överensstämma då vi tror att studien påverkas av den samtidens kontext samt den kulturella 
miljön i vilken medarbetarna jobbar. Studien fokuserar mycket på hur ledningen uppmuntrar 
kontaktpersonalen att samla in synpunkter. Synen på ledarskapet och dess utövande förändras 
med tiden och därför tror vi att det är sannolikt att ledarnas roll i företagens tillgodogörande 
av kunders synpunkter via kontaktpersonalen mycket väl kan tänkas ändras allt eftersom tiden 
fortlöper.  
 
Bryman & Bell (2005, s. 94) menar att i en del kvantitativa studier finns det risk för 
subjektiva tolkningar. Risken för en subjektiv tolkning är stor i studier där det exempelvis är 
flera olika observatörer som ska tolka en företeelse. Vår enkät har besvarats av 
respondenterna via ett formulär på nätet. Vi har inte genomfört någon form av observation 
som kunnat ge upphov till tolkning. De svar som redovisas i vår studie är identiska med de 
som respondenterna givit och fria från författarnas subjektiva tolkningar.  
 
Enligt Bryman och Bell (2005, s. 95f) är validitet ett mått på om slutsatserna från en studie 
verkligen mäter det som den syftar till att mäta. Intern validitet och extern validitet  
 
Enligt Bryman & Bell (2005, s. 96) handlar den interna validiteten om frågorna i en enkät 
mäter det innehåll som avses. Vi har haft en ambition att bland annat mäta i vilken 
utsträckning kontaktpersonalen upplever att de har möjlighet att påverka företaget. 
Medarbetarnas möjlighet att påverka företaget utgör inom empowerment en viktig byggsten 
för att motivera personalen. Hos samtliga företag upplevde kontaktpersonalen att de hade en 
mycket liten möjlighet att påverka företaget. Som frågorna nu är formulerade fokuserar de på 
huruvida kontaktpersonalen upplever att de kan påverka företagets processer, målsättningar 
och finansiella resultat. Men personalen kanske ändå har en god möjlighet att påverka sin 
egen arbetssituation men inte dessa övergripande ledningsfrågor. Om så är fallet innehar 
företaget egentligen en hög nivå inom detta empowermentområde. Vi valde dock frågorna om 
hur den anställda upplever att den kan påverka företaget i dessa avseenden då vi anser att det 
är intressant att förstå om medarbetarna upplever att de har denna möjlighet. Enligt vårt 
perspektiv finns det inget som säger att kontaktpersonalen nödvändigtvis inte ska ha möjlighet 
att påverka företaget i dessa avseenden. För att citera vår respondent hos ett av 
intervjuföretagen ”ofta vet kontaktpersonalen bättre om vad kunderna efterfrågar än 
ledningen.” 
 
Extern validitet handlar om huruvida resultaten från studien kan antas stämma i generell 
bemärkelse utöver det specifika studiesammanhanget. Ett viktigt inslag i extern validitet är 
motivet till hur respondenterna valdes ut. Extern validitet handlar om i vilken omfattning vi 
kan säkerställa att det finns ett orsakssamband mellan två betingelser. När vi exempelvis 
tillfrågar kontaktpersonalen, huruvida deras motivation på arbetsplatsen är ett resultat av 
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chefernas bemyndigande av dem, behöver det inte uteslutande betyda att det bara är ledarnas 
bemyndigande som är orsaken till motivationen. Kontaktpersonalens motivation kan också 
vara ett resultat av exempelvis ambitiösa målsättningar. Med denna anledning kommer vi inte 
att hävda att våra slutsatser är de enda orsakssambanden utan en i raden av många 
möjligheter. Vi har en undersökningsdesign av fallstudier som i sin natur inte bör användas 
för en generaliserande modell över branschgränser. Trots detta har vi använt 
enkätrespondenternas svar för att generalisera över organisationen i sig. Trots ett högt 
deltagande i ett stickprov kan resultaten vara ej generaliserbara. I vårt fall är det två delar som 
talar emot den externa validiteten vilket för det första är stickprovsprocenten ur den totala 
populationen vilket, i våra undersökningar är väldigt låg (LF: ca 15%, E.ON: ca 10%, Tre: ca 
8%). För det andra har vi låtit kundserviceansvarige att göra urvalet av respondenter vilket i 
sig kan påverka vilka åsikter som stickprovets respondenter har. Detta är ett ganska stort fel i 
undersökningsdesignen som du som läsare bör vara medveten om när vi går vidare i analysen. 
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Verkligheten 
För att svara på vår syftesbildning har vi inte kunnat hitta svaret endast i teorin. Vi har 
därför genomfört en undersökning i den verkliga världen för att förstå relationen mellan den 
information som nedtecknas av forskare och vad som faktiskt händer inom vissa företag. I 
detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur företagen använder empowerment i 
synpunktshantering. 

Företagspresentationer 
Vi vill börja med att presentera de fyra företag som vi har undersökt. Hur vi valde ut 
företagen framgår av tidigare avsnitt. Nedan presenterar vi en översikt med dimensioner på 
företagen: 
 
Några förklaringar till nyckeltalen vi valt ut. Omsättningen är hur mycket inkomster företaget 
har över ett år. Antal anställda varierar mycket över företagen då exempelvis Glocalnet har 
mycket av sin verksamhet utanför företaget, samtidigt som Tre och E.ON har mycket annan 
verksamhet än kundservice inom företaget. För oss är omsättning, antal anställda och antal 
kunder  nyckeltal på hur stor verksamhet företaget har. Kärt barn har många namn brukar det 
heta, därför har vi valt att redovisa vad företagen kallar sin kontaktpersonal och hur många det 
är som har daglig kundkontakt. Alla utom Glocalnet har sin egen kundservicepersonal då de 

Inledning

Vetenskapligt synsätt

Motivation och verktyg för 
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•Egen beslutsrätt
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•Komptens
•Påverkan
•Sammanfattning av 
enkätstudien

Analys och diskussion

Slutsatser och råd till 
företagen
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har stora delar av sin kundservice utlokaliserade (outsourcade) till ett annat företag. 
Avslutningsvis visas hur kontaktpersonalen mäts, dessa begrepp kommer att bli förklarade 
nedan. 
 
Om företaget  E.ON  Glocalnet LF Tre 
Omsättning  31 mdr  1,3 mdr 3,1 mdr2 
Antal anställda i Sverige  5 300  90 165 1 400 
Antal Kunder  900 000  500 000 120 000 510 0003 
Antal i kontaktpersonal  Ca 260  Ca 300 120 Ca 300 
Kontaktpersonalen kallas 
internt för: 

Kundrådgivare Agenter Kontaktpersonal  Agenter 

Kundservice hos annan 
aktör 

Egen  Till stor del Egen Egen 

Antal samtal/dag  5 0002  5 0004 1 100 8 000 
Hur mäts personalen?  NKI, Kvantitet  NKI, Ärendetid, 

Servicegrad, 
Försäljning, 
Vändningsgrad 

NKI Kompetens, 
Kvantitet, Kvalitet 

Tabell 3: Om företagen. Källa: Företagens respektive respondenter med roll som kundserviceansvarig. Såvida 
inte annat anges. 
 
E.ON Sverige tillhör koncernen E.ON som är världens största privat ägda energikoncern. 
Koncernen är den fjärde största elproducenten på den Nordiska marknaden och tredje största 
inom försäljning av el och gas. Koncernen är också bland annat verksamma i Centraleuropa, 
Storbritannien, Italien, Baltikum, Ryssland samt i mellanvästern i USA. Totalt har koncernen 
30 miljoner kunder. År 2000 slogs VEBA och VIAG samman och E.ON bildades. Under 
2005 blev svenska Sydkraft E.ON. Företagets huvudsakliga produkter är el och gas. E.ON 
Sverige har drygt 5300 medarbetare och en årlig omsättning på 31 miljarder SEK (2007).  
E.ON Sverige levererar el till drygt 1 miljon (2007) kunder främst i södra Sverige, 
Östergötland, Närke, norra delarna av stockholmsområdet och mellersta Norrland. E.ONs 
verksamhet inkluderar även drift, underhåll och utveckling av elnätet. E.ONs elnät har 12 
kontor runt om i landet och huvudkontoret är beläget i Stockholm. E.ON har dessutom 25.000 
gaskunder samt 30.000 värmekunder. Genom hela uppsatsen kommer E.ON Sverige att 
benämnas E.ON. 
 
Glocalnets huvudsakliga verksamhetsområde är utveckling och marknadsföring av 
telekomtjänster gentemot privatkunder på den svenska marknaden. Glocalnet är Sveriges 
tredje största leverantör av privat fast telefoni. Företagets målsättning är att bli landets tredje 
största privata bredbandsleverantör. En uttalad målsättning är att Glocalnets vill uppnå en 
position som det bättre och billigare alternativet. Glocalnet har 90 fast anställda och har 
genom outsourcing ca 300 personer som jobbar med kundservice. I Sverige är det ett företag 
som heter Skanova som äger telekominfrastrukturen. Skanova äger alla telefonstationer och 
de telekablar som går mellan telefonstationen och hem till kunderna. För att Glocalnet ska 
kunna leverera sina tjänster över det markbundna nätet, såsom bredband och telefoni måste 
förbindelsen mellan telefonstationen och kunden hyras av Skanova. Den svenskfinska 
koncernen TeliaSonera AB äger en mängd företag bland annat TeliaSonera AB som 
marknadsförs som Telia och, liksom Glocalnet, säljer bredband och telefoni. TeliaSonera AB 

                                                 
2 Beräknat på 2006. 2007 års omsättning är hemlig enligt Burgaz. 
3 Beräknat på marknadsandel om 5,2% av 9 921 000 total mobilanvändare i Sverige i juni 2007. Källa: Svensk 
Telemarknad (2008). Antal kunder är hemlig information enligt Burgaz. 
4 Beräknat på årsbasis: 1,5 miljoner samtal per år. 
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äger även TeliaSonera Payphone AB som även kallas Skanova (Affärsdata, 2008). När vi har 
intervjuat Lindholm på Glocalnet tolkar vi hans kommentarer som att han anser att 
konkurrensställningen till TeliaSonera AB är olustig då TeliaSonera AB både är leverantör 
och konkurrent. 
 
Länsförsäkringar i Västerbottens huvudsakliga produkt är försäkrings- och banktjänster. 
Företaget har kontor baserat i Umeå, Lycksele och Skellefteå. Länsförsäkringar i Västerbotten 
ägs av kunderna som är delägare. Företagets mål är inte att maximera sin vinst utan att 
tillhandahålla produkter av högsta kvalitet till bra priser. Tillsammans med 23 andra 
fristående bolag äger Länsförsäkringar i Västerbotten Länsförsäkringar AB i Stockholm. 
Företaget har 165 anställda varav 120 personer jobbar som kontaktpersonal. Företaget har 
totalt 120.000 kunder. Genom hela uppsatsen kommer Länsförsäkringar i Västerbotten AB att 
benämnas LF. 
 
Tre är ett internationellt företag som leverar mobilt bredband och 3G. Som första operatör var 
Tre först i Sverige med att Företaget har 15,9 miljoner kunder i Sverige, Italien, 
Storbritannien, Danmark, Australien, Hongkong, Irland och Österrike. Företaget har 510.000 
kunder och en årlig omsättning på 1,3 miljarder. Företaget har mer än 50% av alla 3G-
kunderna. Huvudkontoret är baserat i Stockholm och företaget har en gemensam ledning för 
hela Skandinavien. Företaget heter egentligen Hi3G Access AB, i denna uppsats kommer vi 
konsekvent att kalla dem Tre. 

Effekter av kundhantering 
Baryard på E.ON ser ett behov inom hela organisationen att öka medvetandet om att ta hand 
om kunderna. Genom projektet ”Kundskap” har E.ON försökt få alla medarbetare, inklusive 
kundrådgivarna att förstå hur en kund, exempelvis med problem med tjänsten, agerar och 
känner. Baryard tror att projektet har fått som resultat att alla medarbetare ökar sitt kundfokus 
genom att förstå hur kunder ser på E.ON. 
 
Lindholm på Glocalnet ser kundhanteringen som ofrånkomlig. Att inte hantera sina missnöjda 
kunder skulle inte gå, Lindholm vill inte ens beskriva alternativen. Han understryker att 
branschen har många barnsjukdomar och att kundklagomålen uppkommer på grund av oklara 
gränssnitt mellan leverantör och Glocalnet, process- och systembrister samt handhavandefel. 
Förhållandet till Glocalnets leverantör, som också är deras konkurrent, gör inte branschen 
bättre. Lindholm tror att Glocalnet aldrig kommer att lösa alla kunders problem så det de får 
fokusera på är att hela tiden försöka minimera felen. Många av de problem som kunderna 
upplever beror på villkoren gentemot leverantören Telia då det inte finns några tydliga avtal 
med viten. Lindholm fortsätter med att beskriva hur organisationen kan bli bättre på att 
hantera enskilda ärenden och det är genom att formalisera ingången för enskilda ärenden till 
produktledningen. 
 
Spetz på LF beskriver att hanteringen av missnöjda kunder ger företaget respekt. Spetz har 
upplevt att de kunder som han har kontakt med respekterar företaget om han som chef 
återkommer till kunden. Thoms beskriver att målet inte alltid är att göra kunden nöjd utan att 
följa de riktlinjer som försäkringsbrevet framställer. Spetz tror att de kan bli bättre på att följa 
upp kundernas önskemål genom att formalisera och strukturera kundkommentarerna i 
systemen. 
 
Burgaz på Tre ser ryktesspridningen som den största effekten av hanteringen av kunderna. 
Burgaz understryker hur företaget måste lyckas genom ryktet då företaget tidigare har haft 
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dåligt rykte och hon vill göra det bättre. En annan effekt av hanteringen av de ”arga 
kunderna” är att de får reda på vilka tabbar som genomförs. Burgaz tror att Tre skulle kunna 
bli bättre på att ta åt sig av kundernas synpunkter om feedbacken till medarbetarna skulle 
fungera bättre. Burgaz hävdar bestämt att utan feedback kommer agenterna aldrig att komma 
med idéer om företagets förbättring. 

Egen beslutsrätt 
Hos E.ON utbildas kundrådgivarna att kunna ta egna beslut. En del anställda jobbar som 
specialister och benämns inom E.ON som användarstöd. Kundrådgivarna kan använda både 
chefer och användarstöd som assistans i sin kontakt med kunderna. Baryard hävdar att 
befogenheter är tydliga men snäva och bör ses över för att ännu bättre kunna bemöta kund på 
bästa sätt, speciellt för att kunna lösa ärenden vid första kundkontakt”. Det är upp till varje 
gruppchef att på egen hand välja vilka kompensationer som kundrådgivarna får dela ut. 
Kompensationer kan även delas ut i form av exempelvis biocheckar eller blomstercheckar. Då 
varje kunds enskilda problem är så individuellt är det upp till varje gruppchef att sätta olika 
kompensationer i varje enskilt fall. Kundrådgivarna får utbildning i hur de själva ska ge 
kompensation men Baryard nämner inte att det finns någon fastställd kompensationspolicy. 
71% av kundrådgivarna hos E.ON upplever att de inte kan ge kompensation på den nivå de 
själva tycker är lämplig.  
 
Glocalnet har en kompensationsmall för vilka friheter som agenterna får ta sig. Lindholm 
beskriver kompensationsmallen som en bra struktur för agenterna och att de kan lägga sig vart 
som helst inom ramen för kompensationsmallen. Kompensationerna kan vara allt från avdrag 
till biobiljetter, värdecheckar och trisslotter till rena pengar. Vid uppföljning verkar det dock 
som att de flesta agenter använder full kompensation för att snabbt kunna lösa problemet. 
Genom att använda sig av kompensationsmallen anser Lindholm att alla kunder får samma 
behandling för samma problem. Han beskriver trots detta att kundrelationsgruppen har 
mandat att ta andra beslut om en kunds problem är så komplext att kompensationsmallen inte 
täcker detta specifika ärende. Internt inom kundservicen sker även en kontroll av de som ger 
ut för mycket i kompensation. 
 
LF har två organisationer för kompensationer. Inom försäljningsorganisationen är det väldigt 
sällan som en enskild medarbetare får ge kompensationer förutom någon liten present såsom 
brandvarnare. Däremot inom skaderegleringsavdelningen är det ofta som nästan varje samtal 
handlar om någon slags ersättning till kunden. LF har en struktur där medarbetaren får göra en 
bedömning för varje enskilt fall men har begränsningar i maximalt belopp att utbetala. 
Anställningstid, befattning och ”utveckling” är de aspekter som står för hur mycket de är 
begränsade till. Om någon i kontaktpersonalen har överträtt nivåerna har cheferna ett samtal 
med den personen. 76% av kontaktpersonalen upplever att de inte på egen hand kan ge 
kunderna kompensation på den nivå som de anser sig vara lämplig.  
 
Tre har en kompensationspolicy men varje kund ska behandlas individuellt och därför är 
kompensationspolicyn så strikt. Burgaz beskriver metoderna för tjänsteåterhämtning som en 
bedömningssport där agenterna själva får ta ställning till vilken kompensation en kund ska få. 
Skulle agenten vilja ge mer till kunden får de fråga en teamledare och för att avgöra om 
kompensationen är korrekt används coachning där teamledaren frågar en fråga tillbaka: ”vad 
anser du är en rimlig bedömning?”. Burgaz menar att det är viktigt att agenterna på egen hand 
får hitta en lämplig kompensation beroende på kund. Tre använder sig även av icke-monetära 
kompensationer såsom biobiljetter och olika sorters former av fritt nyttjande av Tres tjänster. 
Ibland krävs det även en ny mobiltelefon men detta är något som Burgaz är mycket restriktiv. 
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96% av agenterna hos Tre instämmer positivt att de har befogenhet att på egen hand 
bestämma nivå på kompensation till kunderna. 
 
Nedan presenteras kontaktpersonalens svar på vår enda fråga om egen beslutsrätt. Vi ser att 
inom Tre känner kontaktpersonalen sig förtrogna med att ge den kompensation till kunderna 
som de själva vill och på E.ON och LF känner över 75 % att de inte kan ge den kompensation 
de skulle vilja.  

Figur 2. Enkätsvar, Egen beslutsrätt 
 

Mening 
I teorin beskriver forskare hur meningen för personalen är tudelad (Quinn & Spreitzer, 1997; 
Hughes et al., 2006, s. 272; Thomas & Velthouse, 1990). Den ena delen består av den 
personalens personliga relation till företaget och den andra delen handlar om den återkoppling 
personalen får av chefer och andra avdelningar. Därför har vi delat upp meningen i två delar; 
personlig relation och återkoppling. 

Personlig relation 
E.ON har ett tydligt fokus på personalvård. Genom en intern tidning försöker de skapa känsla 
av gemenskap inom företaget. Vart annat år arrangeras E.ON olympics. De har en E.ON-dag 
som är samma över hela världen. E.ON arbetar också intensivt med att sponsra 
idrottsarrangemang. Gruppaktiviteter är ett annat viktigt inslag för att skapa en personlig 
relation till företaget bland medarbetarna. Baryard uppskattar att drygt 85 % av 
kundrådgivarna en personlig relation till E.ON. Bakgrunden till detta är att kundrådgivarna är 
de som genom sin vardagliga kontakt med kunderna hör och vet vad det är kunderna 
egentligen efterfrågar.  92 % av kontaktpersonalen hos E:ON instämmer positivt att de känner 
sig stolta över företaget. En något liknande andel, drygt 93 %, känner att de kan lita på 
företaget. 75 % upplever att deras jobb är givande. 64 % upplever att E.ON inte direkt gagnar 
deras karriär. Sammanfattningsvis instämmer kundrådgivarna positivt till tre av av de fyra 
variabler vi använt för att mäta deras upplevelse av mening hos E.ON.  
 
E.ON har fem värderingar som ska genomsyra deras arbete; förtroende/ömsesidig respekt, 
mod, integritet, samhällsansvar och öppenhet.. Värderingarna ska utgöra en plattform för hur 
medarbetarna agerar gentemot företagets kunder och gentemot varandra inom E.ON. Baryard 
upplever att kundrådgivarna tydligt efterlever dessa värderingar. Hos E.ON mottog vi svar i 
vår webbaserade enkät från 28 kundrådgivare, 82% instämmer positivt att E.ON innebär 
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förtroende och ömsesidig respekt. Ett nästintill liknande resultat erhölls på frågan om E.ON 
innebär öppenhet, mod, samhällsansvar och integritet. Sammanfattningsvis upplever en 
betydande majoritet av E.ONs kundrådgivare att företaget innebär deras fem 
grundvärderingar. Integritet är den grundvärderingen som är lägst förankrad, 80% instämmer 
positivt till denna värdering. 
 
Glocalnet har jobbat intensivt med utbildningar, strukturer och uppföljning för att ge 
medarbetarna en personlig relation till företaget. De upplever dock att det är en utmaning. En 
orsak till den tuffa utmaningen är att de flyttat ut en stor del av sin verksamhet till andra 
aktörer såsom exempelvis kundservice. ”Då är det nästan omöjligt att få samma vi-känsla som 
om det vore in-house” berättar Lindholm. Konkret skapar företaget en personlig relation 
genom utbildning samt att de har ansvarig personal som är ute hela tiden hos de outsourcade 
bolagen. De jobbar med symboler med allt från pennor till kepsar för att agenterna ska känna 
att de ska vara en del av Glocalnet. Det finns dock mycket kvar att göra menar Lindholm och 
säger ”de som har jobbat på företaget minst ett år känner nog en personlig relation till 
företaget”. Lindholm lägger till att personalomsättningen är relativt hög på de outsourcade 
företagen vilket leder till att få är kvar inom uppdraget Glocalnet i ett år. 
 
Glocalnet ska utifrån kundens perspektiv upplevas som det smarta valet. Det ska vara enkelt. 
Det ska vara billigt och kunden ska kunna lita på Glocalnet. Lindholm menar dock att den här 
värderingen inte efterlevs i praktiken han menar att Glocalnet i verkligheten inte är så enkla. 
Det kan upplevas av kunderna som jobbigt att byta bredbandsleverantör. Infrastrukturen sätter 
käppar i hjulen menar Lindholm. Han fortsätter att resonera om telefonförsäljningen, som är 
en stor del av nyförsäljningen, där Glocalnet tidvis har svårt att leva upp till de löften som ges 
i försäljningsprocessen. Glocalnet har samma värderingar externt som internt. Det som ska 
sporra agenterna är företagets grundpelare samt utbildning och samarbete där de ser till att 
alla kan allt i verksamheten. 
 
Spetz, Thoms och Karmehag menar att de har en starkt förankrad företagskultur hos LF och 
de har ”en tydlig LF-anda”. Företaget arrangerar gemensamma aktiviteter såsom 
personalfester. Ledningen försöker hela tiden informera personalen hur företaget utvecklas för 
att de därigenom ska känna sig delaktiga. De har ett antal frivilliga föreningar exempelvis en 
konstförening. Genom att företagets 125 medarbetare fikar i samma fikarum försöker LF se 
till att det skapas en gemenskap och ”LF-anda”. Spetz understryker just det inofficiella mötet 
när personalen fikar som ger en större gemenskap mellan avdelningarna. Samtliga 
respondenter hos LF i vår enkät instämmer positivt att de känner sig stolta över företaget, litar 
på företaget. 95% instämmer positivt att deras jobb är givande och 62% anser att jobbet 
gynnar deras karriär. Samtliga tre variabler som vi använt för att mäta om personalen känner 
mening har givit positiva utslag. 
 
Personalen på LF har utformat ett kulturdokument som innehåller de värderingar som de 
anställda vill ha inom verksamheten. Medarbetarna fick själva vara med och ta fram 
kulturdokumentet genom workshops. Som ny anställd på LF genomgår de en 
introduktionsutbildning där företaget bland annat går igenom företagets värderingar. Bland 
LF:s värderingar gentemot kunderna återfinns att de är lokala, kompetenta, tillgängliga, 
prisvärda samt okrångliga. Grundsynen formuleras enligt följande: ”Med lokal närvaro och 
kompetens tillgodoser vi kundens önskemål på ett okrångligt sätt.” LF har också utformat 
medarbetarvärderingar om hur företagets anställda skall bemöta varandra. Ansvarstagande, 
respekt för varandra samt öppna och positiva är tre huvudteman. Grundsynen är: ”Respekt 
och ansvar skapar ett öppet och positivt arbetsklimat.” Samtliga 21 kundrådgivare som fyllt i 
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vår enkät hos LF instämmer positivt med att företaget innebär ansvarstagande, respektera 
varandra. 95 % instämmer positivt att LF innebär att vara öppen och positiv. 
Sammanfattningsvis visar så gott som alla respondenter att LF innebär deras värderingar. 
 
För Burgaz är personlig relation till företaget detsamma som att medarbetarna identifierar sig 
med företaget; ”Att man äter, skiter och sover Tre.” Företagets ambition är att medarbetarna 
ska känna sig engagerade i sitt arbete och därigenom känna att det blir roligare samt att det 
leder till att de gör ett fenomenalt jobb. Enligt Burgaz har Tre mycket att jobba med för att 
medarbetarna ska känna en denna personliga relation till Tre. Burgaz hävdar att då skapas den 
viktiga treenigheten; det är bra för medarbetaren, det är bra för företaget och det är bra för 
kunden.  Burgaz tror att kontaktpersonalen främst jobbar för att tjäna pengar, inte för kundens 
bästa; ”ärligt talat gör inte agenterna det här för kundens sak utan för att få betalt”. Burgaz ser 
det som sin uppgift att skapa förutsättningarna för att personalen på egen hand ska hitta 
inspiration. Bland agenterna hos Tre instämmer 96 % positivt att de känner stolthet över Tre, 
87 instämmer positivt att de känner att de litar på Tre, 78 % instämmer positivt att deras jobb 
är givande och 60 % är positiva till att Tre gagnar deras karriär. Sammanfattningsvis upplever 
en betydande majoritet att samtliga fyra variabler för mening är positiva. 
 
Företaget Tre har fyra värderingar; engagerad, professionell, fart med kvalitet och enkel. De 
har jobbat mycket med dessa värderingar där medarbetarna har deltagit på konferenser där 
arbetslagen diskuterat värderingarna. En annan värdering är att de ska ha roligt, så fort de 
jobbar på Tre ska de ha kul.. De försöker implementera värderingarna genom att bland annat 
genomföra kurser där de diskuterar hur värderingarna kan tillämpas. Personalen har 
tillsammans utformat ett manifest där det står hur de ska agera mot varandra, arbetsmiljöns 
utformning och agerande gentemot kunder. Det är inga strikta riktlinjer men ”för nya 
medarbetare behövs det tydliga spelregler” anser Burgaz. Tre jobbar intensivt med att 
mellancheferna själva skall leva efter värderingarna, exempelvis går Burgaz runt till alla 
medarbetarna på morgonen och säger god morgon. ”Det är roligare att fråga [muntligen] än 
att skicka en e-post” säger hon. Tre försöker fokusera på ett oerhört närvarande ledarskap där 
teamledarna ska vara med och se sina medarbetare och tacka dem när de gör något bra. 
Burgaz kallar detta för närvarande ledarskap. Bland de 24 kundrågivarna från Tre som deltog 
i vår enkät på internet ställer sig 87 % positiva till att Tre innebär engagemang, 91 % 
instämmer positivt till att Tre förknippas med professionalitet, 87 % är positiva till att Tre 
innebär fart med kvalitet och 83 % är positiva till att Tre innebär enkelhet. 
Sammanfattningsvis upplever en betydande majoritet av agenterna att företaget innebär dess 
grundvärderingar. 
 
Nedan diagram visar på kontaktpersonalens självskattade personliga relation till företaget. Vi 
ser en svag tendens till att svara negativt på frågan om företaget gagnar kontaktpersonens 
karriär. De andra frågorna ger svar över 75 % positiva svar. 
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Figur 3. Enkätsvar, Personlig relation 
 
När vi har frågat företagens kontaktpersonal om värderingar har vi utgått från vad 
intervjurespondenten rapporterade som värderingar. Vi kan se att kontaktpersonalen känner 
igen sig i alla värderingar. Dock är värderingarna hårdare rotade inom Tre och LF än inom 
E.ON. 
 

Figur 4. Enkätsvar, Värderingar 
 
Varje variabel i diagrammet är kodad enligt nedan kodningsschema. 
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Företag  Kodning  Värdering

EON  I  förtroende och ömsesidig respekt. 

EON  II  Integritet

EON  III  Mod

EON  IV  Samhällsansvar

EON  V  Öppenhet

Länsförsäkringar  VI  Ansvarstagande

Länsförsäkringar  VII  Respektera varandra

Länsförsäkringar  VIII  Öppen & positiv

Tre  IX  Engagemang

Tre  X  Enkelhet

Tre  XI  Fart med kvalitet

Tre  XII  Professionalitet

Tabell 4, Förklaring till figur 4 

Återkoppling av prestationer 
E.ON använder sig av ett intranät för att delge medarbetarna om företagets prestationer. 
Kundrådgivarna tar också del av företagets prestationer genom gruppmöten och av att 
cheferna ger dem återkoppling för deras individuella insatser. Exempelvis ska en 
kundrådgivare ta 5,3 samtal per timme vilket också följs upp av deras chefer. Kvalitén mäts 
med NKI genom trailer calls och stödsamtal mellan kundrådgivarna och deras närmaste chef. 
Baryard berättar att kundrådgivarna inte får någon belöning om de bidrar med synpunkter från 
kunderna. E.ON har dock ett system vid namn C2 där personalen kan komma med förslag på 
förbättringar. Systemet ger medarbetaren möjlighet att följa både sitt egna och andras 
ärenden. En av kundrådgivarna kom dock med just idén om en förslagslåda som ett förslag till 
hur E.ON bättre skulle kunna tillgodogöra sig av kunders synpunkter via de anställda. Av de 
28 kundrådgivarna hos E.ON, som besvarat vår enkät, anser 61% att de inte känner sig 
sporrade då företaget mäter kvantiteten, antalet samtal per dag. En betydande majoritet, 86% 
av kundrådgivarna, anser att de känner sig sporrade när deras prestation mäts genom NKI. 
NKI mäts genom att kunderna får svara på frågor efter samtal med kundrådgivarna.  
 
Agenterna hos Glocalnet delges återkoppling genom fem nyckeltal. De får återkoppling i form 
av att ta del av värdet av NKI genom trailer calls. De får det i form av ärendehanteringstid 
som är summan av tid i samtal och efterbearbetningstid. De får också ta del av resultat i form 
av servicegrad vilket är antal samtal per tidsenhet. De sista mätvärdena är försäljningsgrad 
och vändningsgrad, det vill säga om agenterna lyckas få en kund att inte säga upp tjänsten 
trots att de initiellt haft den avsikten. Glocalnet har ingen form av belöningssystem till de 
agenter som kommer med idéer för företagets förbättring 
 
Alla anställda på LF får ta del av företagets framgång genom ett fördelaktigt bonussystem. 
Om företaget går bra ekonomiskt får de anställda direkt ta del av denna framgång. I övrigt 
sker den mesta återkopplingen muntligen mellan chef och anställd. LF har diskuterat om att 
använda ett internetbaserat forum där de kan tillgodogöra sig av kunders synpunkter. Spetz 
motsätter sig dock idén då forum tenderar ofta att bara bli missnöjesforum där kunderna 
triggar varandra att bli ännu mera missnöjda. LF har inte utvecklat någon form av 
belöningssystem för att skadehandläggarna skall fokusera på att samla in kundsynpunkter. 
51% av kontaktpersonalen instämmer positivt till att de känner sig sporrade när deras 
prestation mäts på NKI. 62% av kontaktpersonalen som deltagit i vår enkät instämmer positivt 
att de uppmuntras att komma med idéer till företagets förbättring. 
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Hos Tre mäts varje agent på tre områden. För det första mäter de ”First call resolution” det 
vill säga att kundens problem ska blivit löst på ett sätt som gör att kunden inte ska behöva 
ringa tillbaka inom 30 dagar. För det andra mäter företaget också kvantitet i form av antalet 
samtal som agenterna ska ta. I nuläget är ambitionen att ta så många samtal som möjligt men 
Tre är på väg att gå över till ett idealvärde i antal samtal. Anledningen till att gå över till ett 
idealvärde är att Burgaz anser att kvaliteten inte får ske på bekostnad av kvantitet. Burgaz, 
upplever att personalen drivs av att visa sig duktiga inför sina chefer. Hon anser dock att 
företaget borde ha ett system där agenterna kan kanalisera sina idéer till ledningen. För det 
tredje följer den närmaste chefen upp samtalen i kvalitet. Samtalen spelas in och avlyssnas av 
agentens chef minst en gång per månad. Kvaliteten betygsätts av teamledarna och är 
bonusgrundande. När agenterna kommer med bra idéer återkopplas de från cheferna om vad 
som har hänt med idén. Tre försöker inspirera personalen genom att dela ut bonusar till de 
som utfört ett kvalitativt arbete. Tre har inget belöningssystem till agenterna för att uppmuntra 
dem samla in synpunkter från kunderna. Av de 24 agenterna hos Tre som besvarade vår enkät 
ställer sig 56% negativa till att de sporras då deras prestation mäts i kvantitet. 91 % av 
agenterna känner sig sporrade då deras prestation mäts i form av kvalitet. Kvaliteten mäts 
genom att gruppcheferna utvärderar samtalen. 
 
Nedan visas ett diagram på hur sporrade kontaktpersonalen blir av att bli mätta genom olika 
variabler. Vi ser tydligt att kvantitet inte är särskilt sporrande och att NKI inte är sporrande 
inom LF. Samtidigt som kompetens och kvalitet sporrar kontaktpersonalen på Tre. På E.ON. 
blir kontaktpersonalen sporrade när de mäts på NKI. 
 

Figur 5, Enkätsvar, Återkoppling 
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Kompetens 
Kundrådgivarna på E.ON får en fem veckors introduktionsutbildning innan de blir 
certifierade. I utbildningen tränas de bland annat i kundhantering, inslag som hantering av 
arga kunder och att lyssna och ställa öppna frågor. E.ON utbildar kundrådgivarna så att de ska 
känna mod att kunna stå upp för vad företaget verkligen står för. Baryard menar att mod 
skapas genom kompetens och när medarbetarna känner sig kompetenta i sin roll, bidrar de till 
att de känner och utstrålar ett mod. Kompetensen ger medarbetarna även en trygghet och 
stolthet att jobba på E.ON. Som kundrådgivare på E.ON har de en bred kompetens inom en 
rad olika områden istället har E.ON valt att inte nischa kundrådgivarna. Baryard menar att 
väldigt många kunder är imponerade av att kundrådgivarna är så kompetenta och detta 
återspeglar även ledningens bild av kundrådgivarna. E.ON har drivit projektet ”Kundskap” 
som handlar om att allt de gör ska fokusera på kundens bästa. ”Hur gynnar besluten kunden i 
slutändan?” uppmuntras medarbetarna att fråga sig själva. Gruppcheferna coachar 
kundrådgivarna om hur det bästa samtalet ska gå till. E.ON har utarbetat en färdig modell för 
hur kunderna ska bemötas. För att få ett underlag för att kunna tolk och förstå 
kundrådgivarnas kompetens frågade vi om de känner sig säkra i fem delområden samt om de 
har fått utbildning inom dessa. De fem delområdena var förklara företagets produktvillkor, 
svara på kunders förfrågningar/problem, hantera kunder, hantera arga kunder och förmedla 
vidare kunder synpunkter till deras chefer. 82% av de 29 kundrådgivarna som besvarat vår 
enkät instämmer positivt att det känner sig säkra på att förklara företagets produktvillkor. 96% 
instämmer att de känner sig säkra på att hantera kunderna och 93% anser att de känner sig 
förtrogna med att hantera arga kunder. Bland E.ONs kundrådgivare instämmer 75% positivt 
till påståendet att känner sig säkra i att förmedla vidare kunders synpunkter till sina chefer. I 
samtliga fem delområden inom kompetens där vi mätt kundrådgivarnas självskattning av 
deras säkerhet har vi erhållit positiva resultat. Vi frågade även kundrådgivarna om de har fått 
utbildning inom samma fem delområden. 94% av kundrådgivarna instämmer positivt att de 
har fått utbildning att förklara företagets produktvillkor. 96% intygar att de har fått utbildning 
i att svara på kunders förfrågningar och problem och samma resultat erhålls på frågan om de 
har fått utbildning i att hantera kunder. På frågan om kontaktpersonalen har fått utbildning i 
att hantera arga instämmer positivt 64% att de erhållit denna utbildning. 54% av 
kontaktpersonalen ger ett nekande svar på frågan om de fått någon utbildning i att förmedla 
vidare kunders åsikter till cheferna. Sammanfattningsvis har kundrådgivarna fått utbildning på 
fyra av de fem utbildningsområdena, den utbildning som ter sig som bristfällig är att föra 
vidare kunders åsikter till cheferna. 
 
Hos Glocalnet får agenterna i snitt 2-3 veckors utbildning i tre block. Första blocket är en 
allmän utbildning i samtalsteknik . Andra blocket är medlyssning därefter följer det tredje 
blocket om tjänsterna specifikt inkluderade produktvillkor för att avslutas med en certifiering 
innan den blivande agenten får ta ett riktigt kundsamtal. Glocalnet använder sig delvis av ett 
elektroniskt utbildningssystem där agenterna kan genomgå kurspaket för att kunna ta andra 
typer av samtal. Sedan Glocalnet började med certifieringsprov har kompetensnivån ökat 
avsevärt.  
 
Skadehandläggarna bland kontaktpersonalen hos LF genomgår en utbildning som varar 25 
dagar. Tre av dessa dagar fokuserar på kommunikationsteknik och säljteknik. LF arrangerar 
också kontinuerligt kommunikationsutbildningar. Exempelvis har LF arrangerat en utbildning 
i förhandlingsteknik. De har ett öppet kontorslandskap vilket gör det möjligt för de anställda 
att lättare kommunicera och lära sig av varandra. Att lyssna på kollegorna är ett viktigt inslag 
för att utbilda skadehandläggarna menar Spetz. Karmehag menar att LF inte har någon 
specifik samtalsmodell för hur kunderna ska bli bemötta. 80% av kundrådgivarna hos LF 
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instämmer positivt att de känner sig säkra på att förklara företagets produktvillkor och samma 
resultat uppmättes på frågan om de känner sig säkra på att svara på kunders 
förfrågningar/problem. Samtliga respondenter känner sig säkra på att hantera kunder och 76 
% instämmer positivt att de känner sig säkra på att hantera arga kunder. 95 % instämmer att 
de känner sig säkra på att förmedla vidare kunders synpunkter till deras chefer. 
Sammanfattningsvis känner sig en majoritet förtrogna i samtliga fem delområden när vi 
undersökte vad kontaktpersonalen känner sig säker inom. 67 % instämmer positivt att de har 
genomgått en utbildning i att förklara företagets produktvillkor, 57 % att de har tränats i att 
svara på kunders förfrågningar/problem, 48 % instämmer positivt att de har fått utbildning att 
hantera kunder och 5 % vet ej. 85 % av LF:s kontaktpersonal som besvarat vår enkät anser att 
de inte direkt har fått utbildning att hantera arga kunder och 67 % anser att de inte har fått 
utbildning att förmedla vidare kunders åsikter till deras chefer. Sammanfattningsvis 
instämmer kontaktpersonalen positivt till tre av de fem delområdena när vi undersökte vad de 
har fått utbildning inom. Utbildning i att hantera arga kunder samt att förmedla vidare kunders 
åsikter till deras chefer är undermålig eller icke genomförd.  
 
Hos Tre får agenterna två veckors utbildning innan de börjar ta samtal. Två gånger per månad 
får de en 35 minuter lång coachning för att de ska reflektera över sitt kundbemötande. 
Förutom dessa formella möten uppmanas alla teamledare att vara coachande i sin ledarroll 
gentemot agenterna. Företaget utbildar personalen bland annat i säljknep om hur de får en 
kund glad och nöjd. De tränar också personalen genom att genomföra rollspel för att de på ett 
så realistiskt sätt som möjligt ska kunna vara förberedd inför olika kundmöten. De använder 
en samtalsmall för att agenterna på ett förtroget sätt hantera kunderna. I uppföljningen av 
samtalen ges agenterna feedback bland annat på de tre områdena enligt ovan (First Call 
Resolution, Kvalitet och Kvantitet) men även i hur väl de följer samtalsmallen.  Under det 
senaste halvåret har Tre fokuserat på ett projekt om hur en kund kan uppfatta ett meddelande 
som en agent ger. Burgaz nämner ett exempel där hon beskriver att medarbetarna ingår i 
rollspel där en agent får agera kund och utsättas för besked som ”du har inte betalat din 
faktura”. Burgaz vill att alla i kundserviceorganisation är medvetna om vad ett visst besked 
kan få för konsekvenser. Agenterna hos Tre känner sig väl förtrogna med att förklara 
företagets produktvillkor, 88% känner sig säkra på att förklara produktvillkoren. Samtliga 
respondenter känner sig säkra att svara på kunders förfrågningar/problem såväl som att 
hantera kunder. 96% instämmer positivt med att de känner sig förtrogna med att hantera arga 
kunder. 63% av agenterna instämmer positivt att de känner säkerhet att hantera arga kunder. 
71% av agenterna hos Tre instämmer positivt att de har genomgått utbildning att förklara 
företagets produktvillkor, 87% har genomgått utbildning i att svara på kunders 
förfrågningar/problem, 71% utbildning i att hantera kunder och hälften i att hantera arga 
kunder. Bara 20% vittnar om att de har fått utbildning att förmedla vidare kunders åsikter till 
deras chefer. 
 
När vi har frågat efter kompetens har vi frågat företagens kontaktpersonal om fem variabler 
som vi har mätt både på hur mycket utbildning de anser sig ha fått och hur mycket de anser 
sig själva vara säkra på att kunna utföra respektive del. Vi ser av denna sammanställning att 
utbildningen inom alla företag är låg inom hur kontaktpersonalen förmedlar kunders åsikter 
till sina chefer. Inom LF ser vi låga utbildningsnivåer inom hantering av kunder och särskilt 
”arga kunder”. 
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Figur 6, Enkätsvar, Utbildning 

Kundsystem 
E.ON använder flera olika system. Ett kundsystem där alla nödvändiga uppgifter finns om 
kundens abonnemang och en historik om vad som har hänt för kunden. Ett annat system 
används för felanmälningar och systemet används även av nätbolaget inom samma koncern. 
Inom E.ON loggas även samtliga samtal i förutbestämda kategorier för att ledningspersoner 
ska kunna följa upp vad kunderna ringer in om. 
 
Glocalnet har ett kundsystem där agenterna kan se all nödvändig information för 
abonnemanget. Efter varje samtal ska agenten skriva ett inlägg på kundens profil i CRM-
systemet för att alla inom hela företaget ska kunna se vad som hände senast kunden ringde till 
Glocalnet. Agenterna ska även kategorisera samtalet i en hierarki av symptom som kallas 
loggning. När agenterna inte kan lösa ett problem över telefon så ska agenterna skapa det 
ärenden i ett särskilt ärendehanteringssystem, även dessa ärenden loggas och mäts på hur lång 
tid de löses. Ärendet skickas antingen vidare till grupper som specialiserat sig på olika 
områden, antingen en teknisk grupp ”second line” och en kundrelationsgrupp som tar hand 
om övriga mer komplexa ärenden. Skulle ett ärende skickas till en specialgrupp, men att 
ärendet inte lever upp till de krav som specialgruppen ställer, kommer ärendet att skickas 
tillbaka till agenten för komplettering. 
 
LF har ett kundsystem där skadereglerarna har som uppgift att skriva in kontentan av det som 
sägs till kunderna. Alla interaktioner med kunderna ska loggas i systemen trots att detta inte 
alltid följs. I dagsläget finns ingen systematisk uppföljning av de ärenden som kunderna 
ringer in om. För att upptäcka fel i systemet använder LF en dialog med medarbetarna där de 
problem som upptäcks meddelas till ansvarig person. Spetz menar att det är svårt att se en 
tydlig trend bland synpunkterna som inkommer från kunderna men att det finns trender i de 
svåra frågorna som dyker upp och luftas med chefer och ledningspersonal. 
 
Inom Tre används ett och samma kundsystem för både kundhantering, fakturering och 
ärendehantering. Kundsystemet handhåller allt som är specifikt för en viss kund rent 
abonnemangsmässigt. Det sker ständiga ändringar inom systemet och detta är något som 
ständigt berör alla inom kundserviceorganisationen. Burgaz understryker att om inte 
kundsystemet fungerar går det inte att svara kunderna på några specifika frågor. När en kund 
ringer in ska agenten beskriva det som hänt i en historik i kundsystemet, på så sätt kommer 
organisationen ihåg det som sades. Samtidigt som agenterna skriver in sin kommentar om 
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kunden ska de även skriva vad ärendet handlade om i en förutbestämd loggningsstruktur. Om 
ett ärende behöver uppföljning skickas ärenden i kundsystemet till olika delar av 
organisationen som får lösa de mer avancerade problemen.  

Informationssystem 
E.ON använder ett intranät som informationskanal. Där ska all information finnas för att 
kundrådgivarna ska kunna svara på kundernas förfrågningar. Utvalda delar av den 
information som publicerats på intranätet tas även upp på kundservicens veckomöten för 
förtydliganden och påminnelser. 
 
Glocalnet har informationssystem via en internwebb. Internwebben innehåller information om 
alla processer, kampanjer, samtalsmanus, checklistor med mera. När en agent ska lära sig 
något nytt går de igenom ett utbildningsprogram via ett eget utbildningssystem. Hela 
utbildningen avslutas med ett prov. Glocalnet har sett mycket goda resultat på kunskapsnivån 
sedan de införde prov i sin utbildning. I systemet lagras sedan vilka agenter som har olika 
nivåer av utbildning, detta kallas för skills. 
 
LF har en internwebb där all information ska kommuniceras ut. Mycket av informationen 
upprepas senare på personalmöten mest inom avdelningarna. Övergripande information som 
gäller hela företaget presenteras först på intranätet och sedan på avdelningsmöten. 
 
Tre använder informationssystem via en webbaserad kunskapsbank. Kunskapsbanken 
beskrivs av Burgaz som en stor källa för allt som en agent kan behöva veta i olika situationer. 
Där finns information om alla rutiner, alla beslut, rekommendationer och lösningsförslag. Hon 
är också noga med att poängtera att teamledare alltid brukar hänvisa till kunskapsbanken 
istället för att ge svar direkt på frågorna. 

Behandling av kunders åsikter 
Inom E.ON sker även där en systematisk loggning som följs upp av ledningspersonal. För att 
fånga upp enskilda synpunkter finns det ett system som fångar upp förslag från medarbetarna. 
Systemet fungerar som en elektronisk förslagslåda där en person har som uppdrag att delegera 
dessa uppdrag inom organisationen. Oavsett vart i organisationen en person är anställd kan en 
medarbetare komma med en synpunkt. Kundrådgivarna har öppet fått bidra med idéer om hur 
de tror att företaget bättre skulle kunna tillgodogöra sig kunders synpunkter vid dem som 
kontaktpersonal. En av kundrådgivarna anser att ett formulär skulle bättre fånga upp kunders 
synpunkter än chefer. Kundrådgivaren menar att synpunkterna tas emot på olika sätt av olika 
chefer och det skulle vara bättre att förbättringsförslagen fångas upp i en och samma kanal. 
Flera av kundrådgivarna anser att en kanal borde finnas som fångar upp kunders synpunkter. 
Vidare anser flera att det är viktigt att E.ON tydligt informerar om att kanalen existerar. 
Baryard ser en koppling mellan de förslag som kundrådgivarna lämnar och de problem som 
uppkommer i kundmötet. När en synpunkt lämnats i systemet finns det en person som är 
ansvarig för att tolka synpunkten och distribuera ärendet till den person som skulle kunna lösa 
problemet. 54% av kundrådgivarna hos E.ON upplever att kunderna inte direkt uppmuntras 
att komma med synpunkter.  
 
Lindholm på Glocalnet beskriver en systematisk hantering av de ärenden som rapporteras. 
Genom loggningen skapas en aggregerad statistik varje vecka om vilka ärenden som kunderna 
har synpunkter om. Den aggregerade statistiken från loggningen används av produktchefer 
och andra ansvariga för att identifiera vilka trender som finns bland kundernas synpunkter. 
Ibland medlyssnar funktionschefer med agenterna för att fånga upp enskilda ärenden. Om det 
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finns en idé hos agenterna kan de enkelt skicka en e-post till den ansvarige för 
kundrelationsgruppen som i sin tur delegerar ut idén till ansvarig person. Lindholm säger att 
upphämtningen av enskilda idéer skulle kunna ske mer systematiskt. Ett externt företag är 
inhyrt av Glocalnet för att testa kundservicen genom spöksamtal där den som ringer upp låtsas 
vara kund och fråga konstiga frågor. 
 
Inom LF sker ingen aggregerad form av statistik av alla ärenden. Spetz har som uppgift att 
rapportera statistik till företagsledningen om vilka klagomål som kommit upp till honom som 
klagomålsansvarig. De klagomål och synpunkter som inte når längre än till 
kontaktpersonalens närmaste chef statistikförs ej. En kundrådgivare anser att LF bör upprätta 
en förslagslåda genom intranätet där ledningen kan hålla sig uppdaterad om vanligt 
förekommande klagomål. 71% av kontaktpersonalen som fyllt i vår enkät instämmer helt eller 
i stort med att kunderna uppmuntras att komma med synpunkter.  
 
Burgaz på Tre beskriver också hur de hanterar alla samtal på ett systematiskt sätt genom 
loggning. Tre har tidigare varit ”aggressiva” med att följa upp de kategorier som ökar mest för 
att hitta källan till problemen som kunderna uppfattar. Under det senaste halvåret har 
kundserviceorganisationen lagt stor vikt på ett annat projekt vilket tagit delar av fokus från 
uppföljningen. Burgaz beskriver även hur externa parter genomför mystery shopping genom 
att agera kund och på det sättet kontrollera personalen både i butikerna och i kundservice. 
Agenterna vet inte om denna sorts mystery shopping då Burgaz vill mäta ett så naturligt 
beteende som möjligt. 54 % av agenterna hos Tre upplever att företagets kunder uppmuntras 
att komma med synpunkter. En agent kommer med förslaget att Tre bör införa ett forum för 
att samla kunders synpunkter. 

Påverkan 
Kundrådgivarna hos E.ON har en vardaglig kontakt med kunderna och därmed håller de sig 
kontinuerligt uppdaterade om vad kunderna efterfrågar. Baryard tror av kundrådgivarna vet 
mer om kunderna än ledningen Hon upplever att kundrådgivarna ibland blir irriterade då 
ledningen fattar beslut utan att de egentligen vet vad kunderna vill ha. Ledningens beslut 
förankras inte alltid hos kundrådgivarna och tappar därför viss dignitet. E.ON har blivit bättre 
på att inkludera kundrådgivarna i rådgivande möten. När kundrådgivarna fick komma med 
öppna förslag om hur E.ON ska bättre tillgodogöra sig av kunder synpunkter via dem 
upplevde några att ledningen och kundservice borde ha en närmre kontakt. ”Det är för många 
mellanhänder” kommenterade en kundrådgivare. 71% av kundrådgivarna anser att de inte 
direkt kan påverka företagets processer, liknande svar erhålls på frågan om de upplever om de 
kan påverka företagets målsättningar och 93% anser sig till vis del eller inte alls kunna 
påverka E.ON finansiellt. 
 
Inom Glocalnet finns inga system för att förmedla synpunkter från agenterna. Lindholm anser 
att det här är ett område som de måste bli bättre på. Glocalnet har inte ett system för att 
varken tillgodogöra sig den här typen av information eller återkoppla till agenterna. Glocalnet 
fokuserar på de fem vanligaste loggningsärendena men företaget fångar inte upp de enskilda 
kundernas åsikter via medarbetarna. Om enskilda kunder kommer med idéer via e-post är det 
enligt Lindholm tveksamt om företaget tillgodogör sig dessa synpunkter. Motivet till detta är 
att det bara är några få individers åsikter, Glocalnet värdesätter den information som tydligt är 
prioriterad av kunderna via loggningen. 
 
Hos LF sitter inte någon av skadehandläggarna med i företagets beslutande organ. LF 
försöker fånga upp kontaktpersonernas synpunkter i tre rådgivande organ där marknadschef, 
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controller och VD deltar. LF har dock en person som delvis har i uppgift att fånga upp 
skadereglerarnas åsikter och synpunkter. Han sitter med i de tre råd som sker kontinuerligt för 
att utveckla produkterna och kvalitetssäkra processerna. Genom ett nära samarbete mellan 
chef och kontaktpersonalen fångar chefen upp personalens synpunkter och kanaliserar dessa 
synpunkter till ledningsstrukturen. 67% av LFs kontaktpersonal som besvarat vår enkät anser 
att de inte direkt kan påverka företagets processer, 61% anser att de ej heller direkt kan 
påverka företagets målsättningar och 67% känner att de inte direkt kan påverka företaget 
finansiellt. Samtliga tre delområden visar en indikation på att personalen inte upplever att de 
har mölighet att påverka företaget. 
 
Burgaz har tydligt noterat att medarbetarnas motivation att förklara beslut till kunderna styrs 
av i vilken utsträckning som hon som chef lyckas motivera och tydligt förankra motiven till 
beslutet. ”Om agenterna förstår kommer de att kunna förklara för kunden”, berättar Burgaz. 
Tre har startat ett forum där en person från agenterna deltar för att bidra med idéer och den 
personen har möjlighet att påverka övergripande beslut. 63% av agenterna ställer sig negativa 
till att de kan påverka företagets processer och samma resultat uppkom när det gäller att 
påverka företagets målsättningar. 58% instämmer negativt att de kan påverka företaget 
finansiellt. Sammanfattningsvis upplever en majoritet av Tres agenter på samtliga tre mätta 
delområden att de inte kan påverka företaget. 
 
Nedan presenteras den data som kontaktpersonalen gav oss genom enkäterna. Vi ser tydligt 
att frågorna gav övervägande negativa svar på frågorna. 

Figur 7, Enkätsvar, Påverkan 

Enkelt för kunder 
E.ON har under tiden denna uppsats skrivs en marknadsföringskampanj där företaget 
efterfrågar kunderna att komma med frågor till kundservicen. Alla frågor om el är välkomna 
till företaget. E.ON. De har även tre kundombudsmän som har en egen sida på E.ONs svenska 
hemsida (E.ON, 2008). Kundombudsmännen har funktioner såsom direktkommunikation via 
hemsidan och en egen telefonlinje. 61% av de 28 kundrådgivarna som deltog i vår enkät 
instämmer positivt att det är enkelt för kunderna att lämna synpunkter till företaget. 
 
Lindholm på Glocalnet anser inte att de behöver göra det enklare för kunderna att komma 
med synpunkter. I dagsläget finns det ett antal sätt för en kund att komma in med synpunkter 
till organisationen. Det finns kundservice både via telefon och via e-post, det finns möjlighet 
att ringa via växeln och dessutom är ledningsgruppens e-postadresser utlagda på den externa 
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hemsidan (Glocalnet, 2008). Lindholm beskriver publiceringen av e-postadresserna som ett 
bra beslut då de får in relativt mycket ärenden direkt till ledningen. Många av ärendena som 
kommer in direkt till ledningsgruppen är klagomålsrelaterade men det finns även ärenden som 
tar upp synpunkter och komplimanger. Lindholm hänvisar även till marknadsundersökningar i 
form av fokusgrupper där kunder med problem får hjälp direkt. Lindholm hänvisar dock till 
samtalsvolymen om ca 5 000 inkommande samtal per dag och beskriver branschen som full 
av utmaningar på grund av ställningen till konkurrenten till TeliaSonera. 
 
Inom LF är det enklast för kunderna att ringa in sina synpunkter till deras kundservice. Spetz 
är klagomålsansvarig för LF och är den person som är ansvarig för att det finns tydliga 
riktlinjer för hur ett klagomål tas om hand och att det följs upp. Exempelvis ska alla i 
kontaktpersonalen vara förtrogna med att förklara hur en kund kan överklaga ett beslut av LF. 
På LFs hemsida finns en särskild avdelning som har rubriken ”om du inte är nöjd” 
(Länsförsäkringar, 2008) där kunderna kan läsa om hur en överklagningsprocess fungerar. 
86% av de 21 kontaktpersonerna hos LF som besvarade vår enkät, instämmer positivt att det 
är enkelt för kunderna att lämna synpunker. På frågan om LF uppmanar sina kunder att klaga, 
ställer sig 71% positiva.  
 
Burgaz på Tre beskriver att den största delen av kundsynpunkter kommer in via agenterna i 
kundservicen. Alla samtal som eskaleras till chefer följs upp och utvärderas i efterhand. 
Burgaz nämner också att Tre har en kundombudsman som kunderna kan ringa till. 
Kundombudsmannen har även en egen del på Tres hemsida där de vanligaste frågorna tas upp 
och där Tre efterfrågar kommentarer (Tre, 2008). Tres abonnenter kan även ringa ett 
kortnummer ”333” för att komma till kundservice. Hälften av respondenterna i vår enkät till 
Tres agenter är positiva och hälften är negativa till att det är enkelt för kunder att lämna 
synpunkter. 
 
Genom enkäter fick kontaktpersonalen skatta hur enkelt det är för kunderna att lämna in 
synpunkter och även om de upplever att kunderna uppmuntras att lämna synpunkter. Vi ser 
inga tydliga svar på denna fråga då de flesta svar rör sig runt sin kvartil men en tendens finns 
inom LF att personalen tycker att det är enkelt att lämna synpunkter till företaget. Den något 
positiva trenden finns inom alla företag. 

Figur 8, Enkätsvar, Enkelt för kunder att lämna synpunkter
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Sammanfattning av enkätstudien 
Av de frågor som vi har ställt kan vi kvantifiera det ”betyg” som de anställda har gett sitt egna 
företag. Genom operationalisering av de sex begrepp vi har valt att mäta har vi kunnat se vilka 
delar som ett företag har som styrkor och svagheter. Varje ”tråd” in mot mitten i spindelnätet 
är mätning ett av begreppen. Se även vad varje axelrubrik står för. 

Axelrubriker 
I Påverkan 
II Egen beslutsrätt 
III Mening - Personlig relation 
IV Mening - Återkoppling 
V Utbildning - Kompetens 
VI Utbildning - Genomförd 
VII Värderingar 
 

 
EON   LF Tre 

Figur 9, Enkätsvar, Sammanfattning 
 
I axlarnas skalor har vi behandlat 100% som att kontaktpersonalen helt instämmer med att 
begreppet stämmer överens på deras individuella situation. Alla mätningar som visar över 
50% har vi tolkat som positiva. När mätningarna hamnar under 50% ner till 0% innebär det att 
kontaktpersonalen inte känner igen sig i de begrepp som vi mäter. Ett mätvärde på 0% innebär 
att kontaktpersonalen helt tar avstånd från begreppet. 
 
Ovan diagram visar tydligt hur kontaktpersonalen tydligt visar en negativ bild över 
påverkansdelen (I). Alla företag har svar som understiger 50% vilket antyder att personalen 
till övervägande del anser sig inte kunna påverka företaget. Diagrammen ovan visar också att 
kontaktpersonalen inom LF och E.ON känner att de har en egen beslutsrätt (II) medan 
kontaktpersonalen på Tre uppvisar en oväntat hög kraft mot egen beslutsrätt (II). Det tredje 
och fjärde begreppet är mening med arbetet och där visar alla företag överhängande god 
personlig relation (III) till företaget medan återkopplingen (IV) till sitt nedlagda arbete 
varierar mellan företagen. Inom E.ON och LF är kontaktpersonalen neutrala till frågan men på 
Tre finns det en positiv trend för återkopplingen. Inom alla företag känner sig de anställda 
välutbildade (V) men om de fått utbildning på områdena är svaren något positiva men inte 
lika högt värderade som den faktiska kunskapen. När vi mäter värderingar ser vi en tydlig 
trend inom samtliga företag och det är att kontaktpersonalen håller med om innebörden i 
värderingarna. 
 
Vi har även mätt hur länge kontaktpersonalen har varit anställd inom företaget. Vi kan tydligt 
se att inom LF har personalen arbetat längre tid än tre år. Inom E.ON har de flesta arbetat 
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mellan 1-3 år och inom Tre finns det en väldigt ung arbetskraft då de flesta har arbetat mindre 
än ett år. 
 

Figur 10, Enkätsvar, Ålder inom organisationen
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Analys och diskussion 
I detta kapitel vill vi redogöra för de tankegångar som vi har fått och vill argumentera för 
med denna uppsats. Med vårt hermeneutiska synsätt och vår analysförmåga har vi försökt att 
nå fram till de förbättringsmöjligheter som finns inom företagen. Vi börjar med att beskriva 
företagens syn på synpunktshanteringen för att därefter analysera fragmenten i empowerment 
som vi tidigare har beskrivit. 

Effekter 
Företagens kundserviceansvariga ser effekterna av synpunktshanteringen på olika sätt. 
Glocalnet ser den tydliga effekten av hanteringen som en källa för att se vilka problem som 
finns inom organisationen och företagsprocesserna. Respondenterna från Tre och LF ser 
effekterna av att kunderna får respekt och sköter en god ryktesspridning (eller att minska den 
negativa ryktesspridningen). På E.ON såg vår respondent ett tydligt behov av att öka 
medvetandet om kundens situation bland kontaktpersonalen. I teorierna talas det om 
ryktesspridning, högre betalningsvilja och lojalitet (Homburg & Fürst, 2005; Tax et al., 1998; 
Davidow, 2003; Zeithaml et al., 1996; Richins, 1983). Vi ser tydligt att respondenterna inom 
företagen inte ser högre betalningsvilja och lojalitet som tydliga effekter av 
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synpunktshanteringen. Prioriteringarna inom företagen är vitt skilda, Glocalnet prioriterar 
loggningshistorik, LF prioriterar ryktesspridning och E.ON och Tre prioriterar värderingar 
inom företagen. Vi kan inte säga vilket koncept som är mest lyckat men vi kan se vilka 
effekter prioriteringarna får inom organisationerna och de effekterna kommer vi att beskriva 
nedan genom de fyra olika begreppen inom empowerment. 

Egen beslutsrätt 
Inom kundservicebranschen är det är vanligt att inte kunna ta egna initiativ, men det finns 
undantag. I teorierna förklaras det att en viktig del i empowerment är egen beslutsrätt. En 
anställd ska ha möjlighet att kunna besluta om de vardagliga delar som berör en själv för att 
bli motiverad (Quinn & Spreitzer, 1997; Hughes et al., 2006, s. 272; Thomas & Velthouse, 
1990). Inom varje företag beskriver den som är ansvarig för kontaktpersonalen att de har 
möjlighet att välja vilken kompensation som de själva vill, trots detta är det bara inom Tre 
som kontaktpersonalen faktiskt känner att de själva kan ge den kompensation de vill. I linje 
med Randolph (2005) har varje företag en tydlig mall för vilka friheter kontaktpersonalen får 
ta sig. Alla företag har också tydliga riktlinjer om hur klagomål av lite mer avancerad art ska 
hanteras. Inom företagen skickas ärenden vidare till experter för djupare granskning. På dessa 
sätt är alla företag ganska lika. Det enda vi har märkt skiljer ut Tre, som har fått höga värden 
av sin egen personal, är att de använder ledande frågor (så kallad coachning) för att leda in 
kontaktpersonen på rätt väg i sitt resonemang. Vi har dock inte undersökt om coachning 
används på de andra arbetsplatserna vilket gör att vi inte kan dra ett kausalitetssamband här. 
Vi har dock en tro på att coachning kan vara en av de pusselbitar till att kontaktpersonalen 
känner att de kan ge kunderna den kompensation som de själva vill. 
 
Frågan är om företagen vill att kontaktpersonalen ska kunna ge kunderna den kompensationen 
som de själva vill. Kommer då kompensationerna att gå upp eller ned? Troligtvis kommer 
kompensationerna att gå upp med tanke på uttalandet från Lindholm på Glocalnet som menar 
att kompensationerna redan nu ligger i taket hela tiden trots att kontaktpersonalen får välja 
själv vilken kompensation de får ta inom det förutbestämda intervallet. Eftersom alla företag 
har väldigt strikta kompensationspolicys tror vi inte på att lösare regler för kompensationer 
utan snarare en mer intensiv dialog inom kontaktpersonalen och mellan ledningen och 
kontaktpersonalen om vilka nivåer på kompensationer som är lämpliga. 
 
I vår undersökning har vi bara undersökt en enda fråga till kontaktpersonalen angående egen 
beslutsrätt och det handlar om kompensationer. Innan vi lade ut undersökningen såg vi 
kompensationerna som det enda område där kontaktpersonalen ges en möjlighet till egen 
beslutsrätt. Vi har inte mätt någon annan variabel inom egen beslutsrätt men tror att en annan 
frågeställning skulle kunna få andra svar inom formen för egen beslutsrätt. Som tidigare 
nämnt är en viktig beståndsdel i empowerment just egen beslutsrätt och därför bör företagen 
göra det som ligger i deras makt att ge kontaktpersonalen så mycket egen beslutsrätt som 
möjligt utan att deras befogenheter överskrids. 

Mening 
Quinn & Spreitzer (1997) menar att ett viktigt inslag för att få anställda att sträva efter 
delaktighet är att få dem att känna en personlig anknytning till företaget.  Kultur är enligt 
Bolman & Deal (2003, s. 298) det som i en organisation ger upphov till att medlemmarna 
känner identitet, samhörighet och trygghet. Företagskulturen skapas genom mötet mellan en 
organisations medlemmar och kan bestå av exempelvis myter, ritualer, historier och 
värderingar. Kulturen förenar organisationens medlemmar runt gemensamma värderingar och 
övertygelser.  
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E.ONs aktiva arbete med att få medarbetarna att känna en personlig relation till företaget 
verkar ge frukt. Bland annat genomförs E.ON Olympics, E.ON-dagen och gruppaktiviteter. 
När vi undersökte huruvida kontaktpersonalen känner mening via vår enkät verkar dessa 
sociala tillställningar vara framgångsrika. Nästintill samtliga är stolta, känner att de kan lita på 
och upplever jobbet som givande. Genom E.ONs intranät  får medarbetarna kontinuerligt ta 
del av aktiviteter och vad som är på gång inom företaget. E.ON har genomgått en stor 
organisationsförändring genom namnbytet från Sydkraft men trots detta verkar företaget 
framgångsrikt lyckats få personalen att känna en stark anknytning till företaget. Det tyder på 
att E.ON varit framgångsrika i implementeringen av en tydlig företagskultur. Vi går vidare till 
LF där samtliga respondenter känner sig stolta och litar på LF.  Vad är då bakgrunden till att 
medarbetarna känner så mycket mening med att jobba på LF? LF har utvecklat något som 
benämns som en ”LF-anda”. Vi tror att LF-andan har uppstått som ett resultat av de många 
kulturella initiativ som företaget bedriver. Bland annat jobbar de med frivilliga föreningar där 
personalen är aktiva. Ett annat exempel är att LF kontinuerligt arrangerar personalfester. På 
ett liknande sätt har Tre jobbat som ser till att det ska vara roligt att jobba på Tre. Det ser ut 
som att de Tre är mycket framgångsrika i denna strategi, då i stort sett samtliga respondenter i 
vår enkät upplever att de känner sig stolta över Tre, att de litar på Tre samt att de upplever 
jobbet som givande. Tre jobbar mycket med att inkludera medarbetarna i besluten. Det 
medför att medarbetarna känner sig delaktiga och att företaget bryr sig om deras intressen. Ett 
exempel på detta är hur medarbetarna tillsammans fick utforma klädkoden på arbetsplatsen.  
 
Fikarummet som en källa till företagskultur. Ett viktigt inslag som LF nyttjar för att skapa en 
god stämning är att de har ett gemensamt fikarum och en kultur där alla kör förmiddags och 
eftermiddagsfika tillsammans. Gemensam fika fungerar som en vardaglig ritual där 
personalen möts, lär känna varandra och LF-andan gror. Vi tror att fikan utgör ett viktigt 
inslag på arbetsplatsen för att kontaktpersonalen ska känna mening i sitt jobb. Den 
gemensamma fikan på arbetsplatsen kan mycket väl också fungera som en kanal där 
synpunkter från kunderna vädras. Vi anser att fikan kan vara en mycket värdefull informell 
kanal där ledningen kan tillgodogöra sig av synpunkter från kunderna via sin kontaktpersonal.   
 
Det ska vara roligt att vara på jobbet. Glocalnet har haft stora utmaningar med att få 
medarbetarna att känna en personlig relation till företaget. Det finns huvudsakligen två motiv 
till detta, dels på grund av att Glocalnet har låtit externa aktörer ta hand om en stor del av 
deras huvudsakliga verksamhet såsom exempelvis kundservice och dels för att de har en 
mycket hög personalomsättningshastighet. Lindholm, vår respondent på Glocalnet, menar att 
man måste ha jobbat ett år för att ha en personlig relation till företaget och då de har en 
mycket hög personalomsättning stöter detta på problem. Men vår studie visar att Tre, som var 
det företag där kontaktpersonal jobbat kortast tid kände de samtidigt en stor personlig relation 
till företaget. Med andra ord kan kontaktpersonalen känna en personlig relation trots att de har 
jobbat en kortare tid. Det finns med andra ord andra viktiga faktorer som påverkar. Vi tror att 
det kanske kan vara en fråga om hur mycket företaget går in för att skapa en tydlig 
företagskultur där medarbetarna känner en gemenskap och har kul tillsammans. 
 
När ett företag flyttar ut en viktig del av sin verksamhet till externa aktörer kan det uppstå 
problem bland personalen i dessa företag att känna en personlig relation till företaget. Bland 
de företag vi undersökte vittnade vår respondent på Glocalnet att det här en av de främsta 
anledningarna till att deras personal inte känner en personlig relation till företaget. När 
medarbetarna inte sitter i Glocalnets egna lokaler, utan Glocalnets chefer och bara jobbar en 
kortare period är det svårt att skapa en Glocalnet-anda. Glocalnet försöker skapa en personlig 
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relation genom att genomföra utbildningar och placera Glocalnet-saker hos de outsourcade 
företagen. Vår respondent menar att ”det nästan är omöjligt att skapa en vi-känsla”. Med 
utgångspunkt för att motivera kontaktpersonalen skulle vi dock vilja lyfta frågan huruvida det 
är nödvändigt att skapa en vi-känsla till just Glocalnet. Det viktigaste är kanske att 
kontaktpersonalen känner motivation i sin arbetsuppgift och känner lojalitet gentemot dess 
arbetsgivare som i det här fallet är ett externt företag. Kontaktpersonalen hos outsourcade 
företag kommer mellan två stolar där de & ena sidan ska känna personlig relation gentemot 
sin arbetsgivare men å andra sidan samtidigt ska känna personlig relation gentemot 
uppdragsgivaren, i det här fallet Glocalnet. Kanske det viktigaste inslaget för att 
kontaktpersonalen ska känna motivation i sin vardag är att deras arbetsgivare utvecklar en väl 
fungerande företagskultur exempelvis stimulerande gemensamma aktiviteter. Vi anser att det 
är väldigt viktigt att kontaktpersonalen även känner en personlig relation till Glocalnet. Det är 
ju trots allt Glocalnets produkter de kommer att sälja. Om kontaktpersonalen hos det 
outsourcade bolaget inte tror och ”pratar gott om” Glocalnet kommer det sannolikt att skina 
igenom gentemot kunden. Är det möjligen så att det är först när kontaktpersonalen känner en 
personlig relation till företaget som de kommer bli motiverade att lyssna på kunden. Om den 
personliga relationen saknas kommer de bara att lyssna på kunderna för att ledningen har bett 
om det och vilken kvalité blir det på lyssnandet då? Mot denna utgångspunkt anser vi att det 
sannolikt är mycket viktigt att Glocalnet jobbar med att få kontaktpersonalen i de outsourcade 
bolagen att känna en personlig relation till företaget. Vi upplever att Glocalnet skulle kunna 
avancera mer på den här fronten, som exempel skulle företaget kunna arrangera sociala roliga 
aktiviteter där både anställda från Glocalnets huvudkontor deltar och de outsourcade 
företagens anställda. Förslagsvis skulle en arrangörsgrupp hos personalen kunna få ansvar att 
arrangera ett socialt evenemang per månad. Om personalen får befogenheten att själva 
arrangera sociala aktiviteter främjas empowerment och därmed motivationen på arbetsplatsen. 
Det kan exempelvis vara sociala aktiviteter såsom vinprovning, sushikurs eller klättring. 
 
Enligt Quinn & Spreitzer (1997) och Thomas & Velthouse (1990) kommer den anställde som 
upplever att deras arbete har en betydelse för dem som personer känna mer motivation.  
Arbetet måste kännas meningsfullt. Randolph (1995) och Bowen & Lawler (1992) beskriver 
att det är väsentligt för den anställdes motivation att de får återkoppling om deras individuella 
prestation.  
 
Samtliga företag jobbar aktivt med att ge kontaktpersonalen personlig återkoppling. E.ON, 
Glocalnet och LF använder sig av NKI för att mäta kvalitén i samtalen med kunderna. NKI 
mäts genom att kunden följs upp efter samtalet och får utvärdera bemötandet. 
Kontaktpersonalen får därigenom ta del av återkopplingen av sin personliga insats. Enligt vår 
enkät känner sig en betydande majoritet av personalen sporrad när deras insats mäts genom 
NKI. Hos E.ON och Tre delgavs kontaktpersonalen återkoppling i form av hur många samtal 
per timme som de lyckades ta emot. En majoritet av personalen i båda företagen upplevde att 
de inte kändes sig sporrade genom en kvantitativ återkoppling. Vi tror att denna form av 
återkoppling fungerar bra som ett sätt att få personalen att utveckla effektivitet i samtalet men 
inte som en motivationsfaktor. Det är viktigt att kontaktpersonalens chefer är medvetna om 
den negativa motivationseffekt som kvantitetsmätningen innebär. 
 
Det går att mäta andra mätvärden än samtalsfrekvens och de andra mätvärdena fungerar oftast 
bättre som motivationsfaktor. Tre använder sig av First Call Resolution som syftar till att 
kunden ska bli bemött på ett sätt som gör att den inte ringer tillbaks inom 30 dagar. Utöver 
återkoppling i form av NKI och kvantitet ger Glocalnet personalen återkoppling i form av 
försäljningsgrad, vändningsgrad och ärendehanteringstid. Vi tror att ledningen genom fler 
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mätvariabler kan sporra kontaktpersonalen att sträva efter de resultat som företaget tycker är 
viktiga. Det finns en risk om det blir för många variabler. Vi har som nämnt inte lyckats få in 
några enkätsvar från Glocalnets kontaktpersonal för att undersöka huruvida de känner sig 
sporrade av dessa fem variabler. Vi kan tydligt se att de ”mjuka” värdena som utvärdering av 
samtalsteknik hos Tre och mätning av NKI motiverar personalen mer än de ”hårda” 
variablerna som samtalsfrekvens. Vi kan exempelvis se att Glocalnet har övervägande del 
”hårda” variabler som försäljningsgrad, vändningsgrad, ärendehanteringstid och kvantitet och 
bara en ”mjuk” variabel som NKI. 
 
Inget av våra respondentföretag jobbar med att ge belöning till anställda som kommer med 
kunders synpunkter. E.ON har ett system, benämnt C2, där de anställda kan komma sina egna 
förslag till förbättringar men det finns ingen morot för att ge dessa förslag. När den anställda 
bidrar med något som leder till företagets bästa borde detta tydligt visualiseras i form av en 
bonus. Vi menar att en sådan relation skulle bygga på ett ömsesidigt utbyte där båda får 
någonting ut av samarbetet. En fördel med E.ONs elektroniska förslagslåda är att 
kontaktpersonalen kan följa ärendet och se effekterna av det. Därigenom ges 
kontaktpersonalen en direkt återkoppling och blir därmed mer sporrad att lämna förslag. Men 
vi anser att det utöver möjligheten att följa ärendets gång behövs ekonomiska incitament för 
att sporra kontaktpersonalen. Ett annat viktigt inslag för att få ett sådant system att fungera är 
att personalen känner till att det existerar. I vår enkät fick vi indikationer på att 
kontaktpersonal inte kände till detta system. C2 fungerar som en förslagslåda där 
kontaktpersonalen kan bidra med idéer, men ledningen uppmuntrar inte kontaktpersonalen att 
samla in idéer från kunderna genom detta system.  

Kompetens 
I litteraturen om empowerment nämns det att en person som är väl förtrogen med sin uppgift 
är motiverad att genomföra sina uppgifter (Quinn & Spreitzer, 1997; Hughes et al., 2006, s. 
272, Thomas & Velthouse, 1990). 
 
Kontaktpersonalen i de olika företagen får olika längd på utbildningarna som varar från två 
till fem veckor. På Glocalnet har Lindholm känt att kontaktpersonalen inte har kunnat hålla 
uppe utbildningsnivån och har därför infört ett certifieringssystem där varje deltagare i 
utbildningarna får genomgå prov för att visa att de faktiskt kan det som de ska kunna. Detta är 
ett beprövat sätt att mäta kompetensnivån hos sina anställda. Eftersom genomsnittlig 
anställningstid inom Glocalnet är så låg vill Lindholm alltid se till att varje kontaktperson är 
uppdaterad inom produktvillkoren. Både Tre och Glocalnet har utbildning om ca 2-3 veckor. 
Inom E.ON och LF sker utbildningen på relativt långa tidsspann troligtvis på grund av att 
medarbetarna inom dessa företag ska kunna svara på nästan alla frågor för hela företaget. Vi 
ser längden på utbildningarna som motiverade då det är olika mängd med information som 
personalen på de olika företagen ska ta åt sig. 
 
Inom samtliga organisationer sker en kontinuerlig uppföljning av kontaktpersonalens 
kompetens. Inom Tre och E.ON sker månatliga uppföljningar av kontaktpersonalens 
prestationer genom coachningssamtal och genomgång av ”det bästa samtalet”. En ledarstil 
som gör att medarbetaren själv får tänka efter vad som fungerar och vad som inte fungerar. 
Inom Glocalnet sker en del av den individuella uppföljningen när en agent har passat iväg ett 
felaktigt ärende. Detta är ett förfarande som vi bara upptäckte inom Glocalnet men misstänker 
sker inom varje organisation då även Tre och E.ON kommunicerar internt med 
ärendehanteringssystem. Denna organisationsstruktur gör att så fort en kontaktperson lägger 
ett ärende rätt får denne ingen feedback, men när denne gör fel får kontaktpersonen veta detta. 
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Organisationen är uppbyggd så att den enda feedback man får är när fel begås. Vilken effekt 
detta får på personalen kan vi bara spekulera om och därför föreslår vi detta som framtida 
forskning inom kompetensdelen av empowermentbegreppet. 
 
Förtrogenhet kommer inte alltid från formella utbildningar. För att mäta empowerment har vi 
mätt självskattad utbildningsnivå och förtrogenhet med vissa uppgifter bland 
kontaktpersonalen. Generellt sett känner sig kontaktpersonalen, på alla tre företag som var 
med i enkätstudien, väl förtrogna med sina uppgifter. Det är endast hantering av ”arga 
kunder” som kontaktpersonalen inte känner sig helt förtrogna med. Exempelvis inom LF är 
det mer än 75% som känner att de inte har fått utbildning inom konsten att hantera ”arga 
kunder”, trots detta känner sig 75 % av kontaktpersonalen förtrogna med hanteringen av ”arga 
kunder”. Kontaktpersonalen känner sig alltså förtrogna med att kunna utföra en sak som de 
inte har fått utbildning inom. Samma gäller för förmedling av kunders åsikter till 
kontaktpersonalens chefer. Kontaktpersonalen känner att de inte har fått någon formell 
utbildning på området men de kan trots detta förmedla budskapet. Thomas & Velthouse 
(1990) beskriver hur en person som vet hur en uppgift ska utföras känner sig mer motiverad 
att genomföra den. Kompetensnivån är därför oerhört viktig. Om nu kontaktpersonalen känner 
att de inte fått träning i hantering av ”arga kunder” och att förmedla kunders åsikter till chefer 
men ändå känner sig förtrogna med det antar vi att inspirationen kommer från andra håll. 
 
Den informella utbildningen kompletterar den formella utbildningen. Bowen & Lawler (1992) 
hävdar att kontaktpersonalen måste tränas för framtida situationer i en kontinuerlig form. 
Inom de flesta kundserviceföretag sitter kontaktpersonalen i ett öppet kontorslandskap som 
främjar en kontinuerlig lärandeprocess då personalen lär sig av varandra. Om 
kontaktpersonalen har en nära kontakt med sina chefer tror vi att de lättare kan prata med 
cheferna och framföra förbättringsförslag till ledningen. Ett sätt för cheferna att komma 
närmare kontaktpersonalen är exempelvis löpande feedback som i fallet med Tre och delvis 
med E.ON. 
 
Inom de flesta företagen sker det en systematisk insamling av ärenden, kvantifierad men med 
vilken kvalitet? Inom Tre, E.ON och Glocalnet sker loggning av alla samtal som inkommer 
till kundservice. Denna loggning används för att plocka ut statistik på vad kunderna ringer in 
om. Denna sorts aggregering gör att företagsledningen hela tiden kan utvärdera vilka problem 
som uppkommer och vilka ärenden som de flesta kunderna frågar om. Inom Glocalnet 
används de fem vanligaste ärendena till en specifik veckas åtgärdslista. Inom Tre har andra 
projekt som varit mer prioriterade tagit bort del av fokus från uppföljningen. Enligt Payne & 
Frow (2005) skall CRM-systemet fungera som ett affärsstöd för strategiska beslut precis som 
Glocalnet gör. Tre och E.ON genomför också uppföljning samtidigt som LF inte har någon 
systematisk uppföljning av samtliga ärenden. 
 
Den systematiska insamlingen av kundåsikter bör utvecklas. Vi ifrågasätter en ensidig bild av 
upphämtningen av vilka ärenden som är aktuella. Vår kritik av en ensidig uppföljning är 
tredelad. För det första har respondenter inom alla organisationer efterlyst något slags forum 
där kontaktpersonalens åsikter kommer till tals. E.ON använder exempelvis ett datorsystem 
där kundserviceansvarige Baryard hävdar att alla inom organisationen har tillgång till att 
rapportera enskilda förbättringar. Trots detta fick vi sex respondenter inom E.ON att svara att 
det skulle vara enklare att lämna synpunkter och förbättringsförslag om det fanns ett 
datorsystem för att lämna synpunkter. Det är uppenbart att dessa sex respondenter antingen 
inte vet om att systemet finns, eller att de anser att det inte förmedlar synpunkterna på ett bra 
sätt. För det andra anger företagens kundserviceansvariga att de har rådsmöten med delar av 
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kontaktpersonalen för att fånga upp kontaktpersonalens idéer. Vi har inte mätt vad 
kontaktpersonalen anser om dessa möten men vi tror att det finns en guldgruva med 
information hos kontaktpersonalen som varje dag har kundkontakt. Att under strukturerade 
och effektiva former hela tiden fråga efter förbättringsförslag skulle kunna få 
kontaktpersonalen att faktiskt komma med åsikter, och göra att de kan påverka mer. För det 
tredje ifrågasätter vi om alla ärenden är lika påfrestande. Anta att två kunder ringer till 
företaget och har en enkel fråga om flyttning av mobilabonnemang, bredband, försäkring eller 
el-abonnemang. Den ena kunden lyssnar på svaret och tackar så hemskt mycket för den goda 
servicen. Den andra kunden lyssnar och blir uppenbart irriterad på villkoren för flyttning och 
meddelar kontaktpersonen att han inte alls blev nöjd. Exakt samma ärende kan ha två olika 
vikt för kunden, därför bör även loggningen har en slags viktning där kontaktpersonalen får 
möjlighet att visa sin kompetens och vikta ärendet. 

Påverkan 
Kontaktpersonalen vid samtliga undersökta företag vittnar om att de har en mycket begränsad 
möjlighet att påverka. I vår studie tillfrågade vi kontaktpersonalen huruvida de upplever att de 
kan påverka företagets processer, målsättningar och finansiella resultat. Bland de tre företag 
som fyllde i vår enkät gav kontaktpersonalen ett negativt svar på samtliga tre områden. 
Motivet till detta kan bero på att påverkansfrågorna är typiska ledningsfrågor. Om vi 
formulerat frågorna att exempelvis att ”jag upplever att jag kan påverka mina processer” hade 
vi troligtvis fått ett mera positivt svar. Motivet till att vi valde dessa frågor är att vi ansåg att 
vi utifrån teorin ville mäta i vilken utsträckning personalen upplever att de kan påverka 
företaget i stort, det är alltså vår operationalisering av begreppet påverkan som fått aningen 
för stora proportioner. 
 
Enligt vår ringa mening har företagen mycket att jobba med när det gäller medarbetarnas 
möjligheter att påverka företagets processer. Kontaktpersonalens förmåga att påverka 
företagen eller att inkludera dem i beslutsprocesserna är väldigt begränsad. Quinn & Spreitzer 
(1997) och Thomas & Velthouse (1990) menar att ett viktigt inslag för att medarbetarna i ett 
företag ska känna motivation är att de ska ha möjlighet att påverka företaget. När 
kontaktpersonalen inte ges möjlighet att påverka hämmas därmed deras motivation att 
exempelvis lyssna på kunderna. Vi tror att kontaktpersonalen får en mängd synpunkter av 
kunderna. Men i brist på möjlighet att påverka företaget finner inte medarbetarna 
motivationen att ta till sig av synpunkterna och föra dem vidare. När personalen upplever att 
de har möjlighet att påverka företaget känner de ej heller någon relevans i att föra fram 
synpunkter. Vi tror att om ledningen inkluderade kontaktpersonalen i beslutsprocesserna 
skulle företaget kunna inspirera dem att tillgodogöra sig av kunders synpunkter. 
 
En del av företagen har utvecklingsmöten där kontaktpersonalen involveras. Vi anser att dessa 
möten är ett sätt att samla in information om kunders synpunkter till företagsledningen på ett 
enkelt sätt. Fysiska möten kan förmedla så mycket mer än ett formulär på en hemsida (Stauss 
& Seidel, 2004, s. 93). Dessa möten ska fungera precis som på LF och på E.ON men 
inkludera en större del av kontaktpersonalen för att få ett bredare perspektiv. 
 
Det ska vara enkelt för kunder att lämna synpunkter (Tax et al., 1998; Ostrom & Iacobucci, 
1998; Hart, 1988; Davidow, 2003; Stauss & Seidel, 2004, s. 125). Kontaktpersonalen hos 
E.ON och LF upplever att det är enkelt för kunderna att komma med synpunkter. E.ON och 
Tre har en kundombudsman som finns till för att lyssna till kundernas synpunkter. Vi tror att 
det är viktigt att en sådan kundombudsman bör marknadsföras som någon som inte bara tar 
emot klagomål utan för att fånga upp kunders synpunkter. Glocalnet har publicerat ledningens 
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e-post adresser på företagets externa hemsida vilket gör att de får in mycket synpunkter direkt 
till ledningen. Vi tror att det är en klok strategi för att i kundernas ögon visa att företaget vill 
lyssna till dem. 
 
Vi tror att företagen i denna undersökning arbetar reaktivt med de klagomål som inkommer. 
Exempelvis har Glocalnet en åtgärdslista om vad som ska genomföras och LF ser att problem 
uppkommer oftast från felaktiga avtal. E.ON och Tre har kundombudsmän som ska fungera 
som kundens bollplank vid problem. Företagen arbetar säkert proaktivt redan i dagsläget men 
vad som behövs är att hela tiden få personalen att tänka i termer om kundpåverkan. En åtgärd 
får alltid konsekvenser, men vilka märks för kunden och vilka går att undvika redan före 
kunden märker felet? Vi upplever att de företag som har loggning ser kundernas synpunkter 
som en källa för företagets förbättring vilket är bra. 

Förslag till framtida forskning 
I vår studie fann vi en tydlig tendens att kontaktpersonalen känner sig mer motiverad när 
deras prestation mäts i form av kvalité i jämförelse med när prestationen mäts i kvantitet. Det 
skulle vara intressant att genomföra ett experiment för att undersöka om kontaktpersonalens 
presterar bättre eller sämre när de mäts i form av kvalité eller kvantitet. Motivet till att 
kontaktpersonalen i vår studie vittnade om att de inte skulle motiveras av prestationsmätning i 
form av kvantitet kan bero på att det upplevs som stressigt och jobbigt men i realiteten 
behöver inte det betyda att de egentligen blir mer motiverade och mera högpresterande. 
 
Det område inom empowerment som var mest eftersatt enligt vår studie var påverkan. 
Kontaktpersonalen upplevde att de hade en mycket liten chans att påverka företaget i form av 
målsättningar, processer och finansiella resultat. Det kan bero på att kontaktpersonalen inte 
har tillgång till företagets resultat och exkluderas i de beslutande organen. Hur bör ett stort 
tjänsteföretag inkludera kontaktpersonalen i företagets beslutsprocesser? Bör det exempelvis 
ske genom mindre självstyrande arbetslag som får eget resultatansvar, såsom Randolph 
(2005) och Bowen & Lawler (1992) förespråkar, eller genom att inkludera någon representant 
i företagets beslutande organ såsom LFs modell. 
 
Glocalnet har outsourcat kundservice och därmed stött på en utmaning med att 
kontaktpersonalen inte direkt känner en personlig relation till företaget. Vi tror att det skulle 
vara intressant att undersöka hur ett företag som flyttat ut en stor del av sin verksamhet 
samtidigt kan få medarbetarna att känna en personlig relation till företaget. Hur kan ett företag 
skapa en starkt förankrad företagskultur hos de outsourcade bolagen? Det är en utmaning när 
den enskilde medarbetaren sitter mellan två stolar med två olika företag som de ska känna 
personlig relation till. Dels har deras arbetsgivare (det outsourcade bolaget) en företagskultur 
och jobbar med att medarbetaren ska känna personlig relation till dem samtidigt som det är 
viktigt att medarbetaren känner en personlig relation till det bolag som outsourcat sin 
verksamhet. Bör den anställde känna en personlig relation till båda företagen för att prestera 
och trivas med jobbet? Vad ska företagen göra för att den anställde ska känna en personlig 
relation till båda företagen? 
 
E.ON använder sig av en webbaserad förslagslåda där medarbetarna får komma med 
synpunkter om hur företaget förbättras. Förslagslådan gav medarbetarna chanserna att följa 
ärendets gång. Enligt vår studie fanns det hos flera medarbetare en okunskap om att detta 
system existerade. Hur bör den interna marknadsföringen utformas så att en förslagslåda blir 
ett system som tillämpas och inte bara existerar i det tomma? 
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Vi har funnit att kontaktpersonalen inte alls upplever att de har fått utbildning i att ta till sig av 
synpunkter från kunderna. Enligt Quinn & Spreitzer (1997) måste de anställda få en god 
utbildning som ger förtrogenhet med att utföra uppgifterna för att de ska kunna prestera på 
topp. Hur bör en sådan utbildning utformas för att personalen ska känna sig bekväm i att 
lyssna på kunderna och föra vidare synpunkterna? Sker det bäst genom direktiv, rollspel eller 
coachning? 
 
Som ett resultat av vår studie utvecklade vi en modell, benämnd empowermentkartan, som 
visar i vilken utsträckning kontaktpersonalen upplever att de är empowered. En intressant 
studie skulle förslagsvis fokusera på i vilken utsträckning vår modell mäter empowerment. 
Det skulle vara intressant att vår modell prövas i en liknande men studie där en mer betydande 
andel av kontaktpersonalen hos en rad företag besvarar en enkät. En kvantitativ studie i större 
skala skulle pröva om vår modell kan anses som funktionell för att testa huruvida vår modell 
kan tillämpas i studier av empowerment. 
 
Glocalnet vittnade om att ett av motiven till att de idag i någon större utsträckning fokuserar 
på att tilllgodogöra sig av kundsynpunkter beror på att informationen är svår att kvantifiera. I 
vilken utsträckning är det en synpunkt som kommer in från en individ eller är det en tendens 
som delas av en stor andel av företagets kunder? Mot denna bakgrund är det intressant att 
studera hur kunders synpunkter skulle kunna struktureras till kvantitativa och lätthanterlig 
data.
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Slutsatser och råd till företagen 
Slutsatserna är till för att beskriva vad vi har kommit fram till i samband med vår studie. 
Slutsatserna ska ses som tankar och förslag till företagen som bygger på de tendenser som vi 
har sett när vi har undersökt de aktuella företagen. Vi vet att våra slutsatser bygger på en 
begränsad verklighetsbild och är därför inte alls generaliserbara till andra företag än de som 
är nämnda. 
 
Genom uppsatsen har vi hänvisat till vår syftesbildning och vår problemformulering. 
Slutsatserna ska agera som svar till problemformuleringen och syftet. Vi presenterar återigen 
problemformuleringen och syftet för att vi ska snabbt kunna svara på om vi har svarat på vårt 
uppdrag. 
 
Problem: Hur använder tjänsteföretag empowerment för att tillgodogöra sig kunders 

synpunkter? 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur tjänsteföretag med många 

kundkontakter samlar in synpunkter och klagomål från deras kunder. Genom att 
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undersöka hur företag motiverar sin kontaktpersonal att ta emot synpunkter, vill 
vi förstå i vilken utsträckning empowerment används som motivationsteori. 
Studien utgår från ett ledningsperspektiv och använder ett 
kontaktpersonalperspektiv för att se om ledningen och kontaktpersonalens 
världsbild överensstämmer. 

 
Mycket av syftet beskriver vilken metod som används. Vi har undersökt stora tjänsteföretag 
genom att intervjua den ansvarige för kundservice. Vi har även genomfört en enkätstudie 
bland personalen för att förstå om den ansvariges bild och kontaktpersonalens bild av världen 
stämmer. Vi vill här i slutsatserna svara på frågorna om hur personalen motiveras genom 
empowerment och hur det leder till att företaget tillgodogör sig kundernas synpunkter via 
kontaktpersonalen. 
 
Vi ser en tydlig tendens inom de undersökta företagen att kontaktpersonalen är exkluderad att 
påverka företagets processer. Både mätningen inom empowermentdelen egen beslutsrätt och 
påverkan pekar på att kontaktpersonalen inte känner sig motiverad att engagera sig i 
företagets förbättring. En involvering av kontaktpersonalen skulle kanske inte göra företaget 
mer effektivt men personalen skulle känna sig mer motiverad att lyssna på kunderna. Hur kan 
företagen involvera kontaktpersonalen på ett konkret och systematiserat sätt? Många av de 
som svarade på enkätundersökningen efterfrågade ett forum där de kan rapportera 
felaktigheter och förslag på förbättringar. Vi tror inte att ett datoriserat system där 
kontaktpersonalen kan föreslå förbättringar är den enda lösningen. En uppmuntran 
ekonomiskt och socialt är väsentligt för att kontaktpersonalen ska vilja delta i företagets 
förbättring. Den ekonomiska uppmuntran kan bestå av en bonus i form av pengar. Den sociala 
uppmuntran kan ske både formellt och informellt. Formellt genom att utvecklingsmöten där 
alla i kontaktpersonalen får vara med och tycka till om verksamheten. Informellt genom att 
vara med på fikaraster, och andra informella och sociala tillställningar som finns inom 
företaget. Genom inkludering av kontaktpersonalen för utveckling av företagets processer, 
kan företaget omvända en eventuellt frustrerad medarbetarskara till en motiverad representant 
för företaget som lyssnar på kunden och glatt delar med sig av deras synpunkter. 
 
Kontaktpersonalen kanske inte är så exkluderad som de tror. Glocalnet, Tre och E.ON loggar 
alla samtal för att följa upp vad kunderna ringer in om. Det är genom loggningen som 
kontaktpersonalens åsikter kommer fram då det är de som skattar vad en specifik kunds 
ärende egentligen är. Ett företag som har över 4000 frågor, funderingar och samtal per dag 
måste använda en kvantifierad metod för att samla in vad kunderna har för ärende. Inom 
Glocalnet är statistiken användbar samtidigt som Tre anser att andra saker är viktigare inom 
kundservice. Vi ser den aggregerade statistiken som något bra som alla företag bör fortsätta 
med, men det finns brister i insamlandet. För en kund kan ett och samma ärende vara av olika 
vikt och därför bör även loggningen för kontaktpersonalen även viktas för upplevd vikt för 
kunden. Ett sådant system skulle hjälpa kundserviceansvariga inom organisationerna att 
utvärdera vad som orsakar mest irritation hos kunden. 
 
Inom empowerment ingår begreppet mening och handlar om att kontaktpersonalen skall dels 
känna en personlig relation till företaget dels att deras insats för företaget blir uppskattad. 
 
Den personliga relationen till företaget är skaps genom en företagskultur och vi ser tydligt hur 
exempelvis LF och E.ON anordnar arrangemang som inte har med arbetet att göra men skapar 
en sammanhållning mellan personalen. Dessa arrangemang skapar en sammanhållning som 
smittar av sig på arbetsförhållandena. Tres väg, där ”man ska ha roligt på jobbet” är ett mer 
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direkt sätt att skapa en sammanhållning inom företaget. Enligt vår enkät uppmätte Tre och LF 
väldigt höga värden och E.ON höga värden vid mätning av personlig relation. Vi anser att LF, 
E.ON och Tre har lyckats med sitt arbete att skapa en personlig relation till företaget. Däremot 
har Glocalnet, dock enligt ensidig information, problem med den personliga relationen till 
företaget och därför har de en god väg kvar att gå. Vi anser att Glocalnet bör anta en liknande 
metod såsom LF och E.ON med exempelvis företagsfester och roliga aktiviteter för 
personalen. Sociala aktiviteter bidrar till att personalen känner en personlig relation till 
företaget och mening med att jobba för Glocalnet. Vi tycker att personalen hos företagen skall 
ha en egen grupp som styr upp sociala aktiviteter för medarbetarna vilket främjar 
empowerment.  
 
Kontaktpersonalen bör mätas på många variabler. I dagsläget är en vanlig mätvariabel hos 
företagen antal samtal (kvantitet). Vid vår undersökning ser vi tydligt att kvantitet inte är en 
motivationshöjande faktor däremot fungerar mätning av kvalitet, kundnöjdhet och kompetens 
bra som motivationsfaktorer. Vi tror att det alltid bör finnas ett större antal av ”mjuka” 
mätvariabler än ”hårda” mätvariabler. De ”mjuka” variablerna motiverar personalen och de 
”hårda” mätvariablerna används av kundserviceansvariga som nyckeltal för att visa på 
prestanda. Båda mätvariablerna behövs och bör noga utvärderas för vad ledningen vill att 
kontaktpersonalen ska mätas på. De bör alltid mätas på mer värden än kvantitet och de 
”mjuka” variablerna bör alltid överträffa de ”hårda” mätvärdena i antal. I vår slutsats har 
alltså Tre en god mätning av sin personal (Kvantitet, Kompetens och Kvalitet) samtidigt som 
Glocalnet bör se över sina mätvariabler där 80 % är ”hårda” mätvariabler. LF och E.ON bör 
lägga till mätvariabler utifrån vad ledningen vill att de ska prestera. 
 
Kontaktpersonalen på företagen lär sig mycket på ett informellt sätt. Vår undersökning visar 
att kontaktpersonalen känner sig förtrogna med sina uppgifter samtidigt som de kritiserar den 
utbildning de har fått. På E.ON, Tre och LF anser en övervägande del av kontaktpersonalen 
att de inte har fått utbildning att hantera ”arga kunder”, på LF anser en majoritet att de inte har 
fått utbildning att hantera kunder alls. Vår slutsats är att samtliga företag bör se över sin 
utbildning för samtalsteknik och hanteringen av ”arga kunder”. Tre och E.ON är dock redan 
nu en god bit på väg då de har rollspel och projektet ”Kundskap” för att få kontaktpersonalen 
att inse hur en kund upplever en irriterad situation. Vår analys visar att de flesta i 
kontaktpersonalen anser att de inte har fått utbildning inom ett antal områden men att de 
känner sig förtrogna med uppgifterna. Med bakgrund av detta är vår slutsats att 
kontaktpersonalen lär sig mycket av deras kunskap på ett informellt sätt. 
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Vår slutsats är att företagen använder sig till viss del av empowerment för att motivera sin 
kontaktpersonal. De flesta företagens kontaktpersonal svarade så att företagens 
empowermentkarta blev över 50 % i area. Vi tolkar detta som att E.ON, LF och Tre använder 
Empowerment för att motivera sin personal men bara till viss del. Vi har nämnt att det finns 
fler motivationsstrategier än empowerment och det är möjligt att företagen använder någon av 
dessa strategier då en del företag fick låga värden på empowermentkartorna. 
 
Vi tror att både E.ON, LF och Tre kan öka sin empowermentkarta genom att involvera och 
öppna upp för att ta in åsikter från kontaktpersonalen. Därmed kommer företagen att kunna 
hitta mer kundfokuserad information för företagets förbättring.  
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Bilaga 1. Första brev till respondenterna 
 
Hej! 
 
Vi är två ekonomstudenter med ett brinnande intresse för marknadsföring. Vi vill, i samband 
med vår kandidatuppsats, genomföra en marknadsföringsstudie tillsammans med Er. Vi skulle 
vilja se om vi kan hjälpa Er, genom att göra en analys av er kundåsiktshantering. 
 
Det finns många sätt att göra marknadsundersökningar. Många företag jobbar mycket hårt 
med att ta reda på vad kunderna vill ha. Några samlar ihop fokusgrupper, några skickar ut 
enkäter och andra gör telefonintervjuer. Dessa metoder är ofta kostsamma och tar lång tid, 
men de ger också information om ett givet urval. Dessa hårda ansträngningar skulle kunna få 
ännu mer substans om ett företag även skulle lyssna på sina inringande kunder. Vi vill därför 
undersöka hur Ert företag jobbar med att tillgodogöra Er synpunkter som de inringande 
kunderna har. 
 
Vad krävs av Er? 

• Ett samtal mellan oss studenter och Er kundserviceansvarige, där vi talar om vilka 
system som finns, vilka metoder som används för att uppmuntra kunder till att komma 
med synpunkter och metoder för att fånga upp synpunkterna. 

• Er tillåtelse att få göra en enkät- eller intervjustudie bland 30 personer som har 
huvudsakligen kundkontakt som arbetsuppgifter. Enkäten bör ta maximalt 15 minuter 
av deras tid. 

 
Om oss 
Petter Agestam läser Service Management programmet på Handelshögskolan vid Umeå 
Universitet. Innan han började studera jobbade han med intern marknadsföring och 
produktutveckling på bredbandsbolaget. Sedan Petter började på handelshögskolan har han 
varit mycket aktiv som marknadsföringsansvarig och även ordförande för studentföreningen 
som omsätter 3 miljoner kronor. Han kommer att studera management i Shanghai till hösten. 
 
Peter Molander läser civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. 
Han har sedan tre år drivit reseföretaget Eurocation som idag är marknadsledande i sin 
bransch. Peter har i huvudsak jobbat med positioneringsstrategier. Han utsågs 2007 till en av 
finalisterna i årets ekonomstudent och fördjupade sina kunskaper inom marknadsföring under 
hösten 2007 på California State University i Los Angeles. 
 
Om Studien 
Vi studerar vid Umeå universitet och vill med anledning av detta gärna styra intervjuerna till 
nästa vecka (28 april – 2 maj). Vi hoppas på en god dialog och att detta även kommer att ge 
Er värde. Om Ni skulle ha några frågor vänligen svara på detta e-meddelande eller ring oss, 
nummer hittar ni nedan. 
 
Med vänliga hälsningar 
Petter Agestam och Peter Molander 
Petter: 070-304 6256, petter@agestam.se 
Peter: 076-148 5226, peter_molander@hotmail.com 



   
 

 

Bilaga 2. Relation enkätfrågor och intervjufrågor 
 
Relationen mellan intervjufrågor och enkätfrågor. 
 
Fråga i enkät  Fråga i Intervju 
Operator: Ålder 

• Hur många månader har du arbetat inom 
företaget?  

• Hur många månader har du arbetat på den 
position du har just nu? 

•  

• Det är enkelt för kunder att lämna 
synpunkter till företaget. 

• Hur gör ni det enkelt för kunder att lämna 
synpunkter? 

• Våra kunder uppmuntras att komma med 
synpunkter. 

• Hur uppmuntrar ni kunder att klaga? 
• Vad finns det för kundsystem för 

kontaktpersonalen? 
Operator: Egen beslutsrätt

• Jag kan ge kompensation till kunder på den 
nivå jag tycker är lämplig.  

• Får alla kunder samma kompensation för 
samma problem? 

• Har ni några andra kompensationer än 
monetära? 

• Vilken utsträckning har de anställda rätt att 
fatta egna beslut? 

Operator:Mening – Personlig relation 
• Jag känner mig stolt över företaget. 
• Jag känner att jag litar på företaget  
• Jag tycker att mitt jobb är givande.  
• Jag känner att företaget gagnar min karriär. 

•  

Operator: Värderingar 
• Länsförsäkringar innebär ansvarstagande.  
• Länsförsäkringar innebär att respektera 

varandra.  
• Länsförsäkringar innebär att vara öppen och 

positiv.  
• EON innebär förtroende och ömsesidig 

respekt.  
• EON innebär öppenhet.  
• EON innebär mod.  
• EON innebär integritet.  
• EON innebär samhällsansvar.  
• Tre innebär engagemang.  
• Tre innebär professionalitet.  
• Tre innebär fart med kvalitet.  
• Tre innebär enkelhet.  
• Glocalnet innebär enkelhet.  
• Glocalnet innebär billigt.  
• Glocalnet innebär tillit. 

• Hur gör ni för att de anställda ska känna en 
personlig relation till företaget 

• Vilka värderingar vill företagsledningen att 
kontaktpersonalen ska efterleva? 

 

Operator: Mening ‐ Återkoppling 
• Jag känner mig mer sporrad när min 

prestation mäts på NKI (Nöjd‐kund‐index).  
• Jag känner mig mer sporrad när min 

prestation mäts på kvantitet (antal samtal 
per dag).  

• Jag känner mig mer sporrad när min 

• På vilket sätt får de anställda ta del av 
företagets resultat? 



   
 

  

prestation mäts på kompetens (First Call 
Resolution).  

• Jag känner mig mer sporrad när min 
prestation mäts på kvalitet (När min 
teamledare utvärderar samtal).  

Operator: Kompetens 
• Jag känner mig säker på att förklara 

företagets produktvillkor.  
• Jag känner mig säker på att svara på kunders 

förfrågningar/problem.  
• Jag känner mig säker på att hantera kunder.  
• Jag känner mig säker på att hantera arga 

kunder  
• Jag känner mig säker på att förmedla vidare 

kunders synpunkter till mina chefer.  
• Jag har fått utbildning i att förklara 

företagets produktvillkor.  
• Jag har fått utbildning i att svara på kunders 

förfrågningar/problem.  
• Jag har fått utbildning i att hantera kunder.  
• Jag har fått utbildning i att hantera arga 

kunder.  
• Jag har fått utbildning i att förmedla vidare 

kunders åsikter till mina chefer.  
 

• Vilken utbildning får kontaktpersonalen? 
• Har ni någon modell för hur kunder ska bli 

bemötta av kontaktpersonalen? 
• Hur hanteras arga kunder? 
• Hur tränas kontaktpersonalen i att lyssna på 

kunderna? 
• Tränar ni er personal att ta hand om arga 

kunder? 
• Vad finns det för informationssystem för 

kontaktpersonalen? 

Operator: Påverkan 
• Jag känner att jag kan påverka företagets 

processer.  
• Jag känner att jag kan påverka företagets 

målsättningar.  
• Jag känner att jag kan påverka företaget 

finansiellt.  

• Hur kan personalen påverka övergripande 
företagsprocesser? 

Operator: Mening ‐ Återkoppling 
• Jag upplever att jag uppmuntras att komma 

med idéer till företagets förbättring. 

• Hur återkopplas kommunicerade idéer 
tillbaka till kontaktpersonalen? 

• Hur belönar ni anställda som kommer med 
förbättringsidéer. 

• Hur kan företaget bättre tillgodogöra sig 
kunders synpunkter via dig? 

• Hur tror du att Ert företag ska tillgodogöra 
sig kunders synpunkter? 

 
 



   
 

 

Bilaga 3. Fullständiga svar från enkäten 
 
Frågor till LF 
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Det är enkelt för kunder att lämna synpunkter till 
företaget.  

11 7 3  0  0 21

Jag har fått utbildning i att förklara företagets 
produktvillkor.  

6 8 7  0  0 21

Jag har fått utbildning i att förmedla vidare kunders åsikter 
till mina chefer.  

2 5 7  7  0 21

Jag har fått utbildning i att hantera arga kunder.   2 1 9  9  0 21

Jag har fått utbildning i att hantera kunder.   3 7 8  2  1 21

Jag har fått utbildning i att svara på kunders 
förfrågningar/problem.  

3 9 7  2  0 21

Jag kan ge kompensation till kunder på den nivå jag tycker 
är lämplig.  

4 1 13  3  0 21

Jag känner att företaget gagnar min karriär.   3 10 6  1  1 21

Jag känner att jag kan påverka företaget finansiellt.   1 6 10  4  0 21

Jag känner att jag kan påverka företagets målsättningar.   1 6 10  3  1 21

Jag känner att jag kan påverka företagets processer.   1 6 13  1  0 21

Jag känner att jag litar på företaget   16 5 0  0  0 21

Jag känner mig mer sporrad när min prestation mäts på NKI 
(Nöjd‐kund‐index).  

1 10 7  2  1 21

Jag känner mig stolt över företaget?   14 7 0  0  0 21

Jag känner mig säker på att förklara företagets 
produktvillkor.  

7 10 4  0  0 21

Jag känner mig säker på att förmedla vidare kunders 
synpunkter till mina chefer.  

14 6 1  0  0 21

Jag känner mig säker på att hantera arga kunder   5 11 5  0  0 21

Jag känner mig säker på att hantera kunder.   13 8 0  0  0 21

Jag känner mig säker på att svara på kunders 
förfrågningar/problem.  

12 7 2  0  0 21

Jag tycker att mitt jobb är givande.   10 10 1  0  0 21

Jag upplever att jag uppmuntras att komma med idéer till 
företagets förbättring.  

7 6 7  1  0 21

Länsförsäkringar innebär ansvarstagande.   13 8 0  0  0 21

Länsförsäkringar innebär att respektera varandra.   12 9 0  0  0 21

Länsförsäkringar innebär att vara öppen och positiv.   14 6 1  0  0 21

Våra kunder uppmuntras att komma med synpunkter.   3 12 5  1  0 21
Summa   178 181 126  36  4 525

 
 
 



   
 

  

Frågor till E.ON 
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Det är enkelt för kunder att lämna synpunkter till 
företaget.  

7 10 8  3  0 28

EON innebär förtroende och ömsesidig respekt.   8 15 4  1  0 28

EON innebär integritet.   6 16 5  1  0 28

EON innebär mod.   8 17 2  1  0 28

EON innebär samhällsansvar.   10 15 2  1  0 28

EON innebär öppenhet.   8 16 3  1  0 28

Jag har fått utbildning i att förklara företagets 
produktvillkor.  

15 11 2  0  0 28

Jag har fått utbildning i att förmedla vidare kunders åsikter 
till mina chefer.  

3 10 7  8  0 28

Jag har fått utbildning i att hantera arga kunder.   8 10 7  3  0 28

Jag har fått utbildning i att hantera kunder.   20 7 1  0  0 28

Jag har fått utbildning i att svara på kunders 
förfrågningar/problem.  

20 7 0  1  0 28

Jag kan ge kompensation till kunder på den nivå jag tycker 
är lämplig.  

0 6 9  11  2 28

Jag känner att företaget gagnar min karriär.   3 7 14  4  0 28

Jag känner att jag kan påverka företaget finansiellt.   0 0 18  8  2 28

Jag känner att jag kan påverka företagets målsättningar.   2 4 10  10  1 27

Jag känner att jag kan påverka företagets processer.   1 6 11  9  1 28

Jag känner att jag litar på företaget   7 19 2  0  0 28

Jag känner mig mer sporrad när min prestation mäts på 
kvantitet (antal samtal per dag).  

0 8 11  9  0 28

Jag känner mig mer sporrad när min prestation mäts på NKI 
(Nöjd‐kund‐index).  

14 10 3  1  0 28

Jag känner mig stolt över företaget?   9 17 2  0  0 28

Jag känner mig säker på att förklara företagets 
produktvillkor.  

9 14 4  1  0 28

Jag känner mig säker på att förmedla vidare kunders 
synpunkter till mina chefer.  

10 11 6  1  0 28

Jag känner mig säker på att hantera arga kunder   14 12 2  0  0 28

Jag känner mig säker på att hantera kunder.   19 8 1  0  0 28

Jag känner mig säker på att svara på kunders 
förfrågningar/problem.  

16 10 2  0  0 28

Jag tycker att mitt jobb är givande.   5 16 7  0  0 28

Jag upplever att jag uppmuntras att komma med idéer till 
företagets förbättring.  

6 6 13  2  1 28

Våra kunder uppmuntras att komma med synpunkter.   3 12 11  2    28
Summa  231 300 167  78  7 783
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Det är enkelt för kunder att lämna synpunkter till 
företaget.  

9 3 11  1  0 24

Jag har fått utbildning i att förklara företagets 
produktvillkor.  

9 6 8  1  0 24

Jag har fått utbildning i att förmedla vidare kunders åsikter 
till mina chefer.  

1 4 13  6  0 24

Jag har fått utbildning i att hantera arga kunder.   6 6 8  4  0 24

Jag har fått utbildning i att hantera kunder.   13 4 6  1  0 24

Jag har fått utbildning i att svara på kunders 
förfrågningar/problem.  

11 10 3  0  0 24

Jag kan ge kompensation till kunder på den nivå jag tycker 
är lämplig.  

19 4 1  0  0 24

Jag känner att företaget gagnar min karriär.   10 4 5  4  0 23

Jag känner att jag kan påverka företaget finansiellt.   1 9 7  7  0 24

Jag känner att jag kan påverka företagets målsättningar.   1 8 9  6  0 24

Jag känner att jag kan påverka företagets processer.   2 7 9  6  0 24

Jag känner att jag litar på företaget   11 10 2  1  0 24

Jag känner mig mer sporrad när min prestation mäts på 
kompetens (First Call Resolution).  

9 11 2  2  0 24

Jag känner mig mer sporrad när min prestation mäts på 
kvalitet (När min teamledare utvärderar samtal).  

13 9 1  1  0 24

Jag känner mig mer sporrad när min prestation mäts på 
kvantitet (Antal samtal).  

5 6 7  6  0 24

Jag känner mig stolt över företaget?   13 10 0  1  0 24

Jag känner mig säker på att förklara företagets 
produktvillkor.  

12 9 1  2  0 24

Jag känner mig säker på att förmedla vidare kunders 
synpunkter till mina chefer.  

16 4 4  0  0 24

Jag känner mig säker på att hantera arga kunder   15 8 1  0  0 24

Jag känner mig säker på att hantera kunder.   22 2 0  0  0 24

Jag känner mig säker på att svara på kunders 
förfrågningar/problem.  

20 4 0  0  0 24

Jag tycker att mitt jobb är givande.   8 10 3  2  0 23

Jag upplever att jag uppmuntras att komma med idéer till 
företagets förbättring.  

10 7 5  2  0 24

Tre innebär engagemang.   16 4 3  0  0 23

Tre innebär enkelhet.   11 9 4  0  0 24

Tre innebär fart med kvalitet.   14 6 3  0  0 23

Tre innebär professionalitet.   14 7 1  1  0 23

Våra kunder uppmuntras att komma med synpunkter.   10 3 10  1  0 24
Summa  301 184 127  55  0 667

 



   
 

  

Bilaga 4. Enkätformulären 
 

 
 




