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Sammanfattning 

 

Många service-företag börjar att i, allt högre grad, mäta kundlojalitet som ett mått på 

lönsamhet. Samtidigt kommer rapporter om att kundnöjdheten minskar inom många 

branscher. Ett sätt att öka kundernas lojalitet är genom service recovery, då företag 

aktivt jobbar med att ta emot och hitta klagomål för att kunna åtgärda dem. Detta 

eftersom att de på så sätt kan omvända missnöjda kunder till lojala sådana. För att 

kunna utföra service recovery måste dock klagomålen först och främst komma 

företagen till känna, vilket har visat sig vara ett problem. Dessutom är den mesta 

forskningen kring service recovery och klagomål idag inriktade mot Business-to-

Consumer-företag.  

 

Studiens övergripande syfte är därför att identifiera vilka dimensioner som Business-to-

Business-företag anser vara betydelsefulla för att uppmuntra kunder till att klaga. 

Vidare kommer studien att bidra med en jämförelse mellan branscher som på olika sätt 

arbetar med relationer. Slutligen ämnar vi att ge rekommendationer till hur företagen 

bör jobba med uppmuntran till klagomål.  

 

För att uppfylla syftet har studien en deduktiv ansats där teorierna ligger som grund för 

de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna med nio respondenter från rådgivnings- 

och IT-lösningsbranschen. 

 

I denna studie finner vi tre dimensioner som alla de intervjuade företagen tycker är 

viktiga i deras arbete med klagomålshantering; relationer, snabbhet och återkoppling. 

Relationerna till kunden har en stor vikt till hur företagen jobbar i allmänhet och så även 

i klagomålshanteringen. Många respondenter beskriver att det främst är genom dessa 

relationer som de både uppmuntrat till, och tar emot, klagomål. Snabbhet innebär att 

snabbt behandla klagomålsärenden som ett sätt att visa tacksamhet gentemot kunden 

och att visa att deras åsikter har betydelse för företaget. Återkoppling syftar till att 

företagen tycker att det är viktigt att höra av sig till kunden både under och efter 

behandlingen av klagomålet för att informera dem om vad som händer med ärendet och 

hur det ska åtgärdas. Vidare visar studien på att företagen generellt särskiljer klagomål 

från felanmälningar. Detta sker i varierande skala, vissa behandlar dem olika, genom en 

direkt kategorisering, medan vissa enbart uttrycker skillnader i hur de pratar om dem. 

De flesta företagen visar på ett service recovery-tänk i och med att de ser fördelarna i att 

ta emot kundernas åsikter och vissa beskriver att de sett positiva effekter av ett bra 

hanterande genom en ökad lojalitet hos kunderna. 
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1. Inledning   

För att skapa en överblick inom studiens valda områden och för att skapa en förståelse 

för den problembakgrund som studien bygger på, kommer grundläggande information 

om klagomålshantering och dess tillhörande komponenter att presenteras. Utöver 

klagomålshantering presenteras bland annat: konsument- och klagomålsbeteende samt 

fördelarna med effektiv klagomålshantering genom service recovery. 

 
”Företag är dåliga på att ta emot klagomål” ”Kunderna mindre nöjda 2011 än 2010” 

Så lyder rubrikerna i DN och SVD efter publiceringen av en sammanställning Svenskt 

kvalitetsindex (SKI) gjort på kundnöjdhet. Trenden som pågått sedan 1990-talet med 

stigande kundnöjdhet har nu brutits, och enligt SKI kan svenskt näringsliv bli bättre på 

att ta hand om klagomål. Vidare menar SKI att nyckeln till kundnöjdhet är att ta hand 

om klagomålsärenden eftersom att en bra hantering kan gottgöra missnöjet som 

klagomålet från första början orsakade. (TT, 2012; Victorin, 2012) I takt med det ökade 

missnöjet bland kunder har serviceföretag, främst banker och IT-företag med inriktning 

mot mjukvaror, börjat mäta kundlojalitet istället för marknadsandelar för att mäta 

lönsamhet eftersom de uppmärksammat lojalitetens ekonomiska värde (Heskett et al., 

1994, s. 121). 

 

Att lämna klagomål är ett sätt för kunder att uttrycka sina känslor när denne upplevt en 

besvikelse eller ett orättvist bemötande vid mötet med ett företag och dess produkter 

(Fornell & Westbrook, 1979, s. 105). En sådan besvikelse eller en känsla av orättvist 

behandlande uppstår när förväntningar och faktiskt utförande inte är i paritet med 

varandra (Anderson, 1973, s. 38). Klagomål behöver därför inte nödvändigtvis handla 

om en felaktig produkt utan kan även vara andra problem som uppstått så som onödiga 

miljöpåfrestningar eller ett orättvist bemötande. När vi i den här uppsatsen skriver 

produkt menar vi både tjänster och varor. Vi gör således ingen skillnad mellan dessa 

begrepp utan benämner båda som en produkt. 

 

Rättvisa är dessutom av stor betydelse för kunden när det kommer till klagomål 

(Blodgett et al., 1993, s. 405). Greenberg (1990) sammanfattar forskningen inom 

området organisationsrättvisa. Där fastslår denne att rättvisa bedöms enligt tre olika 

dimensioner; distributiv, process och interaktiv rättvisa (Greenberg, 1990, s. 400, 411). 

Distributiv rättvisa innebär en tillfredställelse med slutresultatet av en handling 

(Homans, 1974, s. 241-242). Processrättvisa hänvisar till tillfredställelsen som upplevs 

av hur, eller med vilka medel, en upplevd orättvisa hanteras (Greenberg, 1990, s. 400). 

Interaktiv rättvisa innebär det personliga bemötandet en drabbad får vid klagomål av en 

upplevd orättvisa (Bies, 1986 refererad av Greenberg, 1990, s. 411).  

 

Blodgett et al. (1993) bevisade i sin forskning att fyra parametrar bedöms vid värdering 

av upplevd rättvisa, vilket innebär hur väl förväntningar och faktiskt utförande stämmer 

överens med varandra (Anderson, 1973, s. 38). Dessa i sin tur påverkar hur en kund 

kommer att agera vid ett missnöje, om den väljer att tillexempel; anmäla klagomålet till 

företaget, gå till domstol eller klaga till sina vänner. De fyra komponenterna som kunder 

utvärderar är:   

 

 Sannolikheten för framgång: Hur stor sannolikheten för ett positivt utfall är. 

Kan manifesteras genom personalens villighet att ta emot klagomål. 
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Vidare kan sannolikheten för framgång bedömas genom 

kvalitetsledningssystemet ISO 10002. (Blodgett et al., 1993, s. 406) Hirschman 

(1970, s. 39) hävdar att personer bedömer sannolikheten för framgång när de 

väljer ifall de ska lämna ett klagomål, men att de också bedömer möjliga 

kostnader.  

 

 Attityden till klagomål: Hur handlingen att klaga betraktas av kunden (Bearden 

& Mason, 1984, s. 493) 

 Vikten av produkten: Hur viktig produkten anses vara för kunden (Bloch & 

Richins, 1983, s. 69). 

 Stabilitet och kontrollerbarhet: Stabilitet innebär att felet upplevs som 

konstant eller långvarigt, vilket således gör det till ett stabilt fel. 

Kontrollerbarhet behandlar till vilken grad säljaren av produkten och/eller 

köparen kan anses ha möjlighet att kontrollera den upplevda orättvisan. För att 

exemplifiera kan kontrollerbarhet beskrivas som hur och varför en produkt går 

sönder. (Folkes, 1984, s. 399) 

 

Efter att kunden har bedömt rättvisan kan de ta beslut om hur de vill manifestera sitt 

missnöje. Singh (1988, s. 101, 104) har genom sin forskning kommit fram till att 

kunders klagomål kan manifesteras genom tre typer av reaktionsbeteende, benämnda: 

voice, private action och third party. Vi har valt att översätta dessa termer till: 

uttrycksreaktion, privat åtgärd, tredje-partsreaktion. En uttrycksreaktion kan ta form av 

att söka upprättelse hos säljaren eller tillverkaren av gällande produkt eller tjänst (Singh, 

1988, s. 101). Privat åtgärd innebär att kunden uttrycker sitt missnöje genom word-of-

mouth (WOM) (Singh, 1988, s. 101). En tredjepartsreaktion innebär att involvera en 

tredje part, vilket tillexempel kan vara att vidta rättsliga åtgärder (Singh, 1988, s. 101). 

Singh (1988, s. 94) framhåller även att det finns en fjärde reaktion, en så kallad icke-

beteendereaktion. Detta innebär att den drabbade glömmer den upplevda orättvisan och 

därför inte tar någon form av aktion för att nå rättvisa (Singh, 1988, s. 94). Den typ av 

klagomål som ger information till företagen kan liknas vid ett uttrycksbeteende. I denna 

studie kommer därför fokus att ligga på uttrycksreaktioner, som hädanefter kommer 

benämnas som klagomål. Denna typ av klagomål involverar kunden i att ta kontakt med 

företaget. Det vi eftersträvar med studien är att se hur företag går till väga för att få 

kunderna att klaga till företaget, det vill säga utföra en uttrycksreaktion.   

 

Missbelåtenhet och oavsiktliga fel kan inte förutsägas och kan av den anledningen inte 

undvikas, oftast på grund av att de beror på externa faktorer (Hart et al., 1990, s. 150). 

Service recovery erbjuder en serviceinriktad strategi för att hantera problemen. Det 

skiljer sig därmed från traditionell klagomålshantering som har för avsikt att hålla 

kostnader låga och inte kompensera kunderna förutom om företaget är skyldigt till det 

enligt lag. (Grönroos, 2000, s. 113-114) 

Service recovery är även viktigt beträffande lojalitet och kostnad. En lojal kund är av 

ekonomisk fördel för företaget eftersom att kostnaden för att attrahera en ny kund är 

betydligt högre än kostnaden för att bibehålla en existerande kund (Fornell & 

Wernerfelt, 1987, s. 337-338).  

 

Inom företag finns dock vissa motsättningar till service recovery. Enligt Détriec (2007, 

refererad i Larivet & Brouard, 2010, s. 540) beror detta på att företagen anser att 

kunderna är gnälliga, klagomål ses som ett fördömande samt att leverantören är 
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ansvarig. En genomgående problematisering inom service recovery-litteraturen är att få 

missnöjda kunder klagar till det ansvariga företaget (Hart et al., 1990, s. 151; Tax & 

Brown, 1998, s. 77). 

Klagomål är, trots allt, grunden för alla försök till service recovery eftersom det inte kan 

utföras om inte företaget är medvetet om problemet (Hart et al., 1990, s. 151). Fördelen 

med service recovery är att alla företag och organisationer kan tillämpa det oavsett 

vilken marknad de är aktiva på, eller om det verkar inom Business-to-Business (B2B) 

eller Business-to-Consumer (B2C) (Grönroos, 2000, s. 114). Vi anser dock att service 

recovery är av ännu högre relevans i en B2B-kontext. 

Detta eftersom att en B2B-relation präglas av att båda parter, alltså säljare och köpare, 

som är involverade i transaktionen är företag. Ford (1993, s. 340) hävdar att denna typ 

av relation ofta karaktäriseras av en väldigt nära relation där båda parter anpassar sina 

processer för att underlätta för varandra och därmed effektivisera transaktionerna dem 

emellan. Därför blir också dessa transaktioner av en mer långvarig natur i och med att 

beroendegraden av varandra ökar (Ford, 1993, s. 340). 

Gummesson (2002 b, s. 16) hävdar att relationsmarknadsföringens betydelse har ökat 

sedan nittiotalet med den ökade konkurrensen och i takt med att marknader börjar 

mättas. Som Ford (1993) beskriver är relationerna av väldigt stor betydelse i de flesta 

B2B-transaktionerna och såldes blir även relationsmarknadsföringen viktig. Vi anser 

därför att relationerna och graden av beroende företagen emellan, borde påverka hur 

kunder klagar och hur företag jobbar med att uppmuntra dem att göra så.  Ett problem 

som kan uppstå i en B2B-relation är att identifiera vem som upplevt ett missnöje 

eftersom denne nödvändigtvis inte behöver vara samma person som den som anmäler 

klagomålet. Detta bygger på samma princip som ett buying center där olika individer 

inom det köpande företaget har inflytande över vilket köp som ska göras beroende på 

deras roll (Hutt & Speh, 1995, s. 68-69). Eftersom användaren och köparen kan vara 

skilda personer kan även användaren och den som utför klagomålet vara det. 

En B2B-marknad präglas av färre kunder än privatmarknaden och således är varje kund 

unik och har en egen identitet. Relationerna är ofta komplexa eftersom att de består av 

ett nät av interaktiva relationer mellan de båda organisationerna. Interaktionerna mellan 

kund och företag fortgår under långa tidsperioder istället för enstaka transaktioner som 

privatmarknaden karaktäriseras av, därför skapas också ett ömsesidigt beroende mellan 

båda parternas verksamheter. (Håkansson & Snehota, 2006, s. 260) Relationen mellan 

företag och kund upplevs därför som djupare inom en B2B-kontext och det är just detta 

vi är intresserade av att undersöka.  

 

Begränsad forskning har dock utförts på just B2B-företag och deras 

klagomålshantering. Majoriteten av litteraturen inom både klagomål och service 

recovery fokuserar och exemplifierar mest ur ett B2C-perspektiv (se tillexempel; Hart et 

al., 1990, Tax & Brown, 1998). Vidare beskrivs heller inte hur företag ska göra för att 

uppmuntra kunderna till att faktiskt göra en klagomålsanmälan. Det beskrivs främst i 

svepande drag tillexempel att det ska vara lätt att klaga (Barlow & Møller, 1997; 

Blodgett et al., 1993, s. 406) eller att det är viktigt att lära kunderna att klaga (Hart et 

al., 1990, s. 151). Att få kunderna att klaga är viktigt för att företaget ska förbättra sin 

prestation gentemot kunden men även för att skapa kundnöjdhet och lojalitet vilket i 

längden leder till ökad lönsamhet.  
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1.1 Problemformulering  

Hur uppmuntrar B2B-företag sina kunder till klagomål? 

 

1.2 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att identifiera vilka dimensioner som B2B-företag anser 

vara betydelsefulla för att uppmuntra kunder till att klaga. Vidare kommer studien att 

bidra med en jämförelse mellan branscher som på olika sätt arbetar med relationer. 

Slutligen ämnar vi att ge rekommendationer till hur företagen bör jobba med 

uppmuntran till klagomål. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter  

Detta kapitel introducerar läsaren för val av ämne samt vår förförståelse som är 

relevant för studien för att sedan presentera studiens val av epistemologi, ontologi samt 

dess angreppssätt. Vidare presenteras val av teorier samt hur vi gått tillväga för att 

hitta och granska dessa källor. Detta för att ge läsaren vidare förståelse för studiens 

praktiska förfarande. 

2.1 Val av ämne  

Till en början valde vi service recovery som ämne för studien. Intresset väcktes genom 

att vi båda tidigare jobbat inom kundservice där även klagomålshantering ingick. En 

stor mängd litteratur inom det valda ämnet lästes därefter. Efterhand blev det dock 

tydligt att det stora problemet inom området är att faktiskt få kunderna att klaga för att 

därigenom få möjligheten att utföra service recovery. Ytterst lite information om hur det 

praktiskt skulle utföras finns att tillgå, speciellt inom B2B då den existerande 

litteraturen fokuserar på privatkunder. 

2.2 Förförståelse  

Vår förförståelse är i princip enhetlig eftersom att båda har läst 

Civilekonomprogrammet och har därmed samma grundkunskaper från kurserna inom 

företagsekonomi. Vi båda har även på D-nivå fördjupat oss inom marknadsföring och 

har därmed samma fördjupningskunskaper inom det valda ämnet för studien. Denna 

förförståelse har skapats genom föreläsningar och litteratur som är exempel på 

andrahandsinformation Gummesson (2000 a, s. 67). Därför har vi också en förståelse 

för den terminologi som har för avsikt att användas i den valda studien och kan därmed 

ta del av den relevanta litteraturen som behövs.  

Utöver de teoretiska kunskaperna har vi erhållit förstahandsförståelse genom att vi båda 

har jobbat inom kundservice. En del av arbetet där var att ta emot klagomål från kunder 

i första kontakten. Därmed har vi skapat oss en förståelse för vad klagomålshantering 

faktiskt innebär och vad det betyder för företaget. Vi ser dock inte att denna 

förstahandsförståelse kan komma att påverka arbetets objektivitet.  

2.3 Kunskapssyn  

Studien syftar till att bilda en förståelse över hur företag inom B2B uppmuntrar till att 

lämna klagomål, det genom att använda nyckelteorier som tidigare forskning 

identifierat. Resultatet för studien bygger alltså på tolkningar gjorda av respondenterna 

såväl som tolkningar av deras svar. Vi har en hermeneutisk kunskapssyn istället för en 

positivistisk. Detta eftersom att den hermeneutiska kunskapssynen, som är en 

samhällsvetenskaplig ansats, ämnar till att studera och tolka hur människor beter sig 

(Bryman, 2011, s. 32).  

 

Satt i relation till detta arbete kan vi, genom en analys av övriga teorier, vidare klargöra 

varför hermeneutik är bättre lämpad än de positivistiska och realistiska 

kunskapsteorierna. Den realistiska kunskapssynen som syftar till en mer 

naturvetenskaplig ansats för att studera och avbilda den sociala verkligheten. I likhet 

med positivism anses det inom den tredje kunskapsteorin, realism, att naturvetenskap 

och samhällsvetenskap bör anskaffa information på samma sätt samt att det finns en 
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objektiv värld som är oberoende av den forskaren. Dock anses verkligheten, inom 

kritisk realism vara relativ eftersom det finns flera sätt att tolka den på. (Bryman, 2011, 

s. 30-32, 694,653) 

 

Ett konstruktionistiskt synsätt har valts eftersom denna studie utgår ifrån hur 

respondenterna, som i detta fall är individer från företag, tolkar verkligheten. Det är ett 

kvalitativt synsätt som fokuserar på hur individen tolkar och formar sin verklighet 

(Backman, 2008, s. 54). Individen anses således vara en del av omvärlden och inte 

separerad från den (Backman, 2008, s. 53).  

Objektivism förutsätter att sociala entiteter antas vara objektiva, alltså med ett mer 

naturvetenskapligt synsätt. Detta betyder därför att dessa entiteter betraktar omvärlden 

utifrån (Backman, 2008, s. 53; Bryman, 2011, s. 36).  Det blir därigenom tydligt att en 

kvalitativ studie, så som denna, i princip kräver ett konstruktionistiskt synsätt, då 

resultatet av undersökningen helt bygger på respondenternas tolkning av 

klagomålshantering, som är en verklighet de själva i högsta grad är involverade i.    

Studiens syfte är att skapa en förståelse för hur företag går till väga för att uppmuntra 

kunderna till att lämna klagomål och därmed kommer studien att återspegla företagets 

del av verkligheten. Kundens bild av verkligheten kommer att exkluderas och därmed 

har inte studien för avsikt att avbilda hela sanningen, studiens resultat är således inte en 

representativ bild av hela verkligheten.   

2.4 Forskningsansats 

Vi har för studien valt att använda oss av ett deduktivt synsätt eftersom att den utgår 

ifrån teorier för att skapa en väl underbyggd grund för den kvalitativa metoden. Detta i 

sin tur gör att empirin blir mer trovärdig då de relevanta frågeställningarna kan 

besvaras. Målet är alltså att genom teorierna skapa en förförståelse för den faktiska 

implementeringen och synen på uppmuntran till klagomål. Ett deduktivt angreppssätt 

innebär att forskaren använder befintlig forskning för att besvara en forskningsfråga och 

kännetecknas av användandet av befintliga teorier för att pröva om de överensstämmer 

med verkligheten (Backman, 2008, s. 53; Bryman, 2011, s. 26-29). Vidare anser vi att 

ett deduktivt synsätt bidrar till en effektivare arbetsgång av den anledningen att det 

redan finns en teori att utgå ifrån när studien genomförs. Om ett induktivt angreppssätt 

valts hade arbetet baserats på empirin, vilket i vårt fall, förmodligen lett till bristfälliga 

intervjuer då våra kunskaper från början begränsades till ytterst grundläggande fakta. 

(Bryman, 2011, s. 26-29) 

Deduktion relateras ofta till kvantitativa studier eftersom att man, med empirin som 

grund, testar teorier (Backman, 2008, s. 53; Bryman, 2011, s. 26-29). I denna studie har 

dock teorierna ett annat syfte eftersom de ligger som ramverk för skapandet av 

intervjuguiden, och därför i förlängningen genereringen av empirin. Det är dock 

fortfarande ett deduktivt angreppssätt eftersom vi utgår ifrån teori. Vi ämnar därför 

använda teorin för att undersöka de intervjuade företagens upplevelser av uppmuntran 

till klagomål och klagomålshantering, vilket är förenligt med en hermeneutisk 

kunskapssyn.     
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2.5 Kvalitativ metod  

Studiens övergripande syfte är: att identifiera vilka dimensioner som B2B-företag anser 

vara betydelsefulla för att uppmuntra kunder till att klaga. Vidare kommer studien att 

bidra med en jämförelse mellan branscher som på olika sätt arbetar med relationer. 

Slutligen ämnar vi att ge rekommendationer till hur företagen bör jobba med 

uppmuntran till klagomål. Eftersom att studien ämnar öka vår förståelse för hur B2B-

företag jobbar med klagomålshantering, anser vi att en kvalitativ undersökning är bäst 

lämpad.  

 

Kvalitativa metoder har för avsikt att skapa förståelse och har som egenskap att sätta sig 

in i respondentens perspektiv och därigenom tolka deras verklighet (Magne-Holme & 

Krohn-Solvang, 1997, s. 78), vilket är vad vi vill göra i denna studie. Vi vill identifiera 

vilka dimensioner som företagen anser är viktiga för att svara på problemformuleringen 

genom att tolka deras svar. Magne-Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 79) anser att 

kvalitativa studier kan användas för att skapa en helhetsbild av sociala processer. Därför 

vill vi skapa en helhetsbild av hur respondenternas uppfattning av klagomålshantering 

förhåller sig till de relevanta teorierna inom området. På så sätt anser vi att förståelsen 

kring klagomålshantering inom B2B kan ökas. För att svara på problemformuleringen 

går det därför inte att kvantifiera svaret, utan det bygger istället på våra tolkningar av 

vad respondenterna har sagt. Att inte kunna kvantifiera svaren anser Magne-Holme och 

Krohn-Solvang, (1997, s. 76) är ett av kännetecknen som särskiljer en kvalitativ från en 

kvantitativ metod. 

 

Om vi istället hade valt en kvantitativ studie som ämnar undersöka samma 

problemområde genom strukturerade och systematiska metoder finns risken att missa 

viktiga aspekter som inte täcks av den teoretiska referensramen. Detta eftersom att 

empirin då i högre grad hade varit beroende av teorin för att ställa rätt frågor under 

intervjuerna. En kvantitativ studie hade heller inte varit förenlig med vårt hermeneutiska 

synsätt, eftersom vi ämnar tolka respondenternas verklighet. I en kvantitativ studie hade 

en verklighet tolkats genom att generalisera den utifrån respondenternas svar. (Bryman, 

2011, s. 371)  

 

Den kvalitativa forskningen går dock att kritisera eftersom att resultaten ofta är säregna 

och unika och på så sätt svåra att generalisera (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, 

s. 78). Generaliserbarheten är dock inte syftet med denna studie eftersom att vi ämnar 

öka förståelsen kring ämnet. 

 

Vidare ämnar en kvalitativ studie att se fenomen nära företaget och eftersom att det 

finns många aspekter av klagomål och klagomålshantering som kan vara svåra att 

uppfatta från ett perspektiv utanför organisationen. Därför anser vi att en kvalitativ 

metod är lämplig för vår studie. Dessutom kan det finnas aspekter ur företagets 

synvinkel som vi, inom ett så brett och mångfacetterat område, inte uppfattat genom 

teorin. Detta speciellt eftersom vi har upplevt att B2B-perspektivet inom 

klagomålshantering inte har behandlats i särskilt stor utsträckning. Vi anser därför att 

studien måste utföras på djupet för att skapa en rättvis bild.  
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2.6 Litteratursökning  

2.6.1 Sekundärkällor 

För att skapa en teoretisk referensram samt hitta fakta för att stödja den har litteratur och 

vetenskapliga artiklar använts. De flesta sekundärkällorna har hittats med hjälp av 

Umeå universitetsbibliotek, där såväl universitetets sökmotor, Primus, som EBSCO har 

använts för att hitta vetenskapliga artiklar. Majoriteten av artiklarna som använts är 

fackgranskade för att med största sannolikhet bidra med en väl underbyggd teorigrund. 

De artiklar som inte är fackgranskade eller inte hittats i universitetets databaser (se t.ex.; 

Hart et al., 1990.; Michel et. al., 2009.) har hittats via Google Scholar, och är arbeten 

som refererats av många och ansedda forskare inom respektive disciplin  och kan därför 

anses trovärdig.  För att försäkras om att de valda källorna tolkats rätt har dessa lästs 

minst två gånger för att minska risken för sådana misstag. 

 

Exempel på sökord som använts är: ”service recovery”, ”complaints”, ”complaints 

handling”, ”complaining behavior”, ”ISO 10002”, ”involvement” och “business to 

business”. Dock har sökningen främst utförts genom att söka på exakta titlar för att hitta 

artiklar med relevant innehåll.  

 

Litteraturen har hittats via biblioteket där kurslitteratur från tidigare kurser användes för 

att skapa en övergripande uppfattning av området och därifrån hitta grundkällorna till 

dem mest grundläggande teorierna. Dessa har därmed varit utgångspunkt för vidare 

litteratursökning och fördjupning. Kurslitteratur, som referens i arbetet, har undvikits i 

största möjliga mån eftersom att dessa oftast bidrar med ett tredjehandsperspektiv av 

tidigare forskning, som kan leda till en viss förvrängning av fakta. Dess roll som 

generell informationskälla och startpunkt i källsökning ska dock ej förringas. När 

sådana har använts har det gjorts eftersom att ingen riktig förstahandskälla har funnits 

eller kunnat hittas. Vad gäller metodlitteraturen är majoriteten av dessa källor 

kurslitteratur och ingen grundare av idéerna finns att hitta. Böcker som har använts som 

referensmaterial har varit välkända och som refererats till i ett stort antal artiklar. 

 

För metoddelen har ett antal olika författare använts för att öka vår förståelse och dra 

fördelen av olika perspektiv. Detta eftersom det är svårt att se någon ursprungskälla 

inom området och det kan därför vara bra att skapa nyanserad bild genom flera källor 

eftersom de kan skilja sig åt i vissa hänseenden.  

 

Andrahandskällor har i största möjliga mån undvikits för att minska beroendet i studien 

Dock har det i några enstaka fall blivit nödvändigt då ursprungskällan inte varit möjlig 

att få tag i (se ex: Larivet & Brouard, 2010, s. 540). Bedömningen har då gjorts att om 

källan är av stor vikt för arbetet och om andrahandskällan kan anses trovärdig, enligt 

trovärdighetskriterierna, har vi gjort bedömningen att källan kan användas i arbetet. Det 

kan även ses som en fördel eftersom andrahandskällan har rimligen har ett mer 

kontemporärt perspektiv, eftersom det publicerats senare, och därmed validerar 

ursprungskällans påstående. Vi är dock väl medvetna om riskerna som tillkommer vid 

användandet av sådana källor och har därför noga markerat att det är 

andrahandsinformation som har använts. 

2.6.2 Kritik av sekundärkällor 

För att utvärdera de använda källornas trovärdighet har fyra kriterier satts upp. Dessa är: 

Äkthet, Tendensfrihet, Oberoende och Avstånd (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 223-

226; Thurén, 2005). Varje källa har därför granskats enligt dessa kriterier för att öka 
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studiens trovärdighet. Vi är även medvetna om risken som uppstår vid tolkning av text 

som inte är författad på svenska, då vissa förvrängningar kan ske på grund av språkliga 

missar. Vi är dock tillitsfulla till att våra engelskakunskaper är tillräckligt goda för att 

sådana misstag kan undvikas i allra högsta grad.  

 

Äkthet bygger på att källan inte är förfalskad. Alltså att den varken är uppdiktad eller 

manipulerad (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 223; Thurén, 2005, s. 19). Detta har 

främst gjorts genom användandet av fackgranskade vetenskapliga artiklar samt högt 

ansedda och frekvent refererade sådana. Detta är ett bra stöd för att kritiskt granska 

källorna då det finns många sätt som källor kan bli manipulerade på (Thurén, 2005, s. 

29).  

 

Tendensfrihet innebär att källan inte har några bakomliggande motiv till dess 

information som kan påverka resultatet (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 224). Detta 

kan exempelvis uppstå vid finansiella eller andra personliga intressen vid författandet av 

informationen (Thurén, 2005, s. 19). Tendens kan självklart även ske undermedvetet 

men det är hur som helst användaren av källans roll att upptäcka det (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 224). Det kan vara väldigt svårt att upptäcka partiskhet i forskning 

eftersom lite oftast är känt gällande dess författare. Vissa källor har tydligt angett 

bidragsgivare till arbetet, vilket har tagits i beaktande men inte ansetts skada källans 

trovärdighet. Dessutom anser vi att fackgranskade tidsskrifter löper mindre risk för 

tendens, just eftersom de blivit granskade av människor med kunskap inom området.  

 

Oberoende avser i vilket led källan har tagits. Desto längre bak i ledet desto högre grad 

av beroende (Thurén, 2005, s. 34). Alltså om det är en förstahands- eller 

andrahandskälla.  Andrahandskällor anses därför mindre trovärdiga eftersom budskapet 

från förstahandkällan kan ha blivit förvrängt (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). Det 

kan dock vara svårt att bedöma ifall en källa är en förstahandskälla. I detta arbete har 

det yttersta gjorts för att i varje fall hitta förstahandskällorna, dock har det inte alltid 

visat sig möjligt. Då har en källa så nära andrahandskällan valts för att minska avståndet 

mellan dem. 

 

Avstånd innebär den förflutna tiden mellan den refererade händelsen och källans 

publicering (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). Ett långt tidsmässigt avstånd ökar 

risken för förvrängning genom att minnet av händelsen försvagas samt psykologiska 

mekanismer så som bortträngning och rationalisering påverkar minnet (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 226). Det kan även hänvisa till det fysiska avståndet mellan 

händelse och källa (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). Eftersom att detta arbete 

främst bygger på vetenskapliga artiklar och inte historiska händelser med ögonvittnen 

som källor anses avståndet vara acceptabelt.   

  



  

10 
 

3. Teoretisk referensram 

Nedan presenteras de teorier som ligger till grund för studiens observationer och 

resultat. Kapitlet introduceras genom en introduktion av klagomålsstrategier samt en 

förklaring av klagomålsbeteenden. Sedan presenteras fyra komponenter för hur upplevd 

rättvisa utvärderas, vilket leder till en ökad möjlighet till att lämna klagomål. Inom 

dessa analyseras individuella beståndsdelar som i sig påverkar uppmuntrandet till att 

lämna klagomål. Kapitlet avslutas sedan med att beskriva hur B2B-kontextet kan 

komma att påverka klagomålsbeteendet.  

3.1 Klagomålshanteringstrategier  

3.1.1 Strategier allmänt 

Vilken strategi ett företag väljer kan kraftigt påverka deras arbete med 

klagomålshantering. Detta eftersom det påverkar hela organisationen och företagens 

tänk kring klagomål. Vi anser därför att det är av stor vikt att introducera dessa. Det 

finns flera olika nyanser av hur företag lägger upp sitt klagomålshanteringssystem. 

Skalan sträcker sig från det Laissez-faire-liknande traditionell klagomålshantering till 

service recovery (Grönroos, 2000, s.113-114). Självklart finns det även hybrider av 

dessa, men det är de två uttalade strategierna.  

3.1.2 Klassisk klagomålshantering  

Grönroos (2000, s. 113) beskriver att klassisk klagomålshantering ofta har något av en 

Laissez-faire-syn på företags ansvar gällande klagomål. Laissez-faire innebär att 

företagets enda mål och skyldighet gentemot samhället är att skapa vinst för ägarna, 

inom ramen för den lag företaget lyder under. Friedman (1970) hävdar att företag i form 

av en artificiell person endast har ”artificiella” ansvar men att företaget som helhet inte 

kan anses ha någon form av ansvar. Det är dock fritt fram för personer att ta ansvar för 

vad de vill, men det ska ske med den egna ekonomin och tiden, inte företagets. Det är, 

som en agent för företaget, en anställds enda ansvar att skapa vinst åt företagets ägare, 

för vilka de i slutändan jobbar. (Friedman, 1970). För klagomålshantering innebär det 

egentligen att klagomål inte behöver tas emot eller noteras av företaget om de inte enligt 

lag är tvungna till det. Vidare hävdar Grönroos (2000, s. 113) att klassisk 

klagomålshantering karaktäriseras av intern effektivitet som innebär att göra saker rätt, 

snarare än att göra rätt saker. Detta innebär att kundernas klagomål framförs formellt 

och behandlas administrativt. Klagomål ses då som tidsödande och en källa till 

ekonomiska förluster. Enligt Détriec (2007, refererad i Larivet & Brouard, 2010, s. 540) 

kan företagen anse att kunderna är gnälliga och att klagomål ses som ett fördömande 

samt att leverantören är ansvarig. 

Några exempel på lagar som kan påverka företags klagomålshantering är Lagen om 

finansiell rådgivning till konsumenter, som beslutar att banker måste notera vad som 

sägs under en kunds möte med rådgivaren för att det sedan ska vara möjligt att återge 

samtalet om en konflikt uppstår mellan parterna (SFS 2003:862). Vissa delar av lagen 

innefattar så väl företag som konsumenter. I allmänhet regleras även reklamationer i 

Köplagen (SFS1990:931). Dessa lagar är således ledstjärnorna för ett företag som har en 

klassisk klagomålsstrategi som endast ersätter kunden i det fall de enligt lag är tvungna 

till det Grönroos (2000, s. 113). 
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3.1.3 Service Recovery 

Att skapa vinst kan självklart ske på många sätt, där service recovery som strategi kan 

ingå, men att enbart göra det som enligt lag krävs av företaget är motsatsen mot service 

recovery. Service recovery, är en serviceinriktad form av klagomålshantering vilket 

innebär att företaget gör allt i sin makt för att avhjälpa kundens problem eller klagomål, 

men även aktivt jobbar med att upptäcka problem hos kunden. Detta även fast de inte är 

direkt tvungna till det enligt lag. Klagomålshanteringen är mer informell och sker endast 

genom text ifall ärendet kan ha legala implikationer eller gäller stora summor pengar. 

(Grönroos, 2000, s. 113) 

Med en service recovery-strategi ses klagomål som ett tillfälle att omvända en kunds 

missnöje och därigenom skapa en lojalare kund (Hart et al., 1990, s. 148). Dessutom 

kan företaget lära sig av sina misstag för att förbättras och undvika liknande händelser i 

framtiden (Tax & Brown, 1998, s. 80). I det långa loppet leder djupa relationer till 

minskade försäljningskostnader eftersom att det krävs mindre arbete att sälja till en lojal 

kund jämfört med nya kunder (Fornell & Wernerfelt, 1987, s. 337-338). Det leder i sin 

tur till ökade vinster för företaget. Heskett et al., (1994, s.121) hävdar att många 

serviceföretag, speciellt inom bank och mjukvara, har börjat se kundlojalitet som ett 

viktigare lönsamhetsmått än andel av marknaden. Vidare sammanfattar Heskett et al. 

(1994, s. 120), i figuren nedan, hur alla delar av företagets service leder till ökade 

vinster. 

 

Figur 1. The Links in the Service-Profit Chain (Heskett et al., 1994, s. 120) 

Tax och Brown (1998, s. 77) beskriver att service recovery-processen består av fyra 

delar, där den första är att identifiera felet, och eftersom att få kunder som upplever ett 

fel faktiskt klagar behöver företaget jobba aktivt med att själva hitta felen. För att 

underlätta för den som klagar bör en standard vara satt för processen och hur lång tid 

den ska ta. Detta ska också kommuniceras tydligt till kunden så denne vet vad denne 

kan förvänta sig. (Levitt, 1980, s. 85) Det är också viktigt att företaget förmedlar vikten 

av service recovery till de anställda (Tax & Brown, 1998, s. 77). Nästa steg i processen 

är att lösa problemet (Tax & Brown, 1998, s. 79), vilket innebär att bidra med ett rättvist 



  

12 
 

resultat för kunden.  Bitner et al. (1990, s. 76) menar att en lyckad hantering av ett 

klagomål innefattar en bekräftelse, ursäkt, förklaring och kompensation. Steg tre 

innebär att dokumentera och kategorisera klagomålen. Steg fyra innebär att sprida 

kunskapen från insamlad data inom företaget så att företaget och dess anställda kan 

förbättras. (Tax & Brown, 1998, s. 83-86)  

Service recovery består av tre komponenter, customer recovery, employee recovery, och 

process recovery. Customer recovery behandlar kundernas upplevelse av ett missnöje 

samt hur företaget arbetar, mot kunden, med att åtgärda detta. Employee recovery 

handlar främst om att bistå de anställda i deras arbete med att ta hand om en missnöjd 

kund, men även att hjälpa den hantera de negativa känslor som kan uppstå av arbetet. 

Process recovery fokuserar på produktion och leveransprocesser, men även hur 

företaget ska jobba för att lära sig av sina misstag.  Det finns således flera perspektiv av 

service recovery, inte enbart kundens. (Johnston & Michel, 2008. Refererat i Michel et 

al., 2009, s. 254-259) 

Tax och Brown (1998, s. 76) hävdar att kunderna upplever att de inte är nöjda med hur 

företagen löser deras problem. Vilket även undersökts i Sverige under de senaste åren 

av SKI, som har visat på samma problem. Michel et al. (2009, s. 267) menat att detta 

beror på spänningar mellan de tre komponenterna i service recovery. Dessa behöver 

integreras för att skapa möjligheten till en väl utförd service recovery. Vidare belyser 

Michel et al. (2009, s. 267) vikten av att företaget implementerar en servicelogik. 

Servicelogik innebär att företagen kartlägger hur och varför deras servicesystem 

fungerar utifrån kundernas behov. Detta för att bättre kunna hjälpa och förutse vad 

kunderna kan komma att klaga på. (Kingman-Brundage et al., 1995, s. 21)   

3.2 Klagomålsbeteende 

Trots att vi har valt att göra denna studie ur ett företags och B2B perspektiv anser vi att 

det är viktigt att förstå människans klagomålsbeteende. Detta eftersom att det är 

människor som jobbar inom organisationerna och som både lämnar och tar emot 

klagomålen. Att dessa personer istället representerar företag kan, möjligtvis, ha viss 

påverkan på hur de agerar.  

  

För att förstå kunders klagomålsbeteende behövs förståelse för hur de utvärderar 

upplevd rättvisa. En person utvärderar upplevd rättvisa genom att jämföra dennes 

förväntningar med det faktiska utfallet av en produkt (Anderson, 1973, s. 38). Orättvisa 

uppstår således när förväntningar och utfall inte överensstämmer.  

 

Singh (1988) har fastställt att det finns tre typer av klagomål (reaktionsbeteenden); 

uttrycksreaktion, privat åtgärd och tredje-partsreaktion. En uttrycksreaktion innebär att 

den (kunden) som upplevt en orättvisa kontaktar den som orsakat den (försäljaren) för 

att bli lämpligt ersatt.  En privat åtgärd innebär att kunden enbart uttrycker sina känslor 

angående orättvisan till sina bekanta och andra som kan tänkas lyssna, alltså negativ 

WOM. Tredje-partsreaktioner uttrycks genom en tredje part, tillexempel advokat eller 

en anmälan till konsumentverket. (Singh, 1988, s. 101, 104) En typ av reaktion behöver 

inte utesluta den andra, utan de kan alla ske vid samma upplevda orättvisa. Den reaktion 

som företaget tjänar mest på, om den hanteras väl, är en uttrycksreaktion då företaget 

får en dialog med kunden och därför kan hjälpa denne på bästa möjliga sätt.     
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Vilket reaktionsbeteende en person väljer att vidta beror på dennes upplevda rättvisa 

(Blodgett et al., 1993, s. 420). För att bedöma rättvisa utvärderas tre kategorier; 

processrättvisa, distributiv rättvisa och interaktiv rättvisa (Greenberg, 1990, s. 400, 

411). Distributiv rättvisa baseras på resultatet av en händelse (Homans, 1974, s. 241-

242). Med detta menas vad en person får ut av att klaga. Det bedöms oftast i jämförelse 

med andra i samma situation och behöver vara i paritet för att de berörda parterna ska 

vara nöjda (Homans, 1974, s. 249).  Processrättvisa uppstår vid konflikter och bygger 

på genom vilka processer de hanteras. I en större skala kan en sådan process vara ett 

krig, revolution eller en rättslig åtgärd.  (Thibaut & Walker, 1975, s. 1) I ett 

klagomålsperspektiv handlar det alltså om hur konflikten har lösts när en kund upplever 

orättvisa. Interaktiv rättvisa behandlar bemötandet en orättvist behandlad person får från 

en annan (eventuellt en klagomålshanterare) (Bies, 1987 refererat i Greenberg, 1990, s. 

411). Ärlighet, artighet och respekt för rättigheter är egenskaper hos mottagaren av ett 

klagomål som värderas av kunder (Bies, 1986. refererat av Greenberg, 1990, s. 411). 

Vilken typ av rättvisa som upplevs är inte avgörande för vilken beteendereaktion en 

person väljer att utföra, däremot är upplevd rättvisa i allmänhet av vikt för att förutse ett 

beteende (Blodgett et al., 1993, s. 405). Vi kan inte se någon forskning som påvisar att 

någon av de tre kategorier uppvisar olika vikt för hur kunden kommer att uppföra sig. 

Dock har forskningen kring rättvisa mest fokuserat kring distributiv rättvisa, som också 

var den första formen av dem som undersöktes (Greenberg, 1990, s. 402). Därför lägger 

denna studie begränsat fokus på vilken typ av rättvisa som upplevs utan fokuserar 

snarare på de faktorer som Blodgett et al. (1993 s. 420), genom sin forskning, har 

kommit fram till påverkar kundens upplevda rättvisa. De fyra komponenter som 

påverkar upplevd rättvisa är; sannolikheten för framgång, attityd till klagomål, vikten av 

produkten samt stabilitet och kontrollerbarhet (Blodgett et al., 1993, s. 406- 408). Dessa 

komponenter kommer nedan att beskrivas mer ingående för att förklara effekten på 

upplevd rättvisa. Faktorer påverkar kundens beteende genom att en liten upplevd 

sannolikhet för framgång och/eller ett missnöje med en produkt som är viktig för 

kunden leder till ett större missnöje och ökar därmed risken för negativt WOM. Detta 

eftersom kunden känner att de behöver dela den bördan med någon annan. (Blodgett et 

al., 1993, s. 422) En sådan reaktion stödjs av Wegner et al. (1987, s. 8) som har kommit 

fram till att människor som mentalt undantrycker händelser kommer att, när de får 

möjlighet, prata om dem i ännu större utsträckning. Vidare påvisas även att människor 

som uppfattar problemet som stabilt eller kontrollerbart är mindre benägna att förbli 

lojala och därmed istället välja negativt WOM, likaså om den drabbade har en negativ 

attityd gentemot klagande. (Blodgett et al., 1993, s. 422) 

 

Det bör dock påpekas att Blodgett et al. (1993) bygger studien på kunder som redan har 

klagat och testar komponenternas betydande för om kunden väljer att reagera genom 

negativt WOM eller lojalitet. Resultatet behandlar således kundens utvärdering av 

klagomålshanteringen efter första klagomålstillfället. Trots detta har vi valt att applicera 

resultaten i studien av Blodget et al. (1993) till denna forskning. Detta eftersom att 

klagomålshantering är en typ av tjänst (Williams, 1996, s. 26) som företaget 

tillhandahåller och bör därmed utvärderas på ett liknande sätt som övriga produkter. 

Således spelar det mindre roll om utvärderingen sker före eller efter första klagomålet 

eftersom det ändå gäller en utvärdering av en produkt. 
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3.3 Sannolikhet för framgång 

Tax och Brown (1998, s. 77) beskriver att service recovery-processen består av fyra 

delar, där den första är att identifiera felet, och eftersom att få kunder som upplever ett 

fel faktiskt klagar behöver företaget jobba aktivt med att själva hitta felen. För att 

underlätta för den som klagar bör en standard vara satt för processen och hur lång tid 

den ska ta. Detta ska också kommuniceras tydligt till kunden så denne vet vad denne 

kan förvänta sig (Levitt, 1980, s. 85). Det är också viktigt att företaget förmedlar vikten 

av service recovery till de anställda (Tax & Brown, 1998, s. 77). Nästa steg i processen 

är att lösa problemet (Tax & Brown, 1998, s. 79), vilket innebär att bidra med ett rättvist 

resultat för kunden.  Bitner et al. (1990, s. 76) hävdar att en lyckad hantering av ett 

klagomål innefattar en bekräftelse, ursäkt, förklaring och kompensation. Steg tre 

innefattar att dokumentera och kategorisera klagomålen. Steg fyra innebär att sprida 

kunskapen från insamlad data inom företaget så att företaget och dess anställda kan 

förbättras. (Tax & Brown, 1998, s. 83-86)  

Enligt Ang och Buttles (2012, s. 1037) studie, gällande ISO 10002s påverkan på 

organisationers resultat, har den en omedelbar effekt på kundens upplevelse av 

klagomålet samt resultatet av det. Dock visade studien en svag koppling till kortsiktiga 

och långsiktiga resultat för organisationen som implementerar ISO 10002 (Ang & 

Buttles, 2012, s. 1037).  Sådana resultat innefattar lägre kostnader, förbättrade produkter 

och förbättrat rykte (Ang & Buttles, 2012, s. 1037). Detta är till ISOs nackdel då den 

inte verkar leva upp till det uttryckta målet. För denna studie är det dock mest relevant 

att den ger resultat för kunden för att därmed öka sannolikheten för framgång när denne 

klagar. 

 

ISOs nio ledande principer, som ska uppnås för en effektiv klagomålshantering, 

systematiserades genom fem faktorer kallade; synlighet och tillgänglighet, lätt att 

använda, lyhördhet, rättvis kommunikation mellan alla parter samt ett 

konsumentfokuserat tillvägagångssätt för att hitta en lösning (Ang & Buttle, 2012, s. 

1029). Varje faktor kommer nedan att beskrivas mer ingående, var för sig, samt hur den 

ska uppnås. Dessa komponenter, som kommer beskrivas nedan, liknar de som beskrivs 

av Tax och Brown (1998) men eftersom att effekten av Ang och Buttles (2012) faktorer 

har bevisats, har vi valt att formulera sannolikheten för framgång efter deras studie. 

3.3.1 Synlighet och tillgänglighet 

Tillgänglighet behandlar informationen om var kunder klagar och hur kunder går 

tillväga för att göra det. Alla företagets kunder bör ha tillgång och möjlighet att lämna 

klagomål och därför bör också informationen om hur kunder lämnar klagomål vara 

detaljerad och lätt att förstå så inga klagande missgynnas. (Swedish Standards Institute, 

2004, s. 8) 

 

Kunder ska ha möjlighet att lämna klagomål när det passar dem själva. Därför ska det 

vara möjligt för kunder att lämna klagomål utanför normal kontorstid, för att de kunder 

som på ett eller annat sätt inte kan lämna klagomålet också ska få möjligheten att 

uttrycka sitt missnöje. (Williams, 1996, s. 35) Internet och dess tillgänglighet gör det 

möjligt för människor att bland annat själva välja tidpunkt att utföra vissa aktiviteter. En 

kund kan exempelvis välja att enkelt och bekvämt från sitt hem, köpa kläder via 

internet, istället för att vänta på att butikerna ska öppna (Fallows, 2004, s. 12). 

Detsamma gäller för klagomål, en kund kan välja att använda internet för att framföra 



  

15 
 

sitt klagomål, och på så sätt själv välja när denne ska utfärda klagomålet och slipper 

därmed också lägga tid på att sitta i telefonkö eller vänta på att få hjälp av en kundtjänst.  

Avgiftsfria telefonnummer är ytterligare ett enkelt sätt att göra det tillgängligt för 

kunder att på företagets bekostnad lämna sina klagomål. Företag kan även använda sig 

av en chatt för att ta emot klagomål. En chatt gör det möjligt för kunderna att integrera 

med företaget i realtid och på så sätt, enkelt få hjälp och information gällande sitt 

klagomål. (Harrison-Walker, 2001, s. 406) Både användningen av chattar och 

avgiftsfria telefonnummer har visat sig ha en fördel även om ett klagomål inte kan 

åtgärdas (Harrison-Walker, 2001, s. 406). Detta eftersom att kunder tenderar att allt som 

oftast inte kräva extrema åtgärder när de lämnat sitt klagomål. Istället vill de förstå vad 

som gick fel samt att företaget tar ansvar för felet. (McColl-Kennedy & Sparks, 2003, 

s.263) 

Det finns sju olika åtgärder som kunder eftersträvar när ett fel uppstått. Tre stycken är 

av monetär karaktär som resulterar i att kunden får en ersättning eller pengarna tillbaka. 

De övriga fyra är av icke monetär karaktär där kunden förväntar sig en förklaring till 

felet, en ursäkt samt en försäkran om att det inte kommer att upprepas. En studie 

beträffande dessa åtgärder, visade att om företaget inte åtgärdar kundernas problem 

förblir 86 % av dessa missnöjda. Om företaget ber om ursäkt minskar de missnöjda 

kunderna till 20 %. Om företaget däremot endast låter kunderna uttrycka sitt missnöjde 

resulterar detta i 33 % missnöjda kunder. Sammantaget visar studien att de icke 

monetära åtgärderna är positivt relaterade till kundnöjdheten. Kunderna får möjlighet att 

uttrycka sitt missnöje och kostnaden för företaget blir ytterst liten. (Granier et al., 

refererat i Wilson et al., 2008, s. 377) Detta bekräftas även av Nyer (2000, s. 15) som 

hävdar att missnöjda kunder som uppmanas att yttra sina känslor och åsikter upplevde 

en högre nivå av belåtenhet jämfört med de som inte fick möjligheten att uttrycka sig.  

 

Det är inte bara tillgängligheten som är viktig när det gäller klagomål och 

klagomålshantering. Det måste även vara synligt för kunderna var de kan lämna sina 

klagomål. Synlighet innebär att informationen för var och hur kunder kan lämna sina 

klagomål ska vara anvisat på ett tydligt sätt, inte bara för kunderna utan även för 

personal och andra intressenter. (Swedish Standards Institute, 2004, s. 8) Williams 

(1996, s. 26) menar att vart kunder kan lämna klagomål måste vara väl publicerat och 

att företag bör ägna samma mängd resurser för att publicera klagomålssystemet som de 

skulle göra för vilken annan tjänst som företaget erbjuder. Om det är en speciell 

avdelning som hanterar klagomålen ska denna vara väl marknadsförd med affischer och 

notiser. Vidare hävdar Williams (1996, s. 26) att det är viktigt att betrakta situationen 

från kundens perspektiv och ta till hänsyn till vad de faktiskt gör jämfört med vad 

företaget vill att de ska göra.  

3.3.2 Lätt att använda 

Lätt att använda bygger på tillgänglighetsfaktorn som behandlar var och hur kunder kan 

klaga (Swedish Standards Institute, 2004, s. 8). Den vanligaste orsaken till varför 

kunder inte uttrycker sina klagomål är att det är alltför mycket besvär (Naumann & 

Giel, 1995, s. 388). Detta beror bland annat på att missnöjda kunder blir fast med vissa 

kostnader när de bestämmer sig för att klaga. Det är inte bara de pengar de spenderar på 

telefonsamtal som är en kostnad, utan också den tid de tillbringar på klagomålet samt 

missnöjet de måste genomlida (Hart et al., 1990, s. 150-151). En annan bakomliggande 

orsak till varför kunder inte klagar, är att kunder känner att klagomålet inte skulle göra 

någon nytta. Dessutom kan de tro att leverantören förmodligen skulle ignorera 

klagomålet. Det kan också vara så att kunden inte vet var det kan lämna sitt klagomål 
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och av den anledningen inte klagar. (Haverila & Naumann, 2011, s. 49; Naumann & 

Giel, 1995, s. 388) Därför är det viktigt att göra det enkelt för kunderna att förstå hur de 

lämnar sina klagomål (Williams, 1996, s. 25) 

När kunder klagar väljer de allt som oftast att ringa ett telefonsamtal, lämna en skriftlig 

redogörelse via brev alternativt e-post eller begär att få prata med ansvarig chef. Många 

företag använder därför som tidigare nämnt avgiftsfria telefonnummer till sina 

kundtjänster och reklamationsavdelningar så att kunder enkelt kan lämna klagomål på 

företagets bekostnad. (Hart et al., 1990, s. 151) Vidare ska klagomål kunna tas emot av 

alla anställda på företaget, även om personen som tar emot klagomålet inte har ansvaret 

eller kompetens för att hantera klagomålet ska denne ändå kunna ta emot det och sedan 

förmedla det vidare till rätt person inom företaget. Om detta inte är möjligt ska den 

anställde berätta för kunden vem som hanterar klagomål och hur kunden kontaktar 

denna person. (Williams, 1996, s. 32)  

 

Språket är en viktig aspekt när det gäller klagomålshantering, ett enkelt och tydligt 

språk underlättar för kunderna att lämna sina klagomål. Företag ska med andra ord 

undvika att använda sig av tekniska- och fackligatermer som kan vara svåra att förstå 

för någon som inte är så insatt. (Swedish Standards Institute, 2004, s. 8) 

3.3.3 Lyhördhet  

Lyhördhet bygger på principen om snabbhet vilket först och främst innebär att klagomål 

bör hanteras snabbt. Snabbhet innefattar även att klagomål ska rangordnas efter prioritet 

samt att kunden informeras om klagomålshanteringens förlopp (Swedish Standards 

Institute, 2004, s. 8). Dessa komponenter som ingår i snabbhet, är beskrivna mer 

utförligt nedan. 

Kunden tar snabba åtgärder som ett tecken på att företaget tar allvarligt på service och 

kundens problem (Barlow & Møller, 1997, s. 102). Genom att de anställda som 

ansvarar för första kontakten med en klagande kund kan lösa majoriteten av ärendena 

utan att skicka dem vidare inom organisationen ökar möjligheten för snabb respons 

(Williams, 1996, s. 39). Detta kan göras genom att ge de anställda inom 

klagomålshantering mer ansvar och handlingsfrihet (Naumann & Giel, 1995, s. 395). 

Grupper med mer handlingsfrihet och ansvar visar på en högre effektivitet och 

proaktivitet än grupper med lägre handlingsfrihet (Kirkman & Rosen, 1999 s. 70). Att 

ge handlingsfrihet handlar främst om en attityd hos företagsledningen än en rad 

åtgärder. Dock måste vissa gränser och riktlinjer för de anställdas befogenhet fastställas 

för att hjälpa dem och försäkra sig om ett önskvärt beteende. (Naumann & Giel, 1995, s. 

395-396) 

 

Dessutom bör realistiska och tydliga mål sättas upp gällande svarstider. Dessa ska utgå 

ifrån vad kunden anser rimligt och inte vad som är bekvämt för företaget samt att 

kunden bör informeras om dessa mål. Om det tar längre tid än beräknat att lösa 

problemet är det rimligt att den drabbade informeras om detta samt få en förklaring till 

dröjsmålet. (Williams, 1996, s. 33-34) Klagomålen bör rangordnas efter dess 

angelägenhet där de viktigaste ärendena prioriteras. Exempel på ärenden som ska 

prioriteras över andra är hälso- och säkerhetsrisker eller ärenden där hela organisationen 

drabbas. (Swedish Standards Institute, 2004, s. 8) 

 

Om inte problemet kan åtgärdas omedelbart vid kontakttillfället ska kunden underrättas 

om att deras kontakt har bekräftats och behandlas (Williams, 1996, s. 33; Naumann & 
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Giel, 1995, s. 392). Efter att klagomåls- och/eller åtgärdsprocessen är över har företaget 

möjlighet att ytterligare öka belåtenheten genom att följa upp kundens tillfredställelse 

med åtgärden. Ett telefonsamtal är tillräckligt, och om respondenten inte svarar räcker 

det att tala in ett meddelande på telefonsvararen. (Barlow & Møller, 1997, s. 102) 

 

Williams (1996, s. 31-32) hävdar att de bästa klagomålsprocesserna innefattar tre 

huvudnivåer; den informella nivån, den formella nivån samt den överklagande nivån. 

Den informella nivån innefattar oftast den första kontakten mellan den som har upplevt 

orättvisan och företaget. I detta steg kan kunden oftast nöja sig med en ursäkt och en 

lämplig, men begränsad, ersättning. Detta fungerar eftersom att de flesta ärendena gäller 

produkter av mindre värde och det är i det steget de flesta ärendena måste lösas för att 

upprätthålla effektiviteten. Om kunden däremot uppfattar en högre vikt av sitt ärende 

engageras de i det formella steget där en mer formell hållning måste iakttas och det kan 

vara nödvändigt att involvera ledningen. Klagomålet behöver vara skriftligt för att inga 

detaljer ska missas och det kan leda till en mer omfattande ersättning. Den sista och 

mest tidskrävande nivån är överklagande där en relativt opartisk källa konsulteras för att 

bedöma vem som har rätt i gällande fråga. (Williams, 1996, s. 31-32) 

3.3.4 Rättvis kommunikation mellan alla parter  

I enlighet med equity theory bedöms rättvisa utifrån vad en person bidrar med och vad 

denne får i gengäld för dess insats. Detta jämförs sedan utifrån en referensgrupp med 

liknande insats (Adams, 1963, s. 424). Även Homans (1974, s. 249) konstaterar att 

rättvisa jämförs med andra personer som varit med om liknande händelser. Rättvisa 

utvärderas därför inte enbart utifrån en persons egna förväntningar och resultat utan 

även i relation till andra. Adams (1963, s. 422) utvecklade equity theory i ett 

företagsledningsperspektiv för att motivera anställda, men hävdar även att den går att 

implementera på alla sociala situationer där ett utbyte tar plats. I en klagomålssituation 

kan ett sådant problem uppstå ifall klagande behandlas olika trots att deras klagomål är 

likvärdiga i sin natur.  Det är således viktigt att de klagande behandlas på ett likvärdigt 

sätt för att undvika denna form av orättvisa. För att behandla ärendena objektivt och 

rättvist bör den klagande själv få välja vilken information som kan anses relevant för 

klagomålet, även utanför företagets normala ”mall” för bedömningen (Williams, 1996, 

s. 38). Således krävs en öppenhet hos den person som tar emot klagomålen.  

Eftersom det kan vara svårt för företagen att vara helt oberoende i sin 

klagomålsbedömning bör det även vara tydligt vart den klagande kan vända sig för ett 

oberoende undersökning. Även om företaget anser sig agera oberoende så vet inte 

kunderna ifall de kan lite på det. Möjligheten till en oberoende undersökning kan därför 

försäkra den klagande om att ärendet kommer att behandlas opartiskt. En sådan 

oberoende part kan vara en ombudsman, rätten eller en av företaget skapad obunden 

panel. (Williams, 1996, s. 39-40)   

3.3.5 Ett konsumentfokuserat tillvägagångssätt till att hitta lösningar 

Ett kundfokuserat arbetssätt kan liknas vid marknadsorientering, som innebär att 

anpassa sin produkt eller service till kundernas ständigt förändrande behov och 

förväntningar (Jaworski & Kohli, 1993, s. 53). Dessutom anser Liao et al. (2011, s. 301) 

att marknadsorientering är extra viktigt i en B2B-kontext detta på grund av dess längd 

och de få antalet kunder. Kohli och Jarowski identifierar tre komponenter som 

marknadsorienterade företag bygger på: informationsinsamling, informationsspridning 

samt mottaglighet för reaktion. Informationsinsamling innebär, främst, insamling av 

information om kunderna och deras behov men även om konkurrerande företag och 
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förändringar i samhället. Det gäller sedan att sprida denna information inom hela 

företaget så att alla enheter är medvetna om kundernas behov och kan anpassa sin 

verksamhet därefter. För att denna information ska sprida sig är det viktigt att dess 

mottagare har kunskapen som krävs för att hantera den. (Kohli & Jarowski, 1990, s. 4-

6) För att implementera en marknadsorienterad syn inom företaget har det dock visat sig 

att högsta ledningen har mycket stort inflytande över hur väl tankesättet genomsyrar 

företaget (Jaworski & Kohli, 1993, s. 53).  

Utifrån de tre komponenterna för marknadsorientering borde ett marknadsorienterat 

företag bättre kunna hantera klagomål då de vet kundernas behov och preferenser. 

Dessutom kan de bli bättre informerade om vilka problem som kan uppstå för kunderna 

och på så sätt effektivt kunna hjälpa en kund som upplevt en orättvisa samt förbättra 

produkten. Klagomålshantering i sig är ett steg i insamlingen av information kring 

behov och förväntningar. Detta eftersom ett klagomål är en reaktion på när 

förväntningarna och utförandet inte stämmer överens (Anderson, 1973, s. 38). Inom 

klagomålshanteringen borde personalen även få en bättre inblick i kunders generella 

framträdande föreställningar och därmed öka möjligheten till att ändra deras attityd till 

klagande.   

 

Genom att dokumentera kundernas klagomål kan det underlätta för behandlingen av 

dem i framtiden. Detta eftersom att de, därigenom, kan identifiera de problem som 

oftast uppstår på deras avdelning och åtgärda dem för att förbättra servicen och/eller 

produkten. (Williams, 1996, s. 46-47) 

 

3.4 Vikten av produkten 

Det finns flera bakomliggande faktorer som är av betydelse när en kund beslutar sig för 

att klaga. Engagemang i en specifik produktkategori är en av dem. Lusch och Vargo 

(2006, s. 173) definierar engagemang som: en kunds bestående uppfattningar om 

betydelsen av produktkategorin, baserat på dennes behov och värderingar. Vidare 

definierar Rehman et al. (2012, s. 598) engagemang som: bandet mellan en kund och en 

produkt eller tjänst som leder till kundnöjdhet. 

 

Konsumtion kan inte ske utan engagemang från kunden och mängden resurser kunden 

spenderar varierar med nivån på engagemanget i den specifika produktkategorin därför 

är vikten av produkten av intresse. Kunders engagemang och motivation har bevisats 

vara högre vid köp av produkter som involverar en större beslutsprocess och ett högre 

personligt värde, så kallade ’High involvement’-produkter. Medan motivationen för så 

kallade ’Low involvement’-produkter som konsumenter köper efter vardagsrutiner och 

inte lägger ner så mycket engagemang i är låg. (Lusch & Vargo, 2006, s. 174; 

Pelsmacker et al., 2010, s.83-104; Solomon et al., 2010, s.192-194) Naturligtvis varierar 

engagemanget från produkt till produkt, vilket leder till en skillnad i uppfattning 

beträffande produktens attribut, betydelse och förpliktelse till märkesval (Howard and 

Sheth 1969, refererad i Zaichkowsky, 1985, s. 341).  

Det finns olika typer av engagemang och olika sätt att studera det. Enligt Houston och 

Rothschild (1978, s. 184) är engagemang indelat i tre olika huvudtyper; 

situationsengagemang, personligt engagemang och responsengagemang. Vidare menar 

också Solomon et al. (2010, s. 194-195) att engagemang kan anta olika former bland 
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annat; produktengagemang, engagemang vid inköpstillfälle samt personligt 

engagemang.  

Situationsengagemang behandlar specifika situationer som stimulerar kunderna att 

engagera sig i produkter eller tjänster (Rehman et al., 2012, s. 600) Dessutom speglar 

situationsengagemang kunders tillfälliga känslor av engagemang som följer en viss 

situation. Denna kan delas in i två kategorier av uppmuntran som samverkar för att 

representera en beteendevetenskaplig situation, uppmuntran till köp av produkter och 

tjänster samt sociala psykologiska uppmuntringar (Houston & Rosthchild, 1978, s. 184). 

Uppmuntran till köp av produkter och tjänster kopplas i sin tur samman med 

produktengagemang och engagemang vid inköpstillfället.  

Uppmuntran till produkter och tjänster styrs främst av kostnaden för produkten vilket 

också är den mest uppenbara produktegenskapen som direkt bestämmer nivån av 

situationsengagemang i en produkt. Vidare bidrar även tiden för konsumtion och 

komplexitet av produkten till nivå på situationsengagemanget. (Houston & Rosthchild, 

1978, s. 184) Av den anledningen blir både engagemang vid inköpstillfället och 

produktengagemang av stor relevans för situationsengagemang.  

Engagemang vid inköpstillfället syftar till skillnaden som kan uppstå vid köp av samma 

objekt för olika sammanhang (Solomon et al., 2010, s. 196). Vidare menar Clarke och 

Belk (1978, refererad i Zaichkowsky, 1985, s. 341) att engagemang vid inköpstillfället 

tenderar att leda till att kunden spenderar mer tid på att söka information för att göra det 

bästa valet. Engagemang vid inköpstillfället är därmed en central roll både i den 

beslutsfattandeprocessen och i relationsbyggandet. Dessutom menar Rothschild att 

kunder tenderar att lägga ner mindre tid och pengar på produkter de köper till sig själva 

eller gåvor till någon de inte värderar så högt, jämfört med tiden och pengarna de lägger 

ner för att köpa något till sin chef eller någon annan kunden värderar högre. Eftersom 

att risken för ett ogynnsamt inköp är stor när priser är högt kommer därmed kundens 

engagemang att vara större. (1979, refererad i Laurent & Kapferer, 1985, s. 42)  

Produktengagemang speglar produktkategorins upplevda betydelse för kunden. En kund 

kan exempelvis vara oerhört involverad i en produktkategori eller ett varumärke och 

ändå på grund av märkeslojalitet, ha en låg nivå av engagemang i köpprocessen. Motsatt 

kan en kund ha en låg nivå av engagemang i en produktkategori men en hög grad 

engagemang i inköpsprocessen, av anledningen att denne vill imponera på en vän eller 

spara pengar. (Quester & Lim, 2003, s. 24)     

Den andra huvudtypen personligt engagemang även kallat ego involvement/enduring 

involvement som behandlas av både Houston & Rosthchild (1978) och Solomon et al. 

(2010). Personligt engagemang utgör grundnivån för produktengagemang och avser 

vikten av en produkt gentemot en kunds självbild (Richins & Bloch, 1986, s. 280). 

Vidare avser personligt engagemang unika kombinationer av individens sociala och 

personliga värderingar, med andra ord dennes ego. (Houston & Rosthchild, 1978, s. 

185)  

Det finns även ekonomiska bakomliggande orsaker till varför kunder klagar. Där 

förhållandet mellan kostnaden för produkten och ansträngningen som krävs från kunden 

ofta är den mest betydande faktorn. ”The Economic Model” visar att de faktorer kunder 

tar hänsyn till innan det avgör om det är värt att klaga är upplevda kostnader, upplevd 

nytta och sannolikheten för framgång. (Oliver, 1996, s. 361-362) 
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Det är inte bara förhållandet mellan kostnaden och ansträngning som är av betydelse, 

även ickemonetära kostnader har en central roll i klagomålshantering. Enligt Wilson et 

al. (2008) representerar icke monetära kostnader andra former av uppoffringar som 

kunder behöver göra när de köper eller använder en tjänst, så som tidskostnad, 

sökkostnad och psykologiska kostnader. (Wilson et al., 2008, s. 432) Dessa icke-

monetära kostnader har en avgörande roll i utvärderingen av vikten av produkten, om 

kunden ska köpa en produkt första gången eller köpa den upprepande gånger.  

 

En av de viktigaste faktorerna som påverkar kundbeteendet är engagemang och som 

tidigare nämnt är engagemang bandet mellan en kund och en produkt som leder till 

kundnöjdhet (Rehman et al., 2012, s. 598). Engagemang varierar från produkt till 

produkt och är beroende av situationen och kostnaden. Därmed kommer även vikten av 

engagemang att variera från företag till företag. För att bedöma kundernas benägenhet 

att lämna klagomål är företaget därför beroende av att analysera produktens karaktär 

och engagemanget från kunderna. Studiens huvudfokus kommer således att ligga på 

situationsengagemang i kombination med produktengagemang och engagemang vid 

inköpstillfället. 

3.5 Stabilitet och kontrollerbarhet 

Stabilitet och kontrollerbarhet behandlar vilken karaktär ett missnöje har, vem missnöjet 

beror på och ifall kunden upplever kontroll vid missnöjet och hur dessa parametrar 

påverkar dess utverdering av den upplevda rättvisan. Det finns tre stycken 

orsaksdimensioner utifrån vilka anledningarna till lyckande eller misslyckande bedöms. 

Dessa tre kategoriserades systematiskt av Weiner (1979, s. 6-7) och bygger på 

kontrollfokus (Rotter, 1966, s. 1), stabilitet (Heider, 1958 refererad av Weiner, 1979, s. 

6) och kontrollerbarhet (Rosenbaum, 1972 refererad av Weiner, 1979, s. 6). Nedan 

följer en genomgång av innebörden av de tre dimensionerna och dess betydelse för 

klagomålshantering. 

 

Kontrollfokus är en viktig komponent av kontrollerbarhet, detta eftersom den fokuserar 

kring vem som är ansvarig för en händelse. För att göra en sådan bedömning av 

omständigheten finns det två faktorer som spelar in. Det kan vara en extern eller intern 

omständighet. En extern omständighet karaktäriseras av att den involverade anser sig ha 

ingen eller lite kontroll över vad som hände och därför anses som bero på tur, öde, 

högre makter eller någon/något med mer makt.  En intern omständighet innebär att en 

händelses utfall är beroende av personen i frågas beteende. (Rotter, 1966, s. 1) 

Kontrollfokus handlar enligt Weiner (1979, s. 6) enbart om externa faktorer så som en 

partisk lärare, svårigheten i en uppgift eller tur. För att exemplifiera detta ur ett 

klagomålsperspektiv handlar det om vem kunden anser bär ansvaret för felet. Har denne 

till exempel tappat, eller på annat sätt misskött, produkten anser antagligen kunden att 

felet är internt, alltså att kunden är ansvarig. Om däremot produkten, utan några synliga 

skäl, går sönder så är problemet externt, därmed producentens fel.  

 

Ett ytterligare sätt att utvärdera kontrollfokus kan beskrivas genom att jämföra 

betydelsen av uppfattad skicklighet och tur. Detta bevisades av Phares (1957) som 

testade hur respondenterna utvärderar sin möjlighet att lyckas med en uppgift baserat på 

instruktioner de fått tidigare. En grupp blev instruerad att experimentet enbart byggde 

på tur (extern omständighet) medan den andra blev tillsagda att det baserades på 
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skicklighet (intern omständighet). I studierna fick respondenterna sedan, på olika sätt, 

utvärdera deras uppskattning för om de skulle lyckas. Båda studierna visar på att 

skicklighet (intern omständighet) och tur (extern omständighet) har betydelse för 

människors uppfattade sannolikhet för framgång. De respondenter som utsattes för vad 

de trodde var en intern omständighet visades uppleva större sannolikhet för framgång 

(Phares, 1957, s. 340-341) 

 

Skillnaden mellan kontrollerbarhet och kontrollfokus är att det förstnämnda fokuserar 

på huruvida ett problem kommer att vara hanterbart, vilket är ett fokus på framtiden. 

Kontrollfokus handlar om att hitta orsaken till en händelse och fokuserar därför på 

tidigare händelser. (Weiner, 1979, s. 6) Kontrollerbarhet definieras av interna faktorer 

så som sinnesstämning och ansträngning. Det vill säga faktorer som, för det mesta, 

ligger inom en individs kontroll. Mowrer och Viek (1948) bevisade att en oförmåga att 

kontrollera ett utfall leder till en känsla av hjälplöshet och att den utsatte helt enkelt ger 

upp. En känsla av kontroll leder å andra sidan till en minskad rädsla för en bestraffning. 

Denna forskning borde således gå att implementera på en klagande kund. Om den 

upplever att den kan kontrollera ett problem genom att klaga och företaget visar att dess 

ansträngningar för att åtgärda problemet. Om kunden, däremot, upplever att skeendet 

vid en felanmälan, eller andra typer av klagomål, är utom deras kontroll finns det stor 

risk att denne helt enkelt inte kommer engagera sig, eftersom företaget i det ärendet kan 

anses ha större makt.  

 

Stabilitet består, liksom övriga dimensioner, av två komponenter och är benämnda; 

stabilitet och labilitet. De behandlar hållbarheten i en händelse, alltså om dess 

karaktäristika kommer att vara ihållande eller om de beräknas förändras. Svårigheten i 

en uppgift kan anses vara ihållande (stabil) medan tur anses variera (labil). I vissa fall 

uppstår dock definitionssvårigheter då en del personer tillexempel anser att tur är 

ihållande, medan andra anser att det varierar. Dessutom kan antalet försök påverka 

svårigheten i en uppgift så att en uppgift som från början ansågs svår, efter några försök 

anses enkel. Uppfattad stabilitet kan därför vara beroende av person och situation. 

(Weiner, 1979, s.6)  

 

I en klagomålskontext kan stabilitet innebära att kunden inte ser att någon förändring av 

den upplevda orättvisan kommer att ske, medan labilitet innebär orättvisan kommer att 

rättas till eller i alla fall förändras. Ett exempel på stabilitet kan vara att motorn på en bil 

inte fungerar, detta kommer förmodligen inte att ”lösa sig själv” utan kommer att 

behöva en mekaniker. En labil orättvisa kan tillexempel uppstå vid en mottagen faktura 

som redovisar fel belopp. Det finns en möjlighet att försäljaren kan lösa detta själva då 

de märker felet och det är förmodligen inte så att kunden tror att detta kommer att hända 

varje gång de köper någonting på den affären, om inte det har hänt upprepade gånger.    

 

Att påverka kundens uppfattning om de tre dimensionerna, är inte så lätt speciellt då det 

innefattar felets natur så som vem som är ansvarig för det eller om det anses stabilt eller 

labilt. Det som går att påverkar är hur mycket kontroll kunden känner att den har i 

processen. Genom att öka kundens makt, minskar även företagets uppfattade makt. 

Detta gör att kunden uppfattar en mindre maktskillnad och därmed större möjlighet att 

påverka. På så sätt blir problemet mer internt eftersom kunden känner att den kan 

påverka sin situation. 
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3.6 B2B-relationen 

B2B-marknaden karaktäriseras till skillnad från B2C-marknaden av ett ömsesidigt 

beroende mellan de verksamma parterna. Inom B2B är antalet köpare begränsat och det 

gör att varje enskild kundrelation är viktig för företagets framtid. Från köparens 

perspektiv är däremot beroendet högre eftersom att säljarna tillhandahåller nödvändigt 

material för det köpande företagets verksamhet. (Kalaignanam & Varadarajan 2006, s. 

174) Således präglas välskötta relationer av upprepande köp men också av försäljning 

av andra produkter än den ursprungliga (Grönroos, 2008, s. 38). 

 

B2B särskiljs oftast från B2C genom att B2B enbart involverar transaktioner mellan 

företag, men även genom den nära relation och höga grad av samarbete som uppstår 

mellan parterna (Kalaignanam & Varadarajan, 2006, s. 174). Relationen är kanske de 

främsta tillgångarna ett företag har och värdet av relationen är oftast större än 

transaktionen i sig (Ford & Håkansson, 2006 s. 250).  

 

Graden av relationen mellan företaget och kunden kan också påverka hur information 

utbyts mellan de båda parterna. WOM är den information om produkter kunder får 

genom att diskutera tidigare erfarenheter med vänner och bekanta (Solomon et al., 2010, 

s. 401). WOM går därför att ses ur ett företagsperspektiv, om kunden har en nära 

relation till företaget kan företaget betraktas som en vän. På så sätt kan kunden 

kommunicera och framföra sina synpunkter på ett sätt utan att det ses som ett direkt 

klagomål. Dessutom kan WOM ses i både positiv och negativt bemärkelse. Positiv 

WOM visar allt som oftast de uppfyllda förväntningarna vilket kan förstärka företagets 

image samtidigt som negativ WOM upplevs som en indikator på att ett företag inte 

lyckas möta kundernas förväntningar (Samson, 2006, s. 652).  Företaget får således en 

bekräftelse på vad som är bra och vilka förbättringsmöjligheter som finns. 

Alla B2B-transaktioner karaktäriseras däremot inte av nära relationer. Vilken typ av 

relation som uppstår de involverade parterna emellan är främst beroende av produktens 

roll, eller vikten av produkten, inom företaget. Är produkten vital för köparens 

produktivitet är det även i dennes intresse att upprätthålla en nära kontakt med säljaren. 

Även marknadsstrukturen för båda parter är av stor betydelse för relationen eftersom 

den påverkar antalet säljare och köpare på marknaden. Fördelar som båda parterna kan 

dra nytta av vid en nära relation är att båda kan ta del av kostnadsminskningar eller 

ökade vinster och ett kontrakt kommer enbart att uppstå om sådana vinningar är tydliga 

för köparen. Dessutom kan nya produkter, märken eller säljare leda till ytterligare 

kostnader för köparen så som utbildningskostnader. (Ford, 1993, s. 340) 

 

På samma sätt som marknadsstrukturen påverkar antalet köpare och säljare påverkar 

relationsmarknadsföring graden av beroendet mellan parterna. Grönroos menar att 

kärnan i relationsmarknadsföring är interaktionen mellan företag och kund samt 

relationen i utbytet av produkter (Grönroos, 2008, s. 36-38). Vilket är också ett av 

karaktärsdragen för en B2B-relation. Relationsmarknadsföring står i kontrast till 

transaktionsmarknadsföring där fokus ligger på de enskilda transaktionerna mellan 

företag och kund (Grönroos, 2008, s. 37-38).  

 

Gummeson (2002 b, s. 16) hävdar att relationsmarknadsföring, som begrepp, fick fäste 

under 90-talet och handlar om marknadsföring med fokus på interaktion, nätverk och 

relationer. Vidare kom CRM (Customer Relationship Management) som Gummesson 



  

23 
 

(2002 b, s. 17) definierar: ”CRM är relationsmarknadsföringens värderingar och 

strategier – särskilt avseende kundrelationer – omsatta i praktiskt tillämpning” att 

utvecklas. Detta för att skapa en mer praktisk tillämpning av begreppet och behandlar 

inte nätverk (Gummeson, 2002 b, s. 16-17). Gummesson identifierar fyra lager av 

relationer; De klassiska marknadsrelationerna, de speciella marknadsrelationerna, 

megarelationerna och nanorelationerna. Inom dessa finns även totalt, vad Gummesson 

kallar, ”30 R” (Gummesson, 2002 b, s. 45-47).  Dock är inte megarelationer av relevans 

för vår studie och kommer av den anledningen inte att behandlas.  

 

Den klassiska marknadsrelationen innebär den mellan leverantör och kund där 

relationen främst upprätthålls av företagets säljare och vid distributionen av produkten 

men även med det säljande företagets konkurrenter (Gummesson, 2002 b, s. 46). 

 

De speciella marknadsrelationerna, kan ta många olika former så som; Den mellan 

företagets olika marknadsförare, mellan leverantören och de många inblandade 

individerna, relationen till kundens kund men även relationen till den missnöjde 

kunden. (Gummesson, 2002 b, s. 46) I relationen med den missnöjda kunden 

förespråkar Gummesson (2002 b, s. 112) service recovery på grund av dess 

relationsbyggande egenskaper. Detta eftersom att företag består av individer, och i de 

flesta fallen många sådana, uppstår också, professionella och privata relationer mellan 

enskilda individer från båda företagen och skapar därigenom komplexa nätverk. Detta 

menar Gummesson (2000 b, s. 96) är speciellt påtagligt vid köp av avancerad 

utrustning. (Gummesson, 2002 b, s. 96-97)  

 

För att identifiera vilka som är inblandade i köpprocessen, och vilket typ av inflytande 

de har, brukar de identifieras i ett så kallat buying center. De är; initiativtagaren, 

informationssamlaren, bestämaren, köparen och användaren (Wilson et al., 2008, s. 48-

49). En person kan ha flera av dessa roller. Vem som har mest inflytande beror på vilket 

typ av inköp som krävs. Hutt & Speh (1995, s. 105) Eftersom att denna studie betraktar 

klagomålshantering som en typ av tjänst är det möjligt att applicera buying center-

typerna även här. Det är rimligt att anta att inledaren, den som märker behovet, även är 

användaren. Vad denne sedan gör är mer diffust då den kan ta kontakt med företaget 

direkt, men den kan även höra av sig till köparen eller bestämaren och låta denne utföra 

klagomålet. Det kan således vara svårt för företaget att veta om rätt åtgärder tas för 

service recovery och framförallt om de fokuseras på rätt person. Nanorelationer är 

sådana som finns inom företaget och kan vara dess organisation, processer eller system 

som påverkar hur marknadsföringen utförs. (Gummesson, 2002 b, s. 219)  

 

Fördelar som båda parterna kan dra nytta av vid en nära relation är att de kan ta del av 

kostnadsminskingar eller ökade vinster och ett kontrakt kommer enbart att uppstå om 

sådana vinningar är tydliga för köparen (Ford, 1993, s. 340). För säljaren innebär den 

minskade försäljningsansträngningen även en ytterligare kostnadsminskning eftersom 

kostnaden för att behålla en kund är betydligt mindre än kostnaden att attrahera nya 

(Fornell & Wernerfelt, 1987, s. 337-338). 

 

Dock är inte en nära relation en garanti för fortsatta transaktioner. Trots de uppenbara 

fördelarna med en nära relation utvärderas även förhållandet i olika episoder. En episod 

uppstår varje gång de inblandade parterna har kontakt med varandra och kan vara vid en 

leverans, vid förhandlingar eller felanmälningar. En negativ episod kan således kraftigt 
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påverka parternas syn på relationen och kan till och med leda till ett avslutat samarbete. 

(Ford, 1993, s. 340). 

3.7 Sammanfattning teoretiskreferensram  

Det finns två typer av klagomålshanteringsstrategier; klassisk klagomålshantering och 

service recovery. Klassisk klagomålshantering innebär att företag enbart gör det de 

enligt lag är bundna till. (Grönroos, 2000, s.113-114) Service recovery innebär att gå 

utanför dessa gränser och jobbar med klagomål som en del i att förbättra organisationer 

och skapa kundnöjdhet och lojalitet(Hart et al., 1990, s. 148; Tax och Brown, 1998, s. 

80).   

  

Studiens teorikapitel kretsar mycket kring Singhs (1988) forskning beträffande olika 

typer av hanteringsstrategier vid upplevd orättvisa. Den typen av beteende som krävs 

för att ett företag ska kunna dra nytta av sin service recovery-strategi är en 

uttrycksreaktion (Singh, 1988, s. 94-95). En uttrycksreaktion innebär att den person som 

upplever orättvisan kontaktar företaget och uttrycker sitt missnöje (Singh, 1988, s. 101), 

det vill säga lämnar ett klagomål.  Eftersom det finns flera andra typer av reaktioner är 

det viktigt att påverka den drabbade parten så att denne väljer just en uttrycksreaktion. 

Vilken typ av reaktion en kund i sin tur väljer bestäms genom utvärderingen av upplevd 

rättvisa. Denna utvärderingsprocess består av fyra komponenter; Attityd, Sannolikhet 

för framgång, Stabilitet och kontrollerbarhet samt Vikten av produkten (Blodgett et al., 

1993, s. 406- 408). Vi har sedan brutit ner dessa fyra parametrar till mer specifika 

teoretiska bidrag för att göra det mer konkret. Detta för att, praktiskt sett, förstå 

klagomålhanteringen men även för att i slutändan ge möjlighet till väl underbyggda 

intervjuer samt råd för implementering. 

 

Vilken klagomålshanteringsstrategi företagen väljer kan påverka hur klagomål 

uppmuntras, speciellet eftersom att hanetringen är en viktig del av uppmuntran. Detta 

beskrivs i sannolikhet för framgång där synlighet och tillgänglighet, lätt att använda, 

lyhördhet, rättvis kommunikation mellan alla parter samt ett konsumentfokuserat 

tillvägagångssätt för att hitta en lösning, är de viktiga komponenterna (Ang & Buttle , 

2011, s. 1029). 

 

Stabilitet och kontrollerbarhet behandlar vilken typ av ”fel” som kunderna klagar på, 

och visar på att kunderna är mer benägna att klaga när de känner en känsla av 

kontrollerbarhet vid ärendet eller när de upplever att problem kommer att vara 

långvarigt (stabilt)( Weiner 1979, s. 6-7). Vikten av produkten behandlar hur olika typer 

av produkter genererar olika typer av involveringsgrad, beroende på intresse och vikten 

för kunden. (Lusch & Vargo, s 174; Pelsmacker et al., 2010, s.83-104; Solomon et al., 

2010, s.192-194) Detta är något som företagen måste anpassa sin klagomålsstrategi 

efter.  

 

Att ett företag befinner sig i en B2B-kontext kan också påverka hur de behandlar 

klagomål, eftersom att relationerna till kunderna generellt är mycket närmare än i B2C 

(Kalaignanam & Varadarajan, 2006, s. 174). En nära relation borde underlätta för 

kunden att lämna klagomål eftersom att det då blir mer informellt, lite mer som att prata 

med en vän, och kan således liknas med WOM.    
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4. Praktisk Metod  

I denna del presenteras studiens praktiska tillvägagångssätt som ligger till grund för 

dess observationer. Till att börja med presenteras och motiveras för val av 

respondenter för att sedan beskriva utformningen samt förfarandet vid själva 

datainsamlingen. Avslutningsvis beskrivs tillvägagångssättet för insamling av data samt 

hur denna har analyserats. 

4.1 Val av företag 

Urvalet av företag valdes utifrån ett icke-sannolikhetsval. Detta innebär att de inte 

valdes ut slumpmässigt (Bryman, 2011, s. 179). För denna studie valdes åtta 

respondentföretag ut efter urvalskriterierna; B2B-företag inom rådgivnings- och IT-

lösnings-branschen. Syftet med att välja två olika branscher, med fyra företag från varje 

bransch, är att få två olika perspektiv på hur företag inom B2B jobbar med 

klagomålshantering.  

 

Valet av de specifika branscherna rådgivning och IT-lösningar grundar sig främst i att 

både rådgivning- och IT-lösningsbranscherna är väldigt komplexa. Inom 

rådgivningsbranschen tenderar kunderna att inte vara så insatta och kunniga i tjänsterna 

företaget erbjuder, en så kallad behovsosäkerhet (Ford et al., 1998, s. 18-19). Dessutom 

tror vi att det kan vara svårt att klaga på en rådgivningstjänst eftersom att kunderna 

sällan är experter i området och därmed kan det vara svårt att avgöra om de är nöjda 

eller inte. När det gäller IT-lösningar så som datasystem, datorer eller kopiatorer 

kännetecknas dessa av en mer teknisk karaktär.  

 

Komplexiteten beror på att kundens kännedom på området ofta är begränsad och av den 

anledningen lägger sin tillit i säljarens kunskap. Det kan i sin tur medföra att kunderna 

inte klagar för att de känner att de inte har tillräcklig kunskap eller att de inte vill ”göra 

bort sig” eller inte tror att de kommer att lyckas. Dessutom kan komplexiteten också 

bero på hur kontrakt är utformade, då att kunden inte vet vad som gäller för den 

produkten eller tjänsten. Detta uppstår främst när köparen och användaren är olika 

personer vilket ofta sker i större företag eller offentliga upphandlingar. Därför är det 

intressant att identifiera vem som använder sig av produkterna kontra vem som ansvarar 

för klagomålet. Dessa särdrag anser vi bör påverka dess strategi för att uppmuntra till 

klagomålshantering.   

 

Ett annat urvalskriterium är att företagen ska arbeta på en konkurrensutsatt och stor 

marknad för att inte relationen till kunderna ska bygga på monopol-liknande situation 

från någon av parterna. Detta eftersom att det skulle göra graden av beroende väldigt 

hög vilket i sin tur skulle minska nödvändigheten av att uppmuntra kunderna till 

klagomål (Ford, 1993, s. 340). 

4.2 Val av respondenter 

Respondenten som valdes ut inom respektive företag utseddes i samråd med företagen. 

Detta för att försäkras om att respondenten är insatt i området och därmed har något att 

tillföra till intervjun. Dessutom skulle denne ha inblick i företagets arbete med att 

uppmuntra till klagomål. Detta ger således bredd till resultatet. Det kan också vara så att 

klagomålshanteringen ser väldigt olika ut i olika företag, där säljarna kan vara den som 

tar emot klagomål eller att företaget har upprättat en kundtjänst. Att därför på förhand 
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inte kräva någon viss befattning ger flexibilitet till urvalet och säkerställer 

respondentens relevans för studien. Nackdelen med att låta företagen helt själv välja 

respondenter är att de kan välja en person med lite kunskap inom klagomålshantering. 

För att försäkra oss, så mycket som möjligt, mot detta valde vi därför att i samrådan 

med företagen välja ut respondenterna.  Dessutom finns risken att en person som 

glorifierar företaget väljs. Respondenterna har därför även varit anonyma för deras egna 

företag för att inte känna sig tvungen att försöka framställa dess arbetsgivare i allt för 

positiv dager.  

 

Att välja ut intervjupersonerna utifrån deras involvering var därför högst nödvändigt för 

att säkra studiens trovärdighet och överförbarhet. Syftet med denna studie är, dessutom, 

inte att skapa en generaliserbarhet utan att skapa förståelse inom ämnet, vilket ger 

representativitet en underordnad betydelse.   

    

Intervjuerna genomfördes med nio personer, en från varje företag. En respondent visade 

osäkerhet på vissa teman och därför valde vi att komplettera med en extra intervju för 

att förstärka dessa områden. Vi anser att antalet intervjuer täcker syftet med studien väl. 

Trost (2010 s. 143) hävdar att antalet respondenter i en kvalitativ studie är helt beroende 

av dess syfte, det är därför svårt att säga ett exakt antal. Valet av att enbart intervjua en 

person inom varje företag gjordes eftersom att ytterligare intervjuer inte ansågs tillföra 

studien något utan snarare skulle bli en upprepning av samma svar. Dessutom var vi 

heller inte intresserade av att se hur klagomålshantering uppfattas internt i ett företag. 

 

Respondenternas och företagens namn kommer inte att publiceras i studien utan 

kommer att vara anonyma för läsaren, men också för de intervjuade företagen. 

Anonymitet innebär att namnet eller andra kännetecken på den intervjuade inte kommer 

att avslöjas (Trost, 2010, s. 61). Emellertid kommer vi att veta namnen på både 

företagen och respondenterna så full anonymitet är av den anledningen inte möjligt. För 

att uppnå full konfidentialitet kommer materialet som samlats in genom intervjuerna 

endast att användas för denna studie och ingenting kommer att föras vidare till tredje 

part. Vi anser att anonymitet är viktigt för denna studie för ge möjlighet för 

respondenterna att svara sanningsenligt utan att känna att det kan skada dem själva eller 

deras företag. 

4.3 Utformning av intervjuer 

Syftet med denna studie är att undersöka hur företag gör för att uppmuntra kunderna till 

klagomål. Det finns tre olika strukturtyper av en intervju, strukturerad, semistrukturerad 

och ostrukturerad (Bell, 2006, s. 158). Skillnaden mellan dessa består i hur mycket 

utrymme respondenten får till att utveckla och diskutera frågorna som ställs. En 

strukturerad intervju styrs av ett frågeformulär som intervjuaren följer till punkt och 

pricka med specifika frågor. Semistrukturerade intervjuer består av en intervjuguide 

med (oftast) färre och, mer öppna, frågor. Där ges även möjlighet för intervjuaren att 

ställa följdfrågor och följa upp respondentens svar. En ostrukturerad intervju liknar mest 

ett vanligt samtal av de tre strukturerna där ämnet som ska diskuteras är bestämt, men 

inga specifika frågor är formulerade. (Bell, 2006, s. 206) För denna studie valdes en 

semistrukturerad intervjuform för att försäkra intervjuaren om att de relevanta delarna 

ur den teoretiska referensramen behandlades. Utöver detta ger strukturen utrymme för 

utveckling och följdfrågor för att underlätta för respondenten att bidra med sin bild av 

ämnet. 
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För att skapa en ram för den semistrukturerade intervjun skapades en intervjuguide (Se 

Appendix 1). Där frågorna valdes utifrån relevanta delar av teorin, detta för att försäkra 

sig om att intervjun berör de viktigaste aspekterna för att kunna uppnå studiens syfte. 

De teman som har valts är: inledande frågor, relationer och vikten av produkten, 

process, tillgänglighet och synlighet och övrigt. Dessa bygger på de valda teorierna som 

presenterats i den teoretiska referensramen, men har kategoriserats på detta sätt för att 

skapa en naturlig dialog.  

 

Vid formuleringen av frågorna var utgångspunkten att behandla alla teman samt att 

frågorna var utformade utifrån respondentens perspektiv, hur de upplevde olika 

situationer men också mer sakliga frågor gällande arbetssätt. Bryman (2005, s. 419) 

menar att det är viktigt att skaffa sig en bild över vad intervjupersonerna tycker är 

väsentligt och vad som är av betydelse i förhållande till studiens uppsatta teman. 

 

Vidare är det viktigt att tillämpa ett tydligt och begripligt språk som passar 

respondenterna (Bryman, 2011, s. 419). Vi har därför tagit detta i beaktning när 

frågorna utformades och därmed medvetet undvikt att använda fackliga och teoretiska 

begrepp som kan vara svåra för respondenten att förstå.  

 

Ledande frågor är frågor som leder respondenten i en viss riktning för att få ett önskat 

svar (Bryman, 2011, s. 252-253). Denna typ av frågor har i största möjliga mån 

undvikits för att studien ska bli så rättvis som möjligt. Emellertid är det svårt att avgöra 

om en fråga är ledande eller inte, men vi har försökt att så långt det går använda sig av 

öppna frågor, där respondenten själv får möjlighet att tolka och diskutera kring frågan.  

4.4 Intervjuförfarande 

4.4.1 Intervjuarens roll 

Eftersom att kvaliteten på en intervju i högsta grad är beroende av förfarandet vid själva 

intervjutillfället lades stor vikt vid just detta. Förfarandet utgick därför ifrån Kvales 

(1996 s. 148-149) tio kriterier för en framgångsrik intervjuare; insatt, strukturerad, 

tydlig, visar hänsyn, sensitiv, öppen, styrande, kritisk, kommer ihåg samt tolkar. 

Bryman (2011, s. 420) adderar även kriterierna; balanserad och etiskt. Vad dessa 

innebär och hur de har tillämpats under intervjuerna kommer att beskrivas nedan. 

 

Insatt, innebär att intervjuaren väl känner till intervjuns fokus och syfte samt har goda 

bakgrundskunskaper inom ämnet (Kvale, 1996 s. 148). Eftersom att intervjuerna 

utfördes av oss själva fanns god kunskap genom den, på förhand konstruerade, 

teoretiska referensramen samt syftet med intervjun. Viss forskning om 

respondentföretagen gjordes även på förhand för att förstå respondenterna och deras 

företag bättre. Dock gjordes inte allt för mycket efterforskning för att undvika 

förutfattade meningar och andra typer av bias om respondenterna. Strukturerad, 

Intervjuaren introducerar respondenten för syftet med intervjun samt hur den kommer 

att struktureras. Intervjun avslutas med att sammanfatta vad intervjuaren har lärt sig 

under intervjun och frågar om respondenten har någonting att tillägga. (Kvale, 1996 s. 

148) Struktur följdes genom att vi startade varje intervju med att vi berättade för 

respondenten hur intervjun skulle gå till och hur vår intervjuguide var uppbyggd. 

Dessutom avslutades intervju med att fråga om respondenten hade något att tillägga. Vi 

valde däremot att inte sammanfatta vad vi lärt oss av intervjun under intervjutillfället 

eftersom vi tror att en sammanfattning skulle komma att påverka respondentens 
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tilläggssvar. Tydlig, Intervjuaren formulerar sig kort, tydligt och undviker akademiskt 

språk eller yrkesjargong (Kvale, 1996 s. 148). Detta försökte intervjuaren att hålla sig 

till under hela intervjun, inte bara vid de inledande frågorna, för att minimera risken för 

missförstånd eller förvirring. Visar hänsyn till respondenten genom att låta denne ta den 

tid som behövs för att svara och undviker att avbryta dem mitt i ett resonemang. Det är 

också viktigt att visa öppenhet för respondenternas åsikter för att därigenom förmedla 

att alla åsikter är välkomna. (Kvale, 1996 s. 148) Inför intervjuerna förklarade vi att 

respondenterna inte behövde stressa med sina svar och ta den tid de behövde för att 

fundera eller formulera svaren. Respondenterna avbröts aldrig, om de inte tydligt 

svävade iväg från ämnet. Sensitiv, Intervjuaren visar deltagande under respondentens 

svar samt lyssnar till nyanser och känslorna i det som sägs, inte bara vad som sägs. Om 

ett ämne är för emotionellt byts ämne. (Kvale, 1996 s. 149) Intervjuaren visade 

deltagande genom att hela tiden se på respondenten, konfirmera dess påståenden samt 

ställa följdfrågor på det den sade. Som förväntat var inga frågor av så känslig art att 

någon respondent inte ville svara. Öppen, Intervjuaren ger utrymme för nya perspektiv 

och är öppen för att följa upp på dessa. Intervjuaren är också uppmärksam på vilka 

aspekter respondenten tycks vara viktigast och fördjupar sig i dessa. (Kvale, 1996 s. 

149) IT Cs arbete med enkäter är ett exempel på vår öppenhet för nya perspektiv.  

Styrande, Intervjuaren har kontroll över intervjun och ser till så att de nödvändiga 

områdena täcks (Kvale, 1996 s. 149). Intervjuguiden gav en bra struktur för intervjun 

och försäkrade att alla relevanta områden behandlades. Kritisk, författaren håller ett 

kritiskt förhållningssätt och är beredd att ifrågasätta respondenten ifall till exempel 

inkonsekvens förekommer (Kvale, 1996 s. 149). Vi har aldrig under intervjuerna ansett 

att det har varit nödvändigt att ifrågasätta respondenterna. Detta eftersom att vi inte har 

märkt en tendens till att de skulle vara motsägelsefulla. Intervjuaren kommer ihåg vad 

som tidigare sagts och kan jämföra det med vad som sägs vid ett annat tillfälle. Tolkar, 

intervjuaren utvecklar och utreder det respondenten säger utan att ge ledande frågor. 

Balanserad, Intervjuaren undviker att tala för mycket så att respondenten inte ska bli 

passiv. Det är dock även viktigt att inte tala för lite så att respondenten tror att den gör 

något fel. (Bryman, 2011, s. 420) Etiskt medveten, Intervjuaren tar hänsyn till de etiska 

aspekterna av intervjun och respondenterna informeras om vad intervjun handlar om, 

vad den kommer att användas till samt att svaren behandlas konfidentiellt.    

 

4.4.2 Praktiskt genomförande av intervjuer 

Som grund för i det praktiska genomförandet låg intervjuguiden där alla relevanta 

frågor var strukturerade efter dess tema. En person ansvarade under hela intervjun för 

att ställa frågorna och leda intervjun. För att säkerställa att alla frågor avhandlats var en 

person ansvarig för att bocka av frågor, ta anteckningar samt såg till så att 

inspelningsutrustningen fungerade. Denne hade även möjlighet att ställa följdfrågor till 

respondenten, vilket hände vid ett antal tillfällen. Att ställa följdfrågor har visat sig 

viktigt för att få en djupare förståelse i respondenternas svar och att utveckla deras 

resonemang vid intressanta påståenden. Att vara två stycken intervjuare valdes med 

tanke på intervjuernas bristande erfarenhet inom intervjuandet för att kunna ge stöd och 

hjälpas åt (Trost, 2010, s. 67). Två intervjuer utfördes med endast en intervjuare. Detta 

på grund utav respondenternas begränsade tid och därför gick en dubbelbokning inte att 

undvika. Detta kan ha påverkat resultatet av intervjuerna genom att det färre följdfrågor 

ställdes vilket kan ha bidragit till mindre utförliga svar. För att försäkra oss mot detta 

valde vi att göra en kompletterande intervju på ett av dessa företag. Den kompletterande 

intervjun gav liknande svar som den föregående, vilket tyder på att de viktigaste 

aspekterna berördes trots att intervjun utfördes av en person.  Vi anser därför inte att 
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studiens resultat har påverkats i betydande grad av att två intervjuer utfördes av en 

ensam intervjuare. Intervjuerna varade från 22 minuter till 53 minuter och de skedde 

under två och en halv vecka.  

4.5 Hantering av insamlad data 

4.5.1 Transkribering av intervjuer 

För att underlätta vid analys- och empiriframställning samt öka trovärdigheten för 

resultatet av intervjuerna transkriberades intervjuerna. Detta skedde genom att 

intervjuerna spelades in och efter intervjuerna transkriberades av intervjuarna. 

Transkriberingen skedde så snabbt som möjligt efter att intervjuerna genomförts för att 

minska risken för att förvränga svaren. En transkribering har också fördelen att det 

bidrar till att bättre kunna analysera vad som sägs (Bryman, 2011, s. 429). Det kan vara 

lätt att vid intervjutillfället mer fokusera på hur saker sägs än vad som faktiskt sägs. Det 

ska dock sägas att det är viktigt att även analysera hur respondenten svarar, till exempel 

vilka känslor den visar (Bryman, 2011, s. 428). Detta för att kunna analysera vad som 

sägs på ett djupare plan, om det är intressant. Efter transkriberingen anonymiserades 

intervjuerna genom att ändra namn, både på personerna och företagen. 

 

Under transkriberingen uteslöts även vissa ord, eller snarare läten, som; öh, uhm. Detta 

är något som är allmänt godtaget förfarande vid transkribering (Bryman, 2011, s. 431). 

En sådan redigering görs för att underlätta förståelsen och läsbarheten av intervjun. I 

vanligt tal är det lätt att inte uppmärksamma sådant men i text kan det uppfattas som att 

respondenten är osmart. (Bryman, 2011, s. 431) För att vidare understryka 

objektiviteten i transkriberingen valde vi även att utesluta skratt. I övrigt skrevs allt som 

sades under intervjun från början till slut. Dessutom uteslöts även konversationer som 

uppenbart undvek intervjuns syfte.  

4.5.2 Empiri- och analysframställning 

För att göra en empiri- och analysframställning användes transkriberingarna av 

intervjuerna. Transkriberingarna lästes igenom ett flertal gånger för att försäkras om att 

alla aspekter blev behandlade. Eftersom att transkriberingarna av intervjuerna skulle 

vara för långa och tidsödande för läsaren har vi valt att belysa de, för studien, mest 

intressanta delarna av intervjuerna i empirin. 

 

Empirin följer, de för intervjun valda, temana, men har omformulerats något för att 

passa en skriftlig framställning. Temana för empirin är därför; introduktion, 

branschdrag, syn på klagomål, relationer, process, synlighet och tillgänglighet. 

Branschdrag och syn på klagomål bygger främst på de inledande frågorna där 

respondenten ombads att kortfattat beskriva branschen denna jobbar i och hur de 

definierar klagomål.  

 

Eftersom att intervjuerna var semi-strukturerade finns inget regelrätt sätt att analysera 

svaren på. Därför analyserades svaren med hjälp av den teoretiska referensramen som 

skapats i förhand. Detta är helt i enlighet med studiens deduktiva angreppssätt, men 

även den hermeneutiska kunskapssynen. Analysavsnittet strukturerade, liksom empirin, 

efter ovan nämnda teman. I analysavsnittet jämförs och förklaras respondenternas svar 

med den teoretiska referensramen, även de olika företagen jämfördes med varandra för 

att se skillnader mellan de olika branscherna och produkter. I detta avsnitt tolkas 
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resultaten således av oss själva för att komma fram till en slutsats angående hur företag 

uppmuntrar till klagomål.  

 

I enlighet med de etiska åtagandena i denna studie har respondenternas fått fiktiva namn 

och företagens namn bytts ut till IT A, B, C och D samt Rådgivning 1,2,3 och 4. 

Respondenterna döptes således till Respondent 1,2,2.1,3,4,A,B,C och D utifrån 

företagen de representerar. Detta för att underlätta för läsaren att hålla koll på vilket 

företag respondenten representerar.  

 

Företag Affärsområde Respondent Position Intervjulängd 

IT A Kontorslösningar Respondent A Vd 32 min  

IT B IT-lösningar Respondent B Kundtjänstchef 32 min 

IT C IT-konsult Respondent C Kundansvarig 

& Kontorschef 

53 min 

IT D Affärssystem Respondent D Support och 

konsultchef  

35 min  

Rådgivning 

1 

Bank Respondent 1 Kundansvarig 25 min 

Rådgivning 

2 

Leasing  Respondent 2 Operation 

Manager 

22 min 

  Respondent 2.1 Key Account 

Manager 

32 min 

Rådgivning 

3 

Bank Respondent 3 Bankjurist 28 min 

Rådgivning 

4 

Bank Respondent 4 Kontorschef 32 min  

Tabell 1. Översikt av företag och respondenter 
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5. Empiri 

Detta kapitel avhandlar studiens resultat genom att sammanställa de relevanta och, för 

studien, intressanta delarna av respondenternas svar. Empirin presenteras uppdelat 

efter branscherna och efter intervjuns valda teman; inledning, branschdrag, syn på 

klagomål, relationer, process samt synlighet och tillgänglighet.  

5.1 Empiri IT 

5.1.1 Introduktion av företag och respondent 

IT A jobbar endast mot B2B-företag inom IT-branschen med inriktning på 

kontorslösningar, framförallt mot printing, kopiatorer, skrivare, scanners och 

presentationslösningar samt lösningar för konferensrum. Företaget tillhandahåller även 

tjänster till alla sina produkter; tekniktjänster, utbildningstjänster eller finansiella 

lösningar. IT As produkter och tjänster är väldigt affärs- och verksamhetskritiska och 

kan ett företag inte skriva ut sina fakturor eller offerter kan de heller inte få in pengarna 

från sina kunder. Respondent A jobbar som Vd på IT A och har varit det i ca 20 år. 

 

IT B, jobbar inom IT-branschen med allt från produktförsäljning, som datorer, till 

konsulttjänster, där bland annat så kallade molntjänster ingår. Detta betyder således att 

företaget driver andra företags servrar. Konsultverksamheten sker både fysiskt hos 

kunden men även från IT Bs lokaler. Tyngdpunkten i deras utbud ligger främst på 

konsulttjänsterna. Företaget är ett rent B2B-företag och kunderna är oftast företag med 

ett ganska stort antal anställda. Respondent B, jobbar som kundtjänstchef på IT B och 

har jobbat där i elva år.  

 

IT C jobbar främst som IT-konsulter där säljer tjänster som är inriktade mot mjukvara. 

Det kan vara ”projektledning, utredning, linjechef kan vi tillexempel hyra ut. Men den 

stora delen är olika former av systemutveckling, dvs att bygga skräddarsydda IT-

system, eller att koppla ihop, implementera alltså få standardprodukter att fungera i 

kundens miljö på det sätt som dom vill.” Generellt tror IT C att deras tjänster är centrala 

för kundens verksamhet. Respondent C är kontorschef och kundansvarig och har jobbat 

på företaget i nästan 27 år. 

 

IT D jobbar med branschspecifika affärssystem inriktade mot fem stycken 

affärsområden, fastighet-, mäklar-, finans & försäkring-, media, och energibranschen. 

Respondent D har sedan 1998 jobbat på företaget och jobbar idag som supportchef och 

konsult på IT D Fastighet. IT D Fastighet levererar bland annat ekonomisystem till bygg 

och fastighetsbranschen och kunderna är allt från kommunala bolag, privatägda företag 

till företag som förvaltar fastigheter. Enkelt uttryckt: ”alla företag som har någon form 

av fastigheter och behov av mjukvara mot fastighetsbolag.”   

 

5.1.2 Branschdrag 

Alla respondenter anser att deras produkter kan ha väldigt stor roll i kundens 

organisation, även om det kan variera från produkt till produkt. Vissa produkter är rent 

affärskritiska medan andra kan svara för en central men inte direkt affärskritisk roll. 

Användare och köpare är ofta åtskilda, speciellt vid de större affärerna som 

upphandlingar eller vid större företag med inköps- eller ekonomiavdelningar som står 

för köpet. Vid affärer med små eller medelstora företag tenderar dock köparen att vara 

en av användarna av produkterna.  
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Kundernas kunskap om företagens produkter brukar även variera, framförallt beroende 

på om köparen har en IT-avdelning, då de har betydligt större kunskap. Synen på 

produktkunskapens roll i kundens benägenhet till att klaga verkar variera mellan 

företagen. Respondent B uttrycker tillexempel att; ”God kännedom om produkten, vad 

man kan förvänta sig av produkten. Då får vi mindre klagomål.” Även IT A och D 

uttrycker att kunderna som kan mindre om produkten tenderar att höra av sig mer 

eftersom de inte vet vad som går och inte går att göra. Respondent C tror dock att 

kunnigheten hos kunden kan påverka ifall de klagar eftersom att det är svårt att 

argumentera med någon som kan mycket mer än en själv på området. Alla uttrycker 

dock att det är upp till företaget att göra sina produkter så tydliga som möjligt och att de 

ser det som ett misslyckande om problem uppstår på grund av kundens brist på 

kunskap. Både Respondent B och C pratar om att kunskapen är mindre viktig i deras 

bedömning eftersom att som Respondent C uttrycker det; ”Det man inte kan ta ifrån 

dom, det är ju användarupplevelsen, där är dom ju experter, om dom känner att det här 

är bra eller dåligt så har dom ju rätt.” Han säger även att benägenheten till att klaga 

mycket beror på den klagandes personlighet. 

 

Även intresset av produkterna och tjänsterna varierar kraftigt från kund till kund. IT D 

har tillexempel kundreferensgrupper och deltar i kunddagar. IT C beskriver att de 

anstränger sig för att engagera kunderna eftersom de anser att det är viktigt för en väl 

utförd tjänst. Därför beskriver Respondent C att engagera kunderna som att ”… det är 

en av dom viktigaste sakerna vi gör.” 

 

Det vanligaste klagomålet inom IT-branschen handlar om återkopplingar gällande 

pågående ärenden, där kunden undrar vad som händer med ärendet eller varför det inte 

är löst på den tid de blivit ”lovade”. IT B beskriver dock att det vanligaste 

klagomålsärendet gäller fakturafrågor av olika slag.  

5.1.3 Syn på klagomål 

Inom IT-företagen definieras klagomål generellt som en situation där kundens 

förväntningar inte har uppfyllts. Respondent A och D definierar klagomål som en del av 

det dagliga arbetet och den löpande processen. Det är inbyggt i företagets felhantering 

och felavhjälpning och på så sätt är klagomål inte ett klagomål utan en del av företagets 

dagliga arbete. Övriga IT-företag har dock valt att särskilja klagomål och felanmälan, 

eftersom de anser att felanmälan, när en tjänst eller produkt inte fungerar eller liknande, 

är en del av verksamheten. Alla företagen uttrycker även vikten av klagomål för att 

förbättra den egna organisationen och skapa kundnöjdhet och lojalitet.  Respondent B 

uttrycker att: ”Alltså, ett kundklagomål behöver inte vara negativt, utan ett bra hanterat 

kundklagomål kan vara positivt för att man kan visa på hur, att man är strukturerad 

tillexempel, det kan upplevas positivt av kunden. Man kan uppleva att man är flexibel 

och att man är tillgänglig och hjälpsam. Så att om man ska vara riktigt ärlig, en kund 

som bara köper och vi aldrig hör någonting från, är sämre än en kund som köper och 

från tid till annan har något att säga om våra leveranser. Så att ett kundklagomål kan, 

även om det låter motsägelsefullt, kan var positivt och är någonting som man ska 

hantera därefter också. Det är så vi brukar prata om det.  Även när vi har möten med 

konsulterna och så.”   

 

Även Respondent D säger att: ”Den erfarenhet som jag har är att, en riktigt nöjd kund 

som vi har nu är oftast dom som varit missnöjda vid något tillfälle, men att man har 

tagit tillvara på synpunkterna och behandlat det på ett bra sätt. Det kan låta konstigt 
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men de nöjdaste kunderna har ofta varit missnöjda vid något tillfälle. Men om man inte 

hanterar klagomålen på ett bra sätt då har du inga kunder kvar istället, så det är en 

väldigt viktig hantering…” 

5.1.4 Relationer 

IT-företagen beskriver att de jobbar väldigt mycket med relationer till sina kunder och 

försöker etablera en nära kontakt. De har alla specifika kundansvariga säljare men vissa 

har även kundansvariga konsulter och tekniker. Respondent A och B identifierar 

ingående de många kontakytor som kan uppstå mellan företaget och dess kund, från 

service, kundsupport och säljkontakten till Vd-relationer, där alla kontakter är 

relationsskapande eller byggande. IT C har en ännu närmare relation till sina kunder 

eftersom att många av konsultera har sin arbetsplats ute hos kunden, vilket ger 

möjlighet till fler och djupare relationer till kunden. Denna relation gör det också lättare 

för dem att stämma av kundernas åsikter på ett indirekt sätt och att snabbt hantera 

problemet.   

 

När det gäller att jobba med relationsbyggandet skiljer sig IT D från andra intervjuade 

företag inom branschen. Respondent D beskriver att relationen är uppdelad först och 

främst på varje affärsområde inom organisationen och varje affärsområde är i sin tur 

uppdelad i olika led. Det är sälj- och marknadsavdelningen som har kundrelationen och 

bygger upp förtroendet mellan IT D och kunden och det är även de som säljer in 

företagets produkter. När kundrelationen är uppbyggd och kunden har köpt en produkt 

tar konsultavdelningen vid och för dialogen med kunden och sätter in en 

projektorganisation hos kunden som har till uppgift att implementera mjukvaran. Efter 

det så blir förhållandet mellan kunden och IT D mer som en supportorganisation som 

har som uppgift att ta emot frågor, funderingar och önskemål. Respondent D menar att 

på så sätt är relationen ”spänd över hela organisationen” och därmed inte knuten till en 

enda kundansvarig. 

 

IT C särskiljer sig från de övriga respondenterna eftersom de har få, men desto större, 

kunder och generellt sett har de väldigt långvariga relationer till dem. 

Relationsbyggandet ses även som en del i varumärkesbyggandet. Ett led i det är att 

bland annat anordna seminarier och studiebesök för kunderna för att hjälpa dem att 

utvecklas.  Respondent C anser att det ger kunden mer i längden än julklappar och så 

vidare eftersom att ”…det är ju ändå det tillslut som det handlar om, man vill ju hjälpa 

sin kund att bli lyckosam i sitt arbete.”  Respondent C beskriver också att han gärna 

utvecklar relationen på ett mer personligt plan, dels för att det är lättare att göra affärer 

men också för att det är roligare för alla inblandade. De kundansvariga försöker att hålla 

en tät kontakt med kunderna och träffa dem så ofta som möjligt. Relationerna är därför 

en stor del i att ta emot klagomål. 

 

Företagen har generellt sett långvariga relationer till sina kunder som i IT B där de”… 

sträcker sig innan, till och med, den här firman startade.” Vilket visar på att 

relationerna kan vara högst personlighetsbaserad då kunderna har följt med en person 

från en arbetsplats till en annan. IT B är den enda som uttrycker en uttalad indelning av 

sina kunder. Det är så att hur djup relation IT B har med sina kunder beror främst på 

storleken på kundens investeringar i företagets produkter och tjänster. Kunderna är 

därför uppdelade som; A-,B- och C-kunder, där A-kunderna är de största kunderna och 

det är dem som IT B har den mest regelbundna kontakten med. Indelningen har skett av 

rent ekonomiska skäl för att IT B ”… inte har råd med att ha samma intensitet i 

kontakter och besök med kunder som köper för 10 000 kronor per år och någon som 
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köper för fem-sex miljoner kronor per år.” A-kunderna är dessutom de som är mest 

beroende av att produkterna fungerar.   

5.1.5 Processen 

För att kontakta företagen används oftast telefon och e-post, men även den personliga 

kontakten, till exempelvis den kundansvarige. Flera respondenter framhäver att det är 

genom relationerna som de flesta klagomålen kommer in. Respondent A beskriver att 

det ska vara självklart för kunden att ta upp ett ärende med den ansvarige säljaren om 

den inte vill ta upp det med någon annan inom organisationen. Vidare beskriver han att 

för att uppnå en sådan relation krävs det att det implementeras i företagskulturen 

eftersom att; ”… det är superviktigt att ha det i ryggmärgen och att inte ducka för det 

(klagomål). Det är ju verkligen mycket det de handlar om, helst ska kunderna inte ens 

märka att de gör ett klagomål, utan det ska bara vara naturligt…” 

 

Företagen framhåller att kunden kan klaga till vem som helst inom organisationen som 

ska försöka lösa det, eller hänvisa till en person som kan lösa problemet. IT-företagens 

målsättning är att de ska hantera klagomålen i första ledet av den som tar emot det, men 

om det gäller ärenden som är av högre vikt eller om det rör sig om större belopp kan 

även tillexempel Vd:n eller konsultchefen vara inblandade. 

 

 IT B har dock mer uttalat att de vill kanalisera klagomålen till kundtjänsten för att 

försäkra sig om att allt kommer in till företaget. De anser att risken annars är att någon 

glömmer att rapportera klagomålet. Därför har IT B även den mest strukturerade 

klagomålshanteringen där de har specifika rutiner för det mest förekommande 

klagomålsärende, fakturor. De planerar dock att skapa liknande rutiner för alla typer av 

ärenden. Där finns varje steg av förfarandet i processen formulerat, men det är i stort 

sett en likvärdig behandling mellan ärendena. Dock sker ändå en viss del av klagomålen 

genom företagets andra kontaktytor, något som Respondent B tror är naturligt när 

relationerna är en stor del av verksamheten. När ett klagomål kommer in registreras det 

direkt i ärendehanteringssystemet och kunden får då ett automatiskt meddelande om att 

det mottagits och att det behandlas. Vid ett fakturaklagomål informeras de tillexempel 

även om teknikaliteter som att inga påminnelser kommer att utgå under tiden ärendet 

undersöks. 

 

Övriga företag noterar klagomålen, men har inte liknande processer för hur det ska 

lösas. IT A och C noterar liksom IT B alla klagomål i deras ärendehanteringssystem, 

hur det sköts därefter är mindre strukturerat utan hanteras från fall till fall. IT D 

kategoriserar också kundens klagomål, om det gäller fel, klagomål eller önskemål. IT A 

belyser dock att deras ärendesystem inte är det enda sättet att vara uppdaterad på 

kundernas åsikter utan det kan också tas upp på personalmöten och andra personliga 

möten inom företaget. Det ska dock alltid noteras i systemet. 

 

IT C hanterar, även de, klagomålen olika från fall till fall. De har dock inget system för 

hur de ska noteras eller hanteras utan de bygger detta främst på enkäter som de skickar 

till kunderna. Respondent C beskriver det som det närmsta en process för 

klagomålhantering. Där ombeds kunderna att, innan leveransen, fritt, benämna dess fem 

viktigaste kriterier för det jobb som ska göras och vikta dem på en skala 1-5. Företaget 

kan därför anpassa sitt utförande efter kundens specifika preferenser. Hur väl dessa har 

uppfyllts utvärderas sedan i efterhand av någon med insyn i arbetet. Denna information 

sparas centralt och finns tillgänglig för alla på företaget. En person jobbar specifikt med 

att analysera dessa undersökningar och om utvärderingarna visar låga resultat kommer 
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den ansvarige på företaget att kontaktas samt den som genomfört enkäten för att mer 

specifikt ta reda på vad som gått fel.  

 

Övriga företag har en mer improviserad hantering eftersom att klagomålen kommer in. 

IT C har inga rutiner alls för hur de ska hanteras. Det viktigaste för dem är att det 

hanteras snabbt och återkopplas till kunden. En snabb hantering är något som alla 

beskriver som en viktig aspekt av klagomålshantering.  

  

IT B, som är de enda som uttryckligen kategoriserar kunderna efter deras betydelse för 

företaget är också det enda som beskriver att kundernas klagomål kan prioriteras olika 

beroende på vilken typ de tillhör. Detta beror på att de större kunderna också är 

beroende av IT Bs produkter eftersom de i hög grad är affärskritiska. Respondent B 

anser också att ”… det är av respekt mot A-kunden också. När du är så viktig kund och 

du har så mycket av dina affärer hos oss så ska man få den behandlingen också.” 

Vilken typ av klagomål det gäller kan också spela roll, tillexempel kan företaget orsaka 

ekonomiska förluster genom att skjuta upp en fakturareklamation, eftersom det då inte 

får betalt. 

 

Övriga företag beskriver att klagomålen prioriteras efter hur viktiga klagomålen är. 

Respondent C säger att det är så eftersom att” Det finns ju små kunder som kan, om man 

misslyckas så kan det ändå bli en badwill på något sätt. Det är inte dom affärsmässiga 

riskerna, vi kanske inte förlorar stora pengar eller men det blir en väldigt dålig klang 

om man inte gör det på rätt sätt. Och då menar jag att det blir för stor effekt av ett 

problem.” Både IT A och B beskriver att ett viktigt ärende, som oftast har stor påverkan 

på kunden, flyttas upp i prioriteringsordningen men att inget ärende flyttas ned. IT A 

lägger mindre ansträngning på att kategorisera klagomålen eller felanmälningarna och 

beskriver att; ”…det är svårt att säga vad som är ett klagomål eller vad som är ett fel 

helt enkelt och därför går vi inte in och grottar så mycket i vad som egentligen har hänt, 

utan vi löser det.” 

 

En snabb hantering anser alla respondenter vara viktigt, dels för att visa kunden att 

företagen tar deras åsikter på allvar. De har dock inga fastställda responstider på 

klagomål så som de har på felanmälningar. Alla respondenter tycker att det är viktigt att 

återkoppla till kunden och hålla dem informerade om förloppet. IT B har, som nämnts, 

till och med en automatiserad återkoppling där kunden informeras om att ärendet har 

registrerats och även får information om förändringar sker via e-post. Även IT D har ett 

program där kunden kan följa sina ärenden på företagets hemsida. Alla respondenter 

anser att det är viktigt att återkoppla till kunden om effekten av deras klagomål. Vikten 

kan dock variera något mellan respondenterna. Respondent A ger ett exempel på en 

kunds klagomål angående, av miljöskäl, onödigt stora fraktkartonger; ”Och jag skickade 

till kunden: ”Tack för att du hör av dig om det här, det här är jätteviktigt för oss också. 

Vi går på det här nu och ska föra det vidare”. Sen gjorde vi det, vi förde det vidare till 

(leverantör) och sa:” Så här får det inte gå till och vi vill ha ett förslag på hur ni löser 

det.” Och de kom tillbaks med en förändring av deras rutiner på lagret, för att det där 

var ju inge bra för miljön. Och när de hade gjort det, och det kanske tog någon vecka 

innan dom hade gjort den förändringen, då kunde jag skicka ett e-post från vårat 

företag till den här kunden och tackade för att dom hade hört av sig om en så viktig grej 

som vi då kunde förändra och hade då förändrat. ” 
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Respondent C tycker att det i vissa fall kan vara onödigt att återkoppla effekterna av 

deras klagomål till kunden, speciellt ifall det inte direkt kommer att påverka kunden. 

Tillexempel om de har klagat på en konsults beteende och konsulten har avslutat sitt 

ärende hos kunden och inte kommer att komma tillbaka dit. 

5.1.6 Synlighet och tillgänglighet 

Det generella tillvägagångssättet för att informera kunderna om hur och vart de kan 

klaga är genom att det står på avtal eller fakturor osv. vart kunden kan höra av sig vid 

frågor. Dessutom framhåller de att kontaktuppgifter finns på internet. IT A har även sina 

kontaktuppgifter klistrade på sina produkter. 

 

Det verkar generellt inte finnas någon speciell kontaktuppgift för just klagomål, utan 

mer generella kontaktuppgifter till växel eller felanmälan men även direkt till de 

anställda inom företagen. Respondent A säger att ”Vi har däremot ingen sådan här 

klagomålsknapp om man säger så. Och den hör nog inte riktigt hemma i den här 

branschen, som på mjölkpaketen, står det de här med konsumentkontakt om man vill 

klaga på mjölken ungefär. Här blir det en del av hela verksamheten att det är problem 

som ska lösas hela tiden, det är liksom bara omfattningen och graden av dom som 

skiftar…” När det kommer till att lämna klagomål använder sig inte IT D av någon typ 

av reklamationsavdelning och det finns heller inget klagocenter dit kunderna hänvisas, 

utan kunderna kan framföra sina klagomål till vem som helst på företaget. Klagomålen 

kan komma in via kundansvariga säljare, via supporten eller det kan till och med 

komma in till Vd:n via telefon eller under kundbesök. Oftast är det inte rena klagomål 

som IT D får utan det är mer önskemål och eller felanmälningar. Respondent D har 

aldrig upplevt att ”någon har haft problem med att inte veta vart det kan klaga, de 

bitarna kommer alltid fram”. Han menar också att IT D jobbar så pass nära sina kunder 

att det minsta problemet de har är att klagomålen ska komma fram. 

 

Det är främst i de personliga mötena som IT-företagen jobbar med att marknadsföra och 

uppmuntra kunderna till att klaga. IT B och C har lednings och avstämningsmöten några 

gånger per år där de frågar kunderna ifall de har något som de vill anmärka på. Där 

beskrivs det ofta att det är viktigt för företaget att få veta kundens åsikter.  

 

IT C och IT B lägger även stor vikt vid deras kundundersökningar. Inom IT C jobbar de 

kundansvariga mycket med att få kunderna att fylla i dessa enkäter Kravet på att dessa 

enkäter ska fyllas i, säger Respondent C, kommer från ledningen och leder till hård 

kritik om de inte utförs. ”Vilket gör att jag i min tur måste sälja in det här till kunden, 

det vanligaste är att vi får verkligen jaga in dom här kundenkäterna alltså, tjata och 

smickra.” IT B skickar med en länk till en enkät i de automatiserade meddelandena för 

avslutade ärenden. Där kan kunderna direkt gå in och bedöma företagets prestation och 

ge feedback. Dessutom utförs andra enkäter, som nöjd kund index (NKI). Där har även 

kunden möjlighet att uttrycka sina åsikter på en större skala än enskilda leveranser.  

Även IT D beskriver att det främsta sättet de får in klagomål är genom sina kundenkäter 

som de då följer upp. 

 

IT-företagen visar sina kunder tacksamhet för deras klagomål, genom att tacka för 

åsikterna och förklara att det är viktigt för dem att ta del av och åtgärda dessa. Ett annat 

sätt att visa tacksamhet beskrivs som att visa att de tar ärendet seriöst, tillexempel 

genom att snabbt hantera ärendet, vara lyhörd eller koppla in en högre instans, 

tillexempel företagets Vd.  När att visa tacksamhet har tagits upp under intervjuerna har 

respondenterna tyckt att det är relevant och någonting de skulle kunna arbeta med. De 



  

37 
 

visar inte tacksamhet genom att ge kunderna något slags materiell belöning. IT B har 

dock haft ”kampanjer” där de gett biobiljetter till den som lämnat klagomål som har 

bidragit till en förändring inom företaget.  IT D säger att; ”Jag kan inte komma på något 

konkret förutom att man försöker vara lyhörd och lyssna på kundens problem och 

synpunkter, men vi visar uppskattning, om du menar att ge den en chokladask, så är det 

inte så vi jobbar.” 

 

IT D gör liknande ansträngningar för att marknadsföra sin klagomålshantering och vart 

kunderna kan höra av sig, men anser ändå att de inte lägger tillräckligt stor vikt vid det.  

”Ja, en av våra konkurrensfördelar är faktiskt att vi har en lokal kundtjänst där man 

kan vända sig till vid klagomål. Till skillnad från våran största konkurrent som har ett 

020-nummer som bemannas någon stans i södra Sverige. Där har vi en 

konkurrensfördel, men vi använder den alldeles för lite, faktiskt. Men vi lyfter fram 

våran kundtjänst och att den hanterar sånt där och finns tillgänglig för kunderna…” 

5.2 Empiri Rådgivning 

5.2.1 Introduktion av företag och respondent 

Rådgivning 1 jobbar inom bankbranschen med finansiella tjänster och produkter till 

både privatpersoner och företag. De erbjuder allt från betalningsflöden, finansieringar 

och placeringar hanterar av pengar och behovet av pengar. Respondent 1 jobbar som 

kundansvarig på företagsavdelningen och har jobbat i den rollen sedan 2010, men har 

varit anställd i koncernen sedan 11 år tillbaka. 

 

Rådgivning 2 är ett leasingföretag som enbart jobbar mot företagskunder.  

Verksamheten handlar således om att köpa in objekt och hyra ut dem. De har två typer 

av kunder i form av en samarbetspartner som är den ursprungliga säljaren samt 

slutkunden som använder objektet. Respondent 2 är operation manager, vilket är den 

administrativa avdelningen av företaget. Respondent 2.1 är key account manager på 

företaget. Båda har jobbat på företaget sedan 2004.  En komplementerande intervju 

utfördes eftersom att den försa respondenten visade viss osäkerhet gällande vissa frågor. 

 

Rådgivning 3 jobbar inom bankbranschen med att främst låna ut och förvalta kapital, 

men har även försäkringsverksamhet och liknande tjänster, både till företag och 

privatpersoner. Respondent 3 är bankjurist på företaget. 

 

Rådgivning 4 är en av de större aktörerna inom bankbranschen och jobbar med allt från 

in- och utlåning av kapital till rådgivning. Respondent 4 är kontorschef och har arbetat 

med lite olika författningar inom Rådgivning 4 i 16 år.  

 

5.2.2 ”Branschdrag” 

Alla respondenter anser att deras tjänster har en väldigt central roll i kundens 

organisation, detta eftersom att kunderna behöver kapital för att kunna driva sin 

verksamhet. Rådgivning 1 beskriver det som ”… ett beroendeförhållande kunderna har 

gentemot banken.”.  Köparen och användaren är allt som oftast olika personer förutom 

när det kommer till små företag då ägaren och ledningen är samma person och där det 

oftast bara är en person som sköter förhandlingarna. Större företag som har en 

ekonomiavdelning eller en ekonomichef har oftast flera kontaktytor med rådgivaren.  

När det gäller Rådgivning 2 som jobbar med leasing är det dem som är ägaren av 



  

38 
 

produkten och kunden som använder den. Vikten av deras tjänster varierar kraftigt, men 

i många fall används Rådgivning 2s tjänster till den absoluta majoriteten av deras 

samarbetspartners försäljning.  

 

Vidare upplever respondenterna att kunderna generellt är väldigt bra på att veta vad de 

vill ha och är väldigt kunniga när det kommer till vilka produkter som företagen 

erbjuder. Dessutom varierar kunskapen från kund till kund eftersom att, som 

Respondent 1 uttrycker det, ”… varje kund är unik…”. Hur betydande kunskapen är när 

det kommer till kundernas benägenhet att klaga är även den väldigt varierande. 

Rådgivning 4 anser att kunnighet inte är direkt relaterat till om kunden klagar, ”… utan 

man måste gå på känslan och upplevelsen som kunden har...” Samtidigt som de övriga 

respondenterna anser att kunskap är av stor relevans för om kunderna klagar eller inte. 

  

Beträffande intresse för företagens produkter varierar även dessa i stor grad. Storleken 

och personligheten på kunden tenderar att vara av betydelse hur insatt kunder är och 

vilka möjligheter de har att sätta sig in i produkterna. En del kunder vill vara med på 

detaljnivå medan andra kunder litar på företaget och lägger över allt på respondenterna. 

Rådgivning 1 upplever exempelvis att ”… en del kunder är väldigt intresserade av att 

få det absolut bästa, det absolut senaste… medan ”Andra kunder bara vill få det att 

funka...” För Rådgivning 2 är intresset delat, när det gäller deras samarbetspartners som 

Rådgivning 2 köper in produkterna ifrån är de oerhört intresserade men när det gäller 

slutkunderna som leasar produkterna är dessa medelmåttigt intresserade.  

 

De vanligaste förekommande klagomålen inom rådgivningsbranschen är att kunderna är 

missnöjda med olika avgifter som de inte tycker att de ska betala eller att kunden känner 

att den inte fått ett tillräckligt bra bemötande. Rådgivning 2, som särskiljer sig från de 

övriga respondenterna, får inte bara klagomål på avgifter utan det händer att ”… kunder 

återkommer och har problem med objektet, antingen att det inte är levererat att det inte 

funkar att det inte håller vad det är utlovat.” 

 

5.2.3 Syn på klagomål  

Alla respondenter i rådgivningsbranschen ser positivt på klagomål och att klagomål ger 

en möjlighet till att bli bättre genom att lära sig av sina misstag. Det finns ingen generell 

definition på klagomål inom rådgivningsbranschen utan alla respondenter har olika 

definitioner: 

 Rådgivning 1 beskriver klagomål som ”… att någon är missnöjd med en 

tillhandahållen tjänst eller produkt och uttrycker det.”  

 Rådgivning 2 definierar klagomål som ”Om en kund återkommer och har ett 

problem med sitt objekt, har inte fått det han tyckte var utlovat eller har problem 

med leverantören helt enkelt som inte sköter sig, så klassar vi det som ett 

klagomål.” 

 Rådgivning 3 beskriver initialt klagomål som en situation där banken och 

kunden inte har samma uppfattning. Rådgivning 3 är också väldigt noga med att 

särskilja klagomål och missförstånd.  

 Rådgivning 4 använder sig inte av ordet klagomål utan föredrar att definierar det 

som kundnöjdhet, hur nöjda eller missnöjda kunderna är med företagets tjänster. 

Vidare uttrycker respondenterna att klagomål inte bara hjälper företaget att lära av sina 

misstag, utan hjälper även till att göra kunder mer lojala. Rådgivning 4 menar att ”Dom 
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bästa kunderna är dom som faktiskt för fram att det har var inte bra eller det här kan 

man göra på något annorlunda sätt, dom som bryr sig verkligen och kommer tillbaka.” 

5.2.4 Relationer 

Samtliga företag inom rådgivningsbranschen jobbar mycket med relationer till sina 

kunder och försöker att ha kontakten så nära som möjligt. Respondent 3 beskriver att 

hela företagets verksamhet bygger på relationer och bra relationer är ”… A och O i bra 

affärsförbindelser.”.  

 

Rådgivning 1 och Rådgivning 4 är väldigt lika i sitt sätt att bygga relationer med sina 

kunder, båda företagen strävar efter att skapa en nära relation på både ett affärsmässigt 

men också ett privat plan. Rådgivning 4 jobbar mycket med relationerna utanför den 

dagliga kontakten och beroende på kundens intresse anordnar Rådgivning 4 olika 

aktiviteter, är det så att kunden är intresserad av golf då försöker Rådgivning 4 

arrangera sådana aktiviteter. Dessutom menar Respondent 4 att ”Det viktiga är att vi 

har förstått kunden vad dom vill ha för någonting, sen kanske dom inte förstår exakt vad 

dom har fått, men dom tror sig veta vad dom har fått för någonting i slutändan”   

 

Rådgivning 3 strävar efter att jobba så nära kunden som möjligt och att alltid finnas till 

hands. Av den anledningen har Rådgivning 3 flera små kontor som ligger närmare 

kunden jämfört med konkurrenterna. Detta för att enklare kunna förstå kundens 

verksamhet och för att bättre kunna förklara vad banken kan erbjuda för tjänster som är 

av nytta för kundens specifika verksamhet. Respondent 3 gav som exempel att om ett 

företag jobbar mycket med export kan banken säkra valutor åt dem för att minska 

risken. En tjänst som kunden kanske inte ens vet om att den existerar. Rådgivning 3s 

sätt att jobba nära kunden upplever Respondent 3 som en stor konkurrensfördel.  

 

Rådgivning 2 skiljer sig får de övriga respondenterna, framförallt eftersom att de 

fungerar som en underleverantör och har på så sätt två typer av relationer. Till 

samarbetsparterna har företaget en betydligt närmare relation jämfört med relationen till 

sina slutkunder. Till sina samarbetspartners som Rådgivning 2 mer eller mindre har en 

daglig, eller väldigt kontinuerlig kontakt med är företaget väldigt mån om att ha en nära 

relation.  

 

Bra relationer underlättar både för kunden men även för företaget, därför har alla kunder 

var sin kundansvarig eller kontaktperson, som de kan vända sig till om de har frågor. 

Målet för majoriteten av respondenterna är att de ska finnas ett så stort förtroende för 

kontaktpersonen att de hör av sig så fort de undrar över någonting.  

 

Vem respondenterna ämnar rikta relationen mot varierar, när det gäller större företag är 

det främst ägare eller Vd de vill skapa relationen till eftersom att det är ofta de som tar 

besluten. Även relationen till de som är inblandade i ekonomiarbetet hos kunden, 

ekonomiavdelning eller ekonomichef, är viktig eftersom att de oftast är dem som har 

den frekventa kommunikationen med rådgivningsföretagen.  

5.2.5 Process  

Det finns flera vägar för kunden att ta kontakt med företagen. Kunderna kan antingen 

själva komma in till kontoret eller gå via respektive kontaktansvarig, de kan också 

kontakta företaget via telefon, e-post, företagets hemsida eller traditionella brev.  Hos 

alla respondenter kan klagomålet eller missnöjet lämnas till vem som helst på företaget 
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och sedan kanaliseras det till respektive ansvarig person eller någon som kan behandla 

ärendet.  

 

Hur företagen sen behandlar klagomålsärenden som kommer in varierar från företag till 

företag och från fall till fall. Rådgivning 1 har som policy att kundklagomål ska hanteras 

”snabbt, korrekt och nära kunden” med nära kunden menar företaget att det ska 

hanteras lokalt så långt det går. På samma sätt jobbar även Rådgivning 3 och 

Rådgivning 4, oavsett om klagomålet kommer in personligen, via mail eller att kunden 

hör av sig till företagets centrala enhet, skickas ärendet direkt till respektive 

kundansvarigt kontor, eftersom att de är de som har relationen med kunden. På det 

kundansvariga kontoret tar den ansvariga personen hand om ärendet och dubbelkollar 

med kunden vad som är problemet, om det är ett missförstånd eller ett rent fel. Ärendet 

loggas sedan i företagets datasystem (endast Rådgivning 3 som har ett särskilt 

klagomålshanteringssystem) och en utredning på problemet startas. Rådgivning 4 har 

ytterligare ett registreringsmoment i sin klagomålshantering, om problemet är av 

monetär karaktär, det vill säga att det kostar företaget pengar, registreras det i det 

banken kallar ramen för operationella risker. Detta för att de på en koncernnivå ska 

kunna se hur många fel som uppstår där banken får betala kunden och vad dessa 

kostnader uppgår till. Respondent 2.1 beskriver vikten av snabbt och bra hanterande av 

kunderna och säger att företaget testas internt genom figurerade samtal till företaget där 

en person till exempel kan låtsas vara en klagande eller en potentiell ny kund. Tiden det 

tar att svara, om kunden kopplas till rätt person eller bemötandet bedöms och jämförs 

mellan företagets alla kontor.  Han beskriver även att det kan vara svårt att ta emot 

klagomål, speciellt när kunderna går till (ofta obefogade) personangrepp och att 

företagets kundtjänst är duktiga på detta.  

 

Det som särskiljer Rådgivning 1s hantering av klagomål från Rådgivning 3 och 

Rådgivning 4 är att kunderna ombes att lämna in sitt klagomål skriftligt. Detta för att 

företaget ska få dokumentation på klagomålet men också för att kunden ska få 

formulera sig med egna ord. För Rådgivning 1 är även årsgenomgången företaget har 

med alla sina företagskunder en källa till att kartlägga klagomål. Under mötet får 

kunden en möjlighet att säga vad de verkligen tycker och dessutom finns det alltid med 

en fråga på agendan om ”… hur upplever ni banken…”.  

 

Rådgivning 4 använder sig av kundnöjdhetsenkäter som en ytterligare källa att få in 

synpunkter från kunderna. Efter att en kund har varit i kontakt med banken och haft ett 

möte med en rådgivare, registreras detta på organisationsnumret, efter mötet går det ut 

en e-postenkät där kunden får svara på 15 frågor angående hur de upplevde kontakten 

etc. Genom dessa kundenkäter får kunden ytterligare en möjlighet att framföra sina 

synpunkter och företaget får kännedom om sina styrkor och svagheter.  

 

Rådgivning 2 jobbar på ett annorlunda sätt med att ta emot klagomål. Alla klagomål tas 

emot och behandlas av företagets kundtjänst via telefon eller e-post. Kundtjänst 

sammanställer alla ärenden i en logg och hanteringen sker oftast genom att de kontaktar 

leverantören, beskriver problemet och återkopplar sedan till kunden. Respondent 2 

beskriver att företagets blir en medlare mellan leverantör och slutkund, eftersom att de 

inte har någon möjlighet att göra något med själva objektet utan frågan måste slussas 

vidare till leverantören. Förutom detta använder sig Rådgivning 2 även av en 

internprocess där alla klagomål registreras på respektive leverantör/samarbetspartner. 

Om det blir många klagomål på en och samma leverantör eller samarbetspartner 
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kontaktas respektive ansvarig säljare, och riskavdelning så att problemet blir 

uppmärksammat. Alla klagomål sparas hos respektive respondent, detta för att kunna 

följa upp tidigare klagomålsärenden och spåra återkommande problem.  

 

Generellt så är det viktigaste för kunden att när de uppmärksammat ett problem inom 

företaget, att det klagomålet blir löst oavsett vem det är som tar emot det. När kunden 

ringer in till företaget med ett klagomål, ringer de för att få kontakt med en person som 

kan hjälpa dem, kan inte personen som tar emot ärendet hjälpa kunden måste ärendet 

kanaliseras till en person som kan lösa det. Rådgivning 2 menar att: ”Kunden skiter ju i 

vem som svarar… De ser att Rådgivning 2 har gjort någon form av fel. Det är inte Pelle 

eller Kalle eller Stina utan det är Rådgivning 2. Och de förväntar svar från någon. Vem 

som gör det, om det är rätt person internt hos oss eller fel person spelar egentligen 

ingen roll, bara det blir löst. Eller att de fått svar på det.” 

 

Eftersom att det generellt inte kommer in så många klagomål till företagen inom 

rådgivningsbranschen upplever heller inte respondenterna att de behöver göra en 

prioritering av ärendena.  Kommer det in ett klagomål så ska det hanteras direkt. 

Oavsett om det är ett litet eller stort klagomål så är alla respondenter överens om att 

någon form av återkoppling tillbaka till kund alltid ska ske. Respondent 2 uttrycker det 

som: ”Det är ändå en kund som har uttryckt någon form utav missnöje och det ska 

återkopplas.”. Vidare tycker Rådgivning 3 att det är viktigt att kunden hela tiden är 

informerad och därför ska klagomål alltid återkopplas för att kunden ska känna att 

företaget tar det på allvar. Respondent 1 tycker att det inte alltid är nödvändigt att 

återkoppla till kunden, utan det beror på typen av klagomål. Om kunden exempelvis har 

fått betala en avgift de inte ska betala, återkopplar inte banken när det betalat ut den till 

kund, utan kunden ser snabbt själv att pengarna har kommit tillbaka.  

5.2.6 Synlighet och tillgänglighet 

Företagen inom Rådgivningsbranschen tycks inte använda sig av något specifikt 

tillvägagångssätt att informera kunderna om hur och vart de kan lämna sina klagomål. 

Alla respondenter hänvisar sina kunder till respektive hemsida där all information om 

kontaktuppgifter och klagomål finns. Förutom hemsidan har Rådgivning 2 även 

specificerat på hyresavier och hyresavtal hur kunderna kan kontakta kundtjänst med 

telefonnummer och öppettider. Rådgivning 3 använder sig förutom hemsidan och 

information på internetbanken en broschyr som de lämnar till kunden om de har 

klagomål till banken. Kommer kunden in går de tillsammans med kunden igenom 

informationen som finns i broschyren. Om kunden kontaktar företaget på annat sätt, så 

skickas informationen till dem. Rådgivning 3 lägger även stor vikt på att informera de 

anställda om vikten av klagomål, både genom utbildning men också på möten.  

 

Uppskattning gentemot kunden visas genom att hantera ärendet snabbt och återkoppla 

till kunden. Alla respondenter är överens om att när en kund lämnat ett klagomål visar 

de tacksamhet genom att tacka kunden att de hör av sig, och att alla synpunkter är 

viktiga för att företaget ska kunna bli ännu bättre. Det var endast Rådgivning 4 som 

uttrycker att de ersätter kunden om denne har lidit av merkostnad på grund av företagets 

handlande och vanligt förekommande är även att företaget skickar blommor eller 

erbjuder biocheckar om det inte räcker med att be om ursäkt och tacka kunden. 

Dessutom menar Respondent 3 att de vore värre ifall kunderna klagade till andra och 

aldrig kom till företaget för att ”Då har man ingen chans att bemöta eller göra 

någonting åt det”.  
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Generellt verkar respondenterna tycka att det är viktigt att informera kunderna om vart 

det kan klaga, och att den viktigaste delen de har att jobba med är att försöka ha de 

nöjdaste kunderna. Respondent 4 tycker att det är viktigt att göra det enkelt för 

kunderna att höra av sig. Han menar att ”det ska vara lätt att komma i kontakt med oss, 

man väljer själv vilket sätt man vill göra det på, om man vill ringa eller skicka ett e-post 

eller man skickar på internetkontoret eller hur man nu vill hantera det själv som kund.”. 

Kundnöjdhet är något som mäts i bankbranschen varje år och Respondent 1 menar att 

det är något man jobbar hårt med att öka.  

5.3 Sammanfattning 

För att avsluta empirikapitlet har vi valt att göra en sammanfattande tabell (Tabell 2) av 

de mest genomgående temana under intervjuerna. Dessa har valts ut efter vilken 

utsträckning respondenterna har behandlat dessa dimensioner. Vissa dimensioner har 

valts ut eftersom att författarna har ansett dem vara intressanta för studien även fast det 

enbart behandlats i ett fåtal intervjuer. Vidare skapar denna tabell ett ramverk för hur 

analysen kommer att genomföras.    
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Tabell 2. Sammanfattning av empiri 

Dimension IT Rådgivning 

Branschdrag  Kunderna har varierande kunskap och intresse om produkterna som 

oftast har en central roll i dess organisation.  

 De vanligaste klagomålen gäller inställelsetider, men även faktura- 

eller kontraktsfrågor. 

 Kunderna har varierande kunskap och intresse om 

produkterna som oftast har en central roll i dess 

organisation.   

 Företagen beskriver ett beroendeförhållande för kunden 

gentemot, framförallt bankerna. 

 Vanligaste typen av klagomål: att kunderna är missnöjda 

med olika avgifter ett otillräckligt bemötande. 

Relationer  Beskrivs som viktig del för uppmuntran.  

 Det ska vara naturligt för kunden att höra av sig till företagets 

kundansvariga. Mycket ansvar läggs på kundansvarige att vara 

mottaglig för och att uppfatta indirekta klagomål.  

 Företagen jobbar i regel aktivt med att kontakta kunderna och jobbar 

i vissa fall ute hos kunderna, vilket skapar en ännu närmare relation. 

 Många kontaktytor mellan företagen. 

 Beskrivs som en viktig del av affärsverksamheten. 

  En nära relation är viktig, därför har varje kund en 

kundansvarig eller en kontaktperson.  

 Relationens betydelse varierar något mellan företagen.  

 Relationer är riktade främst mot ägare, Vd och 

ekonomiavdelning 

Återkoppling  Två företag använder sig av automatisk återkoppling från att ärendet 

sparas till att det avslutas. Kunden uppdateras även när någonting 

ändras i ärendet.  

 Övriga använder sig enbart av personlig återkoppling.  

 Alla anser dock inte att alla ärenden behöver återkopplas. 

 Alla företag anser att det är viktigt att återkoppla till 

kunden. Oavsett storlek på klagomålet ska kunden bli 

informerad.  

 Däremot anser ett företag att det beror på klagomålets 

karaktär, avgifter är inte alltid nödvändiga att återkoppla.  

Snabbhet  Att snabbt hantera ett ärende ses som att sätt att visa att de tar 

kundens åsikter på allvar och är därför viktigt.  

 Det finns dock inga utsatta responstider. 

 Det är viktigt att hantera ärendet snabbt.  

 Det finns dock inga utsatta responstider för klagomål. 

Visa tacksamhet  Osäkerhet på hur det går till.  

 Generellt så visas tacksamheten genom att uttrycka den muntligt. De 

tycker också att tacksamheten kan visas genom att snabbt hantera 

ärendet och ha förståelse för kunden.  

 Ett företag har delat ut biobiljetter till klagomål som lett till 

förändring, men har slutat.   

 Flera uttrycker att det kan vara ett utvecklingsområde. 

 Osäkerhet hur det går till.  

 Uttrycks främst muntligt.  

 En respondent nämner dock att kunden ersätts och 

tillgodogörs ifall kunden lidit skada. Utöver att ersätta 

skadan kan tillexempel blommor skickas.  

 Flera uttrycker att det kan vara ett utvecklingsområde. 
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Hanteringsprocess  De flesta företagen hanterar klagomålen olika från fall till fall och 

har inga uttryckta processer.  

 IT B strävar dock mot en ökad standardisering för olika typer av 

klagomål.  

 Alla klagomål dokumenteras på något sätt. Antigen genom enkäter 

eller i datasystem. 

 Hanteringen av klagomål varierar från fall till fall.  

 Tre av fyra företag anser att klagomål ska hanteras 

snabbt och nära kunden. Ett företag vill ha klagomålen 

skriftigt.  

 Alla klagomål dokumenteras och sparas.  

Lätt att använda   En respondent uttrycker vikten av att det ska vara enkelt 

för kunderna att höra av sig.  

Personliga 

egenskaper 
 En respondent beskriver att kunders personliga egenskaper kan 

påverka i vilken utsträckning de klagar.  

 En respondent beskriver att kunders personliga 

egenskaper kan påverka kundens intresse för produkten. 

Klagomålskanaler  Telefon, e-post, enkäter och personliga möten. 

 Trycker mycket på att de personliga mötena är den viktigaste 

kanalen.   

 En respondent framhäver dess enkät som främsta kanalen. 

 Telefon, e-post, internet, enkäter, personliga möten.  

 Generellt är telefon, e-post och internet mest använda.  

 Ett företag uttrycker stor vikt av kundenkäterna, medan 

en annan uttrycker vikten av årsgenomgången med 

kunden. 

Konkurrensfördel  En respondent beskriver att deras klagomålshantering är en 

konkurrensfördel och borde därför marknadsföras mer. 

 En respondent beskriver att deras nära relationer är en 

konkurrensfördel. 

Marknadsföring  Klagomålshanteringen marknadsförs inte uttryckligen. Men 

telefonnummer och e-postadresser finns på hemsidan men även på 

fakturor och liknande dokument.   

 Ett företag delar ut broschyrer direkt till kunderna där 

det beskrivs hur kunden ska gå tillväga för att klaga. 

Personalen ska även informera om detta.  

 I övrigt används främst hemsidan där telefonnummer 

finns. Ett företag har all kontaktinformation tillgänglig 

på avtal och fakturor.  

Prioritering  Klagomålets vikt är oftast den första prioriteringsfaktorn.  

 Ett företag uttrycker dock att kundens storlek har betydelse. 

 Klagomålen prioriteras löpande eftersom att företagen 

hävdar att de får få klagomål. 

Personalens 

utbildning. 
 En respondent uttrycker att personalen ska vara tränade att ta emot 

klagomål och förstå vikten av det. Det är en del av företagskulturen. 

 Två respondenter uttrycker att personalens utbildning 

gällande klagomålshanteringen är viktig. 

Syn på klagomål  Särskiljer klagomål. Några gör ingen skillnad i registreringen.   Särskiljer klagomål från felanmälningar, frågor osv. 
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6. Analys 

Analysen struktureras efter de dimensioner som behandlades av respondenterna för att 

svara på frågeställningen: ”Hur uppmuntrar B2B-företag sina kunder till att lämna 

klagomål?”. Detta genom att koppla samman empiri och teori för att skapa en djupare 

förståelse inom ämnet, och därmed uppfulla studiens syfte. Eftersom att intervjuerna 

hade en öppen struktur har författarna valt att behandla de ämnen som respondenterna 

anser vara viktiga. Även ämnen som behandlats under intervjuerna, men haft mindre 

vikt, kommer att analyseras eftersom det är av intresse för att förstå varför de inte anses 

viktiga. 

6.1 Övergripande analys om branschernas karaktäristika 

För att analysera hur företag jobbar för att uppmuntra till klagomål är det först och 

främst viktigt att analysera i vilken omgivning de är verksamma. Det vill säga, vilken 

typ av produkt de säljer påverkar kundens engagemang för produkten vilket i sin tur 

påverkar kunden till att klaga. Engagemanget till produkten påverkar hur viktig 

produkten är för kundens organisation, eftersom kunden är mer engagerad av större köp 

eller produkter som är viktiga för dem (Lusch & Vargo, 2006, s. 174). Respondenterna 

anser generellt i båda branscherna att deras produkter är av stor vikt för kundens 

organisation, men att kundens intresse och kunskap kan variera kraftigt från kund till 

kund. Försäljningen gäller således så kallade high involvement-produkter. IT B 

beskriver att vissa av deras produkter är helt affärskritiska för kunderna eftersom de 

hanterar deras servrar. Även rådgivningsföretagen beskriver ett beroendeförhållande 

från kundens sida eftersom att de ofta är i behov av kapital då de ofta saknar eget 

kapital. Endast IT C beskriver dock att kundens engagemang är viktigt för att 

leveransen av deras tjänster ska bli så bra som möjligt och att kunden ska bli nöjda. De 

jobbar därför aktivt med att influera kunderna till ett ökat intresse.  

 

Vilken typ av klagomål som företagen får skiljer sig något mellan branscherna, där IT-

branschen främst får klagomål gällande leverans- och inställelsetider medan 

Rådgivningsbranschen beskriver klagomål på det personliga bemötandet som det 

främsta klagomålet, men liksom IT B beskriver de även att klagomål kan komma 

gällande fakturor och avgifter som kunderna inte anser att de ska betala, eller förstår. 

Detta överensstämmer med Levitt (1980, s. 85) då dessa typer av klagomål gäller 

tydliga problem (tid och pengar) blir det lättare för kunden att klaga.   

 

Rådgivningsbranschen hävdar genomgående att de får få klagomål. Detta kan bero på 

att klagomålen ofta klassificeras som någonting utanför felanmälan. Detta är generellt 

ett fenomen inom båda branscherna där de definierar klagomål som någonting annat än 

en felanmälan och har separat behandling av dem. Tillexempel kan de se en fråga 

gällande en faktura som ett missförstånd och inte som ett indirekt klagomål på att den 

kanske är otydligt formulerad eller att de har brustit i sin förklaring. Vilket i praktiken 

innebär att de skyller på kunden. Att, från företagets sida, tydligt kommunicera vad 

kunden kan förvänta sig av en tjänst är viktigt för att skapa förtroende och gör det 

lättare för kunden att klaga (Levitt, 1980, s. 85).  Klagomål ses som synpunkter som går 

utanför definitionen av felanmälningar. Förklaringen är ofta att felanmälningar ses som 

en del av det dagliga arbetet, vilket betyder att de klagomålen (som inte är 

felanmälningar) inte är det. IT-branschen visar dock en tydligare integrering mellan 
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klagomålen, där IT A ser ett klagomål som ett fel och hanterar det som sådant medan IT 

B och D särskiljer begreppen, men dokumenterar klagomålen på samma sätt som fel.  

 

Intressant att notera är att respondenterna visar en viss svårighet i hur de ska formulera 

sig när de pratar med kunderna. Generellt verkar inte termen klagomål vara den som 

används utan att de uttrycker det som att de vill ha synpunkter. Rådgivning 1 och 4 

beskriver också att de inte pratar om klagomål, utan kundnöjdhet.  

6.2 Relationer 

Genomgående beskrivs företagens relation till kunderna som en av de viktigaste 

faktorerna till en lyckad affärsverksamhet inom B2B.  Bland annat beskrivs det som ett 

sätt att behålla kunder på en konkurrensutsatt marknad. Därför har relationerna även en 

roll i att ta emot och uppfatta klagomålen. Generellt verkar IT-företagen jobba hårdare 

med att skapa och underhålla sina kunder genom att aktivt höra av sig till kunderna. 

Inom IT-branschen jobbar de dessutom mer ute hos kunderna och skapar därför 

betydligt fler kontaktytor, något som både respondent A och B noga kartlägger. De 

hävdar även att användaren och köparen är olika personer, och att det därför också kan 

vara så att den som klagar, inte alltid är den som upplevt missnöjet. Men att de då 

genom att fråga försöker ta reda på vem som upplevt missnöjet. De följer således en 

form av buying center-struktur i sitt arbete med relationer.  

 

IT C har dessutom stora delar av sin personal stationerade hos kunderna vilket skapar 

förutsättningar till ännu djupare relationsskapande. De beskriver därför även vikten av 

att snabbt uppfatta kunders problem och åtgärda dem innan de hinner bli av större skala. 

Respondent C uttrycker också att han gärna utvecklar en relation på ett personligt plan, 

eftersom det är lättare och roligare att göra affärer då. 

 

Genom att skapa nära relationer underlättar företagen för kunderna att klaga på ett mer 

informellt sätt eftersom att fler informella kontakter sker mellan företagen, men också 

för att företagen kan uppfatta kundens klagomål utan att de direkt själva har tänkt på det 

som ett klagomål (Grönroos, 2000, s. 113). Detta är ett steg över den informella 

klagomålshantering som både Grönroos och Williams (2000, s. 113; 1996, s. 31-32) 

förespråkar eftersom de främst åsyftar att det inte behöver vara skriftligt, men vi anser 

att det är ett naturligt steg i en B2B-relation, som Kalaignanam & Varadarajan (2006, s. 

174) hävdar ofta är mycket närmare än en B2C-relation.  

 

Rådgivningsbranschen beskriver däremot att det främst är upp till kunderna att höra av 

sig, inte bara om det gäller klagomål. Kanske beror det på beroendeförhållandet som 

uppstår från kundens sida, främst mot bankerna, vilket gör att kunderna hör av sig när 

de är i behov av kapital. Bankerna, inom rådgivningsbranschen, verkar således inte 

uppleva samma ömsesidiga beroendeförhållande som Kalaignanam och Varadarajan 

(2006, s. 174) beskriver är typiskt för en B2B-relation. Rådgivning 2 beskriver däremot 

ett väldigt ömsesidigt förhållande eftersom de är beroende av sina samerbetspartners 

försäljning för att kunna utföra företagets tjänster. Jämfört med IT-företagen har 

rådgivningsföretagen färre relationer till sina kunder, detta eftersom att de främst har 

kontakt med Vd och ekonomiansvariga.  

 

Rådgivning 3 beskriver att deras nära relationer till kunderna är ett sätt att differentiera 

sig från konkurrenterna som mer och mer centraliserar och avvecklar lokala kontor, 
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medan Rådgivning 3 startar nya. Att de ser nära relationer som ett sätt att differentera 

sig från konkurrenterna tyder på att relationerna i allmänhet inte är så nära. Rådgivning 

3 och 4 uttrycker även vikten av att förstå kunderna och deras behov för att kunna 

hjälpa dem. Detta eftersom de inte alltid vet vilka tjänster de kan köpa från företaget. 

Rådgivning 3 och 4 uttrycker därmed att kunderna inte behöver ”utbildas” angående 

sina produkter utan att det är säljarens ansvar att ha kunskap om kunden och dess 

verksamhet. På så sätt förstärker de kundens beroende av dem ytterligare. De flesta 

respondenterna anser dessutom att kunskap om produkterna innebär högre sannolikhet 

för klagomål. Detta är i enlighet med Rotter (1966, s. 1) som har bevisat att kunskap 

(eller kontrollerbarhet) inom ett område ger högre uppfattad sannolikhet för framgång. 

Vi kan därför anta att om rådgivarna utbildade sina kunder mer skulle de också anse att 

det är lättare att framföra klagomål till dem. 

 

Rådgivning 4 beskriver även att de försöker skapa en mer personlig kontakt till 

kunderna genom att dela deras intressen och skapa event för dem utifrån det. 

Rådgivning 4 betonar även den mer professionella relationen, men att kunden ska känna 

förtroende så att de kan höra av sig ifall de har frågor, även om de inte är direkt 

relaterade till företagets verksamhet.   

 

Båda branscherna betonar också att de under de personliga mötena med sina kunder 

uttrycker vikten av deras åsikter. Framförallt verkar Rådgivning 3 uttrycka vikten i att 

de anställda på företaget i varje kundmöte ska berätta för kunden hur och vart de kan 

vända sig om de har klagomål.  

6.3 Snabbhet 

Alla respondenterna betonar vikten av att snabbt lösa kundernas klagomål. De visar då 

på samma syn som Barlow & Møller (1997, s. 102) genom att säga att det är viktigt att 

lösa klagomålen snabbt för att visa kunden att företaget tar dem och deras klagomål på 

allvar. De försöker därför även att avhjälpa problemet så snabbt som möjligt i 

klagomålsprocessen, genom att sträva mot att lösa det vid första kontakt med kundens 

klagomål. Enligt Williams (1996, s. 31-32) ska så många klagomålsärenden lösas i det 

informella steget för att det ska gå snabbt. Främst inom IT framhålls det att vem som 

helst inom företaget ska kunna ta emot klagomålet och då försöka lösa det och annars 

hjälpa den klagande att kontakta en person som kan. Även det är i enlighet med 

Williams (1996, s. 32) som säger att vem som helst ska kunna ta emot, behandla och 

vidarebefordra klagomål. Även Kohli och Jarowski (1990, s. 53) beskriver företagets 

mottaglighet för klagomål som en viktig del i dess marknadsorientering. Rådgivning 

1,3, och 4 framhäver att de helst vill få in klagomålet direkt till det ansvariga kontoret 

och uttrycker det som att det är kundens ansvar att göra så.  IT B framhåller däremot att 

de helst vill ha klagomålen till kundtjänst för att försäkra sig om att de dokumenteras 

och behandlas så att ingenting blir bortglömt. Respondent B beskriver vidare att det har 

fungerat bättre sen den förändringen gjordes. Detta säger således i viss mån emot teorin. 

Kanske beror det på att för att alla ska kunna ta emot, behandla och vidarebefordra 

klagomål, behöver de vara tränade på, och förstå vikten av det. Sådan träning eller 

företagskultur nämns dock sällan under våra intervjuer. Men de som nämner det, 

Respondent A, 2.1 och 3, beskriver att det är väldigt viktigt för hur kunderna behandlas. 

Dessutom beskriver Respondent 3 att de har utbildningar för personalen för att ta emot 

klagomål samt att de påminner dem om vikten under till exempel personalmöten.  
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Respondent 2.1 skildrar svårigheterna i att ta emot klagomål, då kunderna ibland kan gå 

till rena personangrepp. Han beskriver också de figurerade samtalen som kommer in till 

företaget där en person tillexempel kan låtsas vara en klagande eller en potentiell ny 

kund. Detta är ett intressant sätt att testa företagets lyhördhet, snabbhet och delar av de 

interna processerna. 

6.4 Återkoppling 

Alla respondenter beskriver vikten av att återkoppla till en kund som framfört ett 

klagomål. Det som skiljer är hur de återkopplar och hur långt de går i att göra det. IT B 

och D har automatiska meddelanden som skickas till kunden när ärendet registreras och 

avslutas, men även om ändringar sker. IT B skickar ut dessa som e-post till anmälaren, 

medan IT C lägger upp det på kundens användarprofil på internet, där de kan logga in 

och följa ärendet. Att på så sätt göra kunden delaktig ger denne en känsla av 

kontrollbarhet gällande ärendet, då de kan se vad som åtgärdas. Att dessutom aktivt 

skicka meddelanden till kunden via e-post gör det enklare för kunden att följa ärendet, 

utan att behöva veta ärendenummer eller inloggningsuppgifter på företagets sida.  

 

Det är dock viktigt att inte ignorera effekten som ett mer personligt meddelande har, att 

tillexempel ringa till kunden och förklara situationen samt visa medkänsla. Det är främst 

denna typ av återkoppling som övriga respondentföretag ägnar sig åt.  För dem är 

återkoppling mer som en princip som ska följas. Men att det samtidigt är viktigt att det 

görs.  

 

Respondent C anser att det är viktigt att återkoppla till kunden, men att det inte alltid är 

nödvändigt eftersom att kunden i vissa fall inte kommer ha någon nytta av klagomålet. 

Även Rådgivning 1 återkopplar bara i vissa fall, och anser att det inte är nödvändigt om 

det gäller klagomål som kunden själv kan märka att det åtgärdats. Detta kopplas till 

Mowrer och Vieks (1948, s. 196) forskning om kontrollerbarhet. För att minska 

kundens känsla av hjälplöshet kan återkoppling vara ett sätt att visa kunden att denne 

har, viss, kontroll genom att alltid visa effekten av klagomålet. Detta oavsett hur stort 

eller litet klagomålet är eller om de själva kan märka det eller inte. 

 

Ingen beskriver dock att de i efterhand hör av sig till kunden och frågar om de har sett 

förändringen och är nöjda med utfallet. Detta förespråkar Barlow och Møller (1997, s. 

102) som ett enkelt sätt att öka kundnöjdheten samt öppna upp för ytterligare 

synpunkter. Det kostar inte heller företagen särskilt mycket då det bara krävs någon 

minut för en anställd att göra det samtalet.  Ingen respondent uttrycker vikten av att be 

om ursäkt för problemet som uppstått. Att be om ursäkt för kundens missnöje eller 

problem som det har skapat är, enligt Granier et. al. (refererat i Wilson et al., 2008, s. 

377) ett enkelt sätt att öka kundnöjdheten, även om problemet inte blir löst. Även Nyer 

(2000, s. 15) beskriver att om kunden får möjlighet att uttrycka sitt missnöje kan de 

även minska det. 
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6.5 Process 

Endast Rådgivning 3 har ett specifikt klagomålshanteringssystem där alla klagomål förs 

in, i övrigt har de flesta klagomålsärenden integrerat med CRM-systemet eller som en 

del av det felanmälanssystemet. Det är endast IT B som beskriver vikten av att 

standardisera klagomålshanteringen.  

 

Standardisering av hanteringen kan leda till en effektivare hantering, men också till ett 

mer jämnlikt hanterande från ärende till ärende. På så sätt kan företag minska risken att 

kunderna upplever orättvisa i jämförelse med andra kunder i en liknande situation, 

vilket ofta, enligt Adams (1963, s. 424), är ett sätt som människor bedömer rättvisa. 

Respondenterna beskriver dock att klagomålen varierar i hög grad och att de därför inte 

verkar se det som genomförbart att standardisera. Eller så är de helt enkelt inte 

intresserade av att implementera det. I denna bemärkelse särskiljer de klagomål från fel, 

då fel i en högre grad verkar ha en standardiserad hantering av felanmälningar. De 

särskiljer även klagomål när de prioriterar eftersom de inte har responstider för vad de 

definierar som klagomål, men de har generellt responstider för felanmälningar. 

Williams (1963, s. 424) hävdar att det är viktigt att sätta responstider för klagomål, 

denne särskiljer inte på olika typer av klagomål. 

 

Företagen kan ta emot klagomål på flera olika sätt, gemensamt är att det kan göras 

personligt till bland annat kundansvariga, via e-post och över telefon. Bankerna kan 

även ta emot klagomål direkt via sin hemsida. Något som förenklar för kunderna 

eftersom att alla företag beskriver att deras kontaktuppgifter finns på deras hemsidor.  

Dock lägger de intervjuade företagen mycket fokus på att uppmuntra kunderna till att 

klaga mer informellt, genom de personliga kontakterna. Då främst till de kundansvariga 

men också på avstämningsmöten eller ledningsmöten där alla involverade från både 

säljare och kund utvärderar produkten. Störst vikt lägger IT B och C på detta eftersom 

att de mest jobbar ute hos kunderna.  

 

IT C och Rådgivning 4 beskriver sina kundenkäter som sina främsta klagomålssystem. 

Rådgivning 4 beskriver att de efter ett rådgivningsmöte kan ringa kunder för att fråga 

upp om hur de upplevde mötet och så vidare. Många av företagen använder sig av 

kundenkäter, men uttrycker inte samma vikt inom klagomålshanteringen som 

Respondent C och 4. IT C har dock en något annorlunda form av enkät där kunden 

själv, i förväg, får bestämma vilka parametrar som ska utvärderas och beskriva hur 

viktig varje parameter är. När ärendet är avslutat får då kunden betygssätta de valda 

parametrarna. På så sätt blir kundens förväntningar både tydligare för företaget men 

även för kunderna själva. Kunden kan då uppleva att det är lättare att lämna klagomål 

eftersom den har satt en standard utifrån hur denne ska bedöma en tjänst, vilket även 

säljaren är medveten om. Återigen bidrar det till en tydlighet för kunden så som Levitt 

(1980, s. 85) rekommenderar. 

 

Rådgivningsbranschen verkar främst föredra mer formella kanaler för att ta emot 

klagomål medan IT-branschen förlitar sig mest på de personliga interaktionerna. Kanske 

kan detta bero på den djupare relationen som IT-företagen verkar ha, vilket också gör 

det svårare för kunder att göra ett mer informellt klagomål, så som Williams (1996, s. 

31-32) förespråkar.  
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Endast Rådgivning 4 säger uttryckligen att det är viktigt för företag att välja 

klagomålskanaler som är lätta för kunden att använda. Men vi tycker att respondenterna 

generellt visar vikten av detta genom de valda kanalerna, som alla är tydliga och lätta 

för kunderna att använda. De valda kanalerna kunderna kan kontakta företaget genom 

ger möjlighet för dem att anmäla klagomålet när och, i princip, hur de vill. Detta anser 

Hart et al. (1990, s. 151) vara av stor vikt för att underlätta för kundernas benägenhet till 

att klaga. 

6.6 Marknadsföring 

I marknadsföringen av klagomålshantering lägger respondenterna mycket vikt på att det 

i de personliga mötena ska förklara vikten av kundens synpunkter och att vara öppna för 

att ta emot dem. Främst genom att förklara detta i lednings- och avstämningsmöten men 

också i den dagliga kontakten. Rådgivning 3 beskriver vikten av att sina rådgivare 

uttrycker detta till kunderna och har även broschyrer som de ska dela ut om hur kunden 

kan gå tillväga vid synpunkter. Dock uttrycks det att dessa mer är för privatkunder än 

företagskunder, kanske för att relationen är så mycket närmare med företagskunderna. 

Det gör att det är lättare att höra av sig mer informellt till kundansvarig rådgivare, något 

som privata kunder oftast inte ens har.  

 

Williams (1996, s. 32) beskriver att klagomålshanteringen ska ha tre instanser för 

hantering, där den andra är den informella och den tredje är den överklagande. 

Respondent 1 och 3 lägger vikt vid att beskriva denna process för kunderna. Övriga 

nämner det inte under intervjun. Även detta kopplas till Levitt (1980, s. 85) som hävdar 

att det ska vara tydligt för kunderna för att de ska veta vad de kan förvänta sig när det 

klagar. Det kan också göra att kunden känner mer kontrollerbarhet genom möjligheten 

att klaga till en oberoende instans och därför få en objektiv bedömning av ärendet. 

Detsamma gäller för att tydligt förklara företagets responstider för klagomål. 

Responstider för klagomål, som är åtskilda från fel, verkar inte vara någonting som 

företagen prioriterar, men de har generellt responstider för felanmälningar. Williams 

(1996, s. 33-34) hävdar att det är viktigt att sätta responstider för klagomål. Alla företag 

har generellt responstider för felanmälningar, men inte för det de anser är klagomål. 

Williams (1996, s. 33-34) gör ingen sådan åtskillnad.  

 

Bankernas val av att även ge möjlighet till klagomål direkt via hemsidan förenklar det 

för kunderna eftersom att alla företag beskriver att deras kontaktuppgifter finns på deras 

hemsidor. Är kunden ändå inne på hemsidan för att leta rätt på vart de kan kontakta 

företaget, kan det vara smidigast att skicka ett meddelande direkt via hemsidan istället 

för att hamna i en telefonkö. 

 

När IT B avslutar ett ärende skickas, som tidigare beskrivits, ett e-post till kunden som 

informerar om det. Där bifogas även en länk till en internetenkät, där kunden snabbt kan 

utvärdera utförandet av ärendet. Detta är ett bra sätt att ge kunden möjlighet att på ett 

snabbt och enkelt sätt utvärdera tjänsten och dessutom ger företaget en indikation om 

det är något som har gått fel. Det är, liksom med alla enkätundersökningar, viktigt att 

följa upp dem när de visar på speciellt positiv eller negativa svar. Detta för att lära sig 

om vad företaget gör bra eller dåligt och lära sig för framtiden, vilket enligt Tax och 

Brown (1998, s. 80) är en viktig del av service recovery. Genom att aktivt söka 

förbättringspunkter gör företagen det också lättare för kunderna att lämna klagomål. 
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Enligt Naumann & Giel (1995, s. 388) är just krångligheten en av de avgörande 

faktorerna för att kunder väljer att inte klaga. 

 

Eftersom att fakturorna ofta verkar vara ett en källa till att kunderna hör av sig, har de 

flesta företagen skrivit vart kunden kan vända sig om de har frågor. Detta underlättar för 

dem som hanterar fakturorna att ta kontakt, men gäller ärendet annat än en fakturafråga 

kan det anses vara onödigt krångligt att leta upp en faktura. IT A, som har mest 

produktbaserad försäljning, fäster dekaler tydligt på sina produkter med 

kontaktuppgifter. Kontaktinformation finns även på internet, men respondenterna 

uttrycker generellt att det inte finns någon information specifik för klagomål, det verkar 

däremot oftast finnas ett nummer direkt till någon form av support.  

 

De flesta företagen anser att de lägger stor vikt vid att marknadsföra sin 

klagomålshantering. Vi anser dock att de ansträngningar de beskriver inte är i den 

storleksordning som Williams (1996, s. 26) förespråkar. Han hävdar nämligen att 

klagomålshanteringen borde marknadsföras i samma utsträckning som företagets andra 

tjänster. Respondent B beskriver dock sin klagomålshantering som en konkurrensfördel 

och tycker därför att de skulle kunna trycka mer på det. Det är intressant att endast en 

person ser klagomålshanteringen som en konkurrensfördel, speciellt eftersom IT-

företagen beskriver det som en del av verksamheten och rådgivningsbranschen talar 

mycket om kundnöjdhet. 

6.7 Tacksamhet 

Respondenterna är överens om att tacksamhet kan visas genom att de tar ärendet seriöst 

och att de snabbt agerar för att lösa problemet. De försöker även att säga tack och 

förklara för kunden att det är viktigt för dem att veta kundens åsikter. Ett sätt att visa att 

företaget tar ett ärende på allvar kan vara att involvera Vd:n om klagomålet är av en 

tillräckligt allvarig art (Barlow & Møller (1997, s. 102).  Det är endast Respondent 4 

som beskriver att kunden kan kompenseras finansiellt, men då enbart om kunden lidit 

skada på grund av företaget.  IT B har, under en tid, delat ut biobiljetter till kunder som 

gett åsikter som lett till en organisatorisk förändring, men har slutat med det. Flera visar 

dock intresse för frågeställningen om hur de visar uppskattning, och säger att det skulle 

kunna utveckla sitt arbete på området. Detta tyder på att de ser vikt i det området, men 

inte praktsikt gör så mycket åt det för tillfället. 

6.8 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi identifiera att alla intervjuade företag främst lägger vikt på 

relationer, snabbhet och återkoppling i sin klagomålsuppmuntran. Dessa tre var ständigt 

återkommande under intervjuerna och framförallt relationerna som har en stor del i 

nästan alla moment av klagomålshantering. Dock visar IT-företagen en större 

ansträngning i arbetet med relationerna, vilket också gör att de, tillexempel, förlitar sig 

på mer informella klagomålskanaler än vad rådgivningsföretagen gör. En viss förvirring 

uppstår dock gällande vad klagomål faktiskt är vilket generellt påverkar företagens 

hantering av vissa typer av klagomål. I övrigt så är skillnaderna små mellan branscherna 

i deras tillvägagångssätt för att uppmuntra till klagomål. Flera respondenter påvisar 

dock att de har vissa förbättringsområden när det gäller klagomålshantering, tillexempel 

att visa uppskattning och i marknadsföringen av funktionen. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel besvaras arbetets syfte och frågeställningen ”Hur uppmuntrar B2B-

företag sina kunder till klagomål? ”Studiens övergripande syfte är att identifiera vilka 

dimensioner som B2B-företag anser vara betydelsefulla för att uppmuntra kunder till 

att klaga. Vidare kommer studien att bidra med en jämförelse mellan branscher som på 

olika sätt arbetar med relationer. Slutligen ämnar vi att ge rekommendationer till hur 

företagen bör jobba med uppmuntran till klagomål.” Detta genom att identifiera och 

diskutera de dimensioner som respondenterna har visat har störst vikt för att 

uppmuntra sina kunder till att anmäla klagomål. Slutligen kommer studiens bidrag till 

forskningen att presenteras.  

7.1 Studiens slutsatser 

Utifrån resultatet från empirin har vi identifierat tre dimensioner som alla respondenter 

anser vara av vikt för att uppmuntra sina kunder till klagomål. Dessa är; relationer, 

snabbhet och återkoppling. Fler dimensioner har behandlats under empirin men vi har 

inte uppfattat att dessa, lika unisont, varit av vikt för företagen.   

 

Liksom i den övriga verksamheten lägger de intervjuade B2B-företagen stor vikt vid 

dess relationer med kunden bland annat genom att uppmuntra sina kunder till att lämna 

klagomål. En skillnad visade sig dock i graden av hur de arbetar med dessa relationer, 

då rådgivningsföretagen generellt är mindre aktiva i att kontakta kunderna än IT-

branschen som verkar ha en tätare kontakt med sina kunder. Rådgivningsbranschen 

beskriver en annan form av beroenderelation, där kunderna kan upplevas vara mer 

beroende av rådgivarna än vad de är av kunderna. Det verkar påverka relationens 

utformning och därför till viss del hur de hanterar och uppmuntrar till klagomål.  

 

Vad gäller snabbhet är respondenterna överens om att ett snabbt hanterande av 

klagomålsärenden är av yttersta vikt för att visa kunden att deras åsikter är viktiga. 

Generellt försöker de intervjuade företagen behandla klagomålen i första ledet, eller att 

hjälpa kunden att kontakta en person som kan hjälpa till. Det är också den främsta 

källan till att visa uppskattning för kundens klagomål.  

 

Återkoppling är också ett av de ämnen som respondenterna har diskuterat mycket. De 

tycker generellt att det är viktigt att informera kunderna om vad som händer med deras 

anmälda klagomål. I vilken utsträckning företagen gör detta skiljer sig dock, från 

automatisk återkoppling vid varje förändring inom ett ärende till mer sporadisk 

återkoppling om det anses nödvändigt. Vi anser dock att oberoende av klagomålets vikt, 

för kunden eller för företaget, bör företagen alltid återkoppla för att visa kunderna att 

deras åsikter ger effekt. 

 

De tre ovan nämnda kategorierna, relationer, snabbhet och återkoppling är de 

dimensioner som vi har uppfattat vara viktigast för företaget under vår analys av det 

empiriska underlaget. De fokuserar mest på företagens interna processer, som påverkar 

sannolikheten för framgång istället för produktens vikt inom kundens organisation, 

marknadsföring eller en genomgripande företagsstrategi. Således ligger fokus på 

customer recovery.  

 

Genomgående skiljer sig inte branscherna särskilt mycket i sin uppmuntran till 

klagomål. Studien har visat att företagen, trots detta interna fokus, lägger liten vikt vid 
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så kallad employee recovery. Detta innebär att utbilda och underlätta för de anställda att 

ta hand om klagomål, vilket är viktigt för att en mer informell klagomålshantering ska 

fungera utan att klagomål kan komma att glömmas bort.   

 

En viktig parameter att påpeka är respondenternas syn på klagomål, där det ofta uttrycks 

som någonting åtskilt från felanmälningar. Respondenterna uttrycker tillexempel 

direktnummer för felanmälningar, men inte för klagomål. De har även responstider för 

felanmälningar men inte för klagomål. Det finns även tendenser till att lägga ansvaret på 

kunden genom att exempelvis frågor gällande fakturor kan kategoriseras enskilt, som 

varken ett fel eller ett klagomål. I vissa fall är även respondenterna tveksamma i hur de 

ska uttrycka sig gällande klagomål. De verkar ofta kringgå själva ordet för att istället 

benämna det som ”synpunkter” eller andra synonymer som inte har lika negativa 

konnotationer.  Sådant beteende kan tyda på att företagen inte fullt ut har utvecklat ett 

service recovery-tänk inom dess organisation. Således anser vi att företagen befinner sig 

ganska nära en service recovery-strategi, men att de ändå har en bit kvar för att 

verkligen uppnå dess fulla potential. Flera respondenter beskriver att kunder som någon 

gång har klagat oftast är de mest nöjda kunderna och också de som ger företaget mest, 

även beträffande det icke ekonomiska. Detta är tecken på lyckad service recovery (Hart 

et al., 1990, 148). Om företag däremot inte klarar av att hantera klagomål på ett 

tillfredställande sätt finns dock risker för att kunden blir ännu mer missnöjd eller 

irriterad. Det kan därför finnas vissa risker med att uppmuntra kunderna till klagomål. 

 

Kanske är det just på grund av den något negativa synen på uttrycket klagomål, som 

företagen är något tveksamma till att marknadsföra sin klagomålshantering i en större 

skala. Alla respondenter anser att de marknadsför den funktionen på något sätt, främst i 

den personliga kontakten med kunderna men också genom kontaktuppgifter på 

hemsidan, faktura eller på produkterna. Även om det inte alls är i samma utsträckning 

som övrig marknadsföring. Ett företag beskriver dock sin klagomålshantering som en 

konkurrensfördel gentemot sin största konkurrent, men säger samtidigt att med detta i 

åtanke så marknadsförs klagomålshanteringen för lite. Företagen skulle tillexempel 

kunna marknadsföra sina responstider för klagomål, vilket kan vara speciellt intressant 

för B2B-kunderna eftersom att respondenterna beskriver sina produkter som viktiga för 

att kundens organisation ska fungera. Det skapar även en tydlighet för kunden vilket gör 

det lättare för kunderna att lämna klagomål, eftersom de har någonting att bedöma 

utefter (Levitt, 1980, s. 85).  

7.2 Studiens bidrag 

Denna studie har bidragit till en större förståelse för hur B2B-företag jobbar med att 

uppmuntra kunder till klagomål. Detta för att lättare kunna utveckla B2B-företags 

klagomålshantering och därigenom kunna skapa nöjdare och mer lojala kunder. 

Dessutom har vi, genom vår studie, bidragit med viss inblick i företags 

klagomålshantering samt deras syn på klagomål. Det visade sig att det föreligger tydliga 

skillnader mellan vad som prioriteras inom B2B-företagen och vad litteraturen, som 

främst fokuserar på B2C, påvisar som viktigt. Detta främst genom de nära relationerna 

som uppstår i en B2B-kontext. Vi anser även att företagens något ambivalenta syn på 

klagomål är ett, något överaskande, men viktigt bidrag som kan visa på svårigheter och 

brister inom företags klagomålshantering. 
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7.3 Praktiska rekommendationer 

Vi anser inte att det är nödvändigt att dela upp klagomål i olika typer, tillexempel att 

dela upp det mellan felanmälan och klagomålsanmälan. De företag som har gjort så har 

uttryckt att det är för att felanmälningar är en del av verksamheten, men vi anser att alla 

klagomål, i alla dess former, borde vara en del av verksamheten. Genom att behandla 

klagomål på det sättet kan företagen även visa vikten av klagomål för sina anställda. 

 

Eftersom att lite fokus lades på hur personalen agerar, eller är utbildade angående 

klagomål, verkar lite fokus ligga på det personliga bemötande gentemot kunden. 

Personalen har en viktig roll i ett väl utfört service recovery, både genom hur det tar 

emot och uppmuntrar kunder till att lämna klagomål. Vi skulle såldes vilja se att service 

recovery implementeras i hela organisationen för att underlätta för alla i hanterandet av 

klagomål. Michel et al. (2009, s. 267) beskriver att det är en obalans mellan customer 

recovery, employee recovery och process recovery som gör att service recovery ibland 

inte ger de önskade effekterna. Speciellt i företag där klagomål är en del av vardagen 

och kunderna ska kunna framföra klagomål till vem som helst i företagets organisation. 

Mr. Caller-funktionen som Rådgivning 2 använder sig av kan vara ett sätt att testa 

företagets färdigheter i att ta emot klagomål. 

 

Liksom IT B beskriver kan klagomålshanteringen vara ett sätt att differentiera sig från 

sina konkurrenter. Speciellt inom branscher där produkten är av affärskritisk art. Detta 

eftersom det då är viktigare att problem löses snabbt så att kunden kan driva sin 

verksamhet. Om ett företag har kapaciteten att leva upp till det tycker vi att de ska 

utnyttja detta i sin marknadsföring. Vidare kan företagen tydligt beskriva sina processer 

eller responstider för kunderna så att de vet vad de kan förvänta vid eventuella 

klagomål, så som Levitt, (1980, s. 85) förespråkar.  

 

IT Cs sätt att utforma sina enkäter kan vara ett annat exempel på att skapa konkreta krav 

på vad kunden förväntar sig av företaget, genom att kunden själv får sätta upp kraven 

och vikta dem. Då är alla parter medvetna om vad som gäller vilket minskar risken för 

fel i kommunikationen men underlättar också för kunden i sina klagomål eftersom de 

varit med och utformat bedömningen själva.  

 

Företagen borde även sätta i system att ringa upp kunder som har klagat efter avslutat 

ärende, oavsett vad ärendet har handlat om. Detta eftersom att det visar att klagomålet 

har gett effekt och att kunden kan påverka genom sina klagomål. På så sätt kan det 

underlätta för dem att lämna klagomål i framtiden. Företaget har då även en möjlighet 

att tacka för klagomålet samt höra om kunden har upplevt förändringen. Detta tar inte 

lång tid och kan ge stor effekt för kundnöjdheten, enligt Barlow & Møller (1997, s. 

102). 
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8. Framtida forskning  

 
Som vi tidigare nämnt har tidigare forskning inom klagomålshantering främst 

behandlats utifrån ett B2C-perspektiv. Därför har vi genom vår studie belyst hur 

klagomålshanteringen behandlas i ett B2B-kontekt.  

 

Efter att ha slutfört vår studie har vi kommit fram till att det finns många områden inom 

klagomål och klagomålshantering som vi skulle vilja fördjupa oss ytterligare inom. Det 

skulle exempelvis vara intressant att se problemformuleringen utifrån kundens 

perspektiv och då undersöka vad kunderna anser är viktigt för att uppmuntras till 

klagomål, och vad kunderna anser företagen gör för att uppmuntra dem? Således skulle  

det vara möjligt att genom att studera klagomålshantering utifrån kundens perspektiv 

kunna se om företagen verkligen jobbar med klagomål på det sätt de säger att de gör.  

 

Det skulle dessutom vara intressant att se om det finns några skillnader mellan B2B och 

B2C i deras sätt att hantera klagomål. Detta eftersom att majoriteten av den befintliga 

forskningen främst behandlar B2C-perspektivet. En sådan studie skulle dessutom skapa 

förståelse för huruvida vår studies resultat är överförbart på B2C-företag.  

Eftersom att studien visat relativt små skillnader mellan de olika branscherna, 

rådgivningsbranschen och IT-lösningsbranschen tycker vi att det skulle vara intressant 

att utföra studien på andra typer av branscher och se hur de jobbar med att uppmuntra 

sina kunder till att klaga. Andra typer av branscher skulle exempelvis kunna vara mer 

produktorienterade företag, eftersom att majoriteten av företagen i vår studie var väldigt 

tjänsteinriktade.  

Hur klagomål uppfattas internt i företaget är en annan intressant aspekt som vi anser att 

ytterligare forskning skulle kunna utföras inom. Det väsentliga i den forskningen skulle 

vara att se på klagomålshantering utifrån den som jobbar med att ta emot klagomålen. 

Detta eftersom att den som jobbar med att ta emot klagomål och Vd:n som lägger upp 

strategin för klagomålen, inte alltid har samma syn på hur det sköts.   

 

En ytterligare aspekt som skulle vara intressant att undersöka är om kunder inom B2B 

skulle lämna mer klagomål om de blev belönade. Detta eftersom att när vi i vår studie 

frågade respondenterna ”Hur visar Ni uppskattning gentemot kunder som lämnar 

klagomål?” kopplade de flesta respondenterna uppskattning till någon typ av belöning. 

Samtliga tyckte också att det var ett intressant område med många 

förbättringsmöjligheter.  
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9. Sanningskriterier 

I detta kapitel utgår vi ifrån sanningskriterierna trovärdighet och äkthet. Genom att 

analysera dessa vill vi visa på medvetenhet inom området och därigenom också stärka 

studiens trovärdighet. 

9.1 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011, s. 354) motsvarar tillförlitlighet de kvantitativa 

undersökningarnas validitet och reliabilitet, men har ersatts för att ge en mer 

mångfacetterad syn på verkligheten än den enda absoluta verkligheten. Eftersom att 

denna studie bygger på att identifiera de olika verklighetssynerna som finns, genom vår 

kvalitativa undersökning är det tillförlitligheten som ska bedömas. Tillförlitligheten 

bedöms enligt fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet 

att styrka och konfirmera. Dessa kommer därför nedan att bedömas för att visa på 

studiens tillförlitlighet.  

  

Eftersom analyserna i denna studie bygger på våra tolkningar av respondenternas svar, 

för att beskriva syn på verkligheten, är det viktigt för oss med respondentvalidering. 

Detta innebär att stämma av med respondentera i efterhand för att se om denna tolkning 

överensstämmer (Bryman, 2011, s. 354). I övrigt är det viktigt för en ökad trovärdighet 

i denna studie att de regler som finns för tillvägagångssättet följs. Därför spelades 

intervjun, med respondentens samtycke, in för att ge möjlighet till en trovärdig 

transkribering och således även till empirin.  Därefter skickade vi både transkriberingen 

av intervjun och en sammanfattning till respondenterna för att visa vilka aspekter som vi 

ansett vara viktigast och för att se om deras svar tolkats rätt. Även slutresultatet av 

studien skickades till respondenterna, både som tack för att de ställt upp men också för 

att ytterligare förstärka respondentvalideringen. I empirin presenteras de olika synerna 

och tillvägagångssätten för de ämnen som behandlats under intervjuerna för att ge en 

bild av de många olika verklighetssyner som finns inom området. I analysen diskuteras 

skillnaderna mellan respondenternas svar och i slutsats skapas en mer generell bild och 

öka överförbarheten till andra företag.   

 

Överförbarhet behandlar huruvida studiens resultat är överförbara till andra situationer 

eller kontexter (Lincoln & Guba, 1985, s. 319).  För att skapa en så god överförbarhet 

som möjligt har genom att förklara studiens sammanhang men framförallt genom att, 

utan att riskera respondenternas anonymitet, beskriva företagen och vad vilken karaktär 

dess produkter har ur ett klagomålsperspektiv.  Detta för att skapa överförbarhet till 

andra branscher med liknande drag, som att produkten har hög vikt för kunden, att 

köparen ofta är en annan person än användaren samt en varierande kunskapsnivå 

gällande företagets produkt hos kunden. Vi anser således att denna studies uttömmande 

empiri och noggranna respondentbeskrivning gör studien överförbar på andra 

situationer och kontexter. 

 

Studiens pålitlighet påverkas enligt Bryman (2011, s. 355) hur väl alla faser i 

forskningsprocessen redogörs för. Alla faser redogörs noggrant i denna studie genom 

beskrivningar av förlopp, tillexempel under intervjuerna och all data finns tillgänglig för 

läsaren, även transkriberingarna som kan skickas på förfrågan. På så sätt har läsaren 

möjlighet att kritiskt granska denna uppsats eftersom samma fakta som vi använt till att 

skapa den även finns till deras förfogande. Studien har dessutom, under hela dess 

process, granskats av våra handledare och vissa delar har granskats av andra studenter 
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under seminarier. Viss litteratur kan vara svår att få tag i för icke-studenter eller 

studenter från andra universitet då de inte har tillgång till samma databaser eller 

bibliotek, men de har möjlighet att få tag i den. 

 

Det fjärde och sista delkriteriet möjlighet att styrka och konfirmera behandlar att 

säkerställa ifall författaren agerat i god tro. Det vill säga varit så objektiv som det är 

möjligt att vara inom samhällelig forskning. (Bryman, 2011, s. 354) Denna studies 

objektivitet bygger främst på studiens deduktiva angreppssätt där fackgranskad och väl 

underbyggd forskning står som grund för hela arbetet, från de valda teorierna som 

därefter ha format vår intervjuguide och således även empirin till analysen. På så sätt 

har vi försökt undvika personliga och känslomässig påverkan för att skapa ett så 

objektivt arbete som möjligt. Det ska dock sägas att vi är mycket väl medvetna om att 

det i princip är omöjligt att vara helt objektiv i vår bedömning av samhällelig forskning. 

Det finns saker som undermedvetet kan ha påverkat oss, så som åsikter om 

respondenterna eller företagen. Vi anser att medvetenheten om detta har gjort att vi 

kunnat göra ett så objektivt arbete som möjligt. Att respondenterna har fått ge sina 

åsikter på våra tolkningar anser vi även öka möjligheten att styrka och konfirmera. 

 

Slutligen anser vi att denna uppsats har skrivits i god tro, då vi aldrig medvetet har gjort 

val eller förändringar som har varit av andra än teoretiska skäl. Vi har ständigt motiverat 

för våra val och tycker därför att vårt resonemang kring dessa är lätt att följa vilket ökar 

objektiviteten i studien. 

9.2 Äkthet  

Studiens äkthet baseras på fem stycken delkriterier, rättvisande bild, ontologisk, 

pedagogisk, katalytisk och taktiskt autenticitet (Bryman, 2011, s. 357).  

Rättvisande bild som är det första delkriteriet, bedömer om studien bidragit med en 

tillräckligt rättvis bild av respondenternas åsikter och uppfattningar (Bryman, 2011, s. 

357). Vi har, i studien, i största möjliga mån eftersträvar ett objektivt förhållningssätt 

vilket har bidragit till att ge studien en rättvisare bild. Vidare har citat från intervjuerna 

använts för att levandegöra texten, detta eftersom att vi tror att citaten bidrar till en 

rättvisare bild än om vi bara hade använt oss av våra egna sammanfattningar. Dessutom 

stärks den rättvisande bilden ytterligare genom att vi har ställt följdfrågor för att 

försäkra oss om att vi har förstått respondenten rätt.  

 

Det andra och tredje delkriteriet är den ontologiska och pedagogiska autenticiteten 

vilken syftar till respondentens förståelse beträffande sin egen och andras situation 

(Bryman, 2011, s. 357). Både den ontologiska och den pedagogiska autenticiteten anser 

vi har behandlats genom vår problemformulering som syftar till att undersöka hur B2B-

företag inom rådgivning- och IT-lösningsbranschen uppmuntra sina kunder till att 

lämna klagomål. Studien bygger på kunskaper och åsikter från på nio respondenter ur 

fyra fallföretag. Genom att respondenterna kommer att läsa och ta del av vår studie 

kommer de också att erhålla större förståelse och kunskap för klagomålshantering och 

deras befintliga situation.  

 

Den ontologiska autenticiteten stärkts ytterligare genom att vi har ställt följdfrågor till 

respondenterna som har gjort att de har självkritiskt fått fundera över hur de arbetar med 

klagomål och klagomålshantering. Att studien kommer vara en offentlig handling och 
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att samtliga respondenter kommer ta del av den, ökar både den ontologisk och 

pedagogiska autenticiteten ytterligare.  

 

Det fjärde delkriteriet är katalytisk autenticitet vilket bedömer om respondenternas 

deltagande i studien skapar bättre förutsättningar för att de ska kunna påverka sin 

situation (Bryman, 2011, s. 357). Förståelsen som vår studie bidrar med ökar 

respondenternas möjlighet att lära sig av varandra och därmed ökar också förståelsen 

för både respondenternas egna och andras situation. Vi anser även att både studiens 

resultat och rekommendationerna till företagen kan bidra med att skapa bättre 

förutsättning för klagomålshanteringen i framtiden.  

 

Taktisk autenticitet behandlar huruvida undersökningen har bidragit till bättre 

möjligheter för respondenterna att vidta de åtgärder som behövs (Bryman, 2011, s. 357) 

Detta har bearbetats genom att studien bidragit med praktiska rekommendationer och 

förslag på hur företagen kan jobba med klagomålshantering. 

  



  

59 
 

KÄLLOR 

 
Adams, J. (1963). Towards an understanding of inequity. The Journal Of Abnormal And 

Social Psychology, 67(5), 422-436. 

 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion (2:a uppl). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Anderson, R.E. (1973). Consumer dissatisfaction: The effect of disconfirmed 

expectancy on perceived product performance. Journal of Marketing Research, 10, 38-

44. 

 

Ang, L., & Buttle, F. (2012). Complaints-handling processes and organisational 

benefits: An ISO 10002-based investigation. Journal Of Marketing Management, 28 (9-

10), 1021-1042. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser.  2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Barlow, J., & Møller, C. (1997). Klagomålet är en gåva!: kundvård som strategiskt 

verktyg. Stockholm: Svenska förl. 

 

Batra, R., & Ray, M.L. (1983). Operationalizing involvement as depth and quality of 

cognitive response. Advances in consumer research, 10(1), 309-313. 

 

Bearden, W.O., & Mason, J. (1984). An investigation of influences on consumer 

complaint reports. Advances In Consumer Research, 11(1), 490-495. 

 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. (4:e uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Bitner, M., Booms, B.H., & Tetreault, M. (1990). The service encounter: Diagnosing 

Favorable and Unfavorable Incidents. Journal Of Marketing, 54(1), 71-84. 

 

Bloch H.H. & Richins M.L. (1983). A Theoretical Model for the Study of Product 

Importance Perceptions. Journal of Marketing, 47(3), 69-81 

 

Blodgett, J.G., Granbois, D.H., & Walters, R.G. (1993). The Effects of Perceived 

Justice on Complainants' Negative Word-of-Mouth Behavior and Repatronage 

Intentions. Journal Of Retailing, 69(4), 399-425. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2:a uppl.) Malmö: Liber. 

 

Fallows, D. (2004). The Internet and daily life. Washington, DC: Pew Internet & 

American Life Project. 

 

Folkes, V.S. (1984). Consumer Reactions to Product Failure; An Attributional 

Approach. Journal of Consumer Research, 10, 398-409.  

 

Ford, D. (1993). The development of buyer- seller relationships in Industrial Markets. 

European Journal of Marketing, 14(5), 339-353. 



  

60 
 

Ford, D., Gadde, L., & Håkansson, H. (1998). Managing business relationships. 

Chichester: Wiley. 

Ford, D., & Håkansson, H. (2006). IMP- Some things achieved: much more to do. 

European journal of marketing, 40(3⁄4), 248-258. 

Fornell, C. (1992). A National Customer Satisfaction Barometer: The Swedish 

Experience. Journal Of Marketing, 56(1), 6-21. 

 

Fornell, C., & Westbrook R.A. (1979). An Exploratory Study of Assertiveness, 

Aggressiveness, and Consumer Complaining Behavior. Advances in Consumer 

Research, 6, 105-11. 

 

Fornell, C., & Wernerfelt, B. (1987). Defensive marketing strategy by customer 

complaint management: a theoretical analysis, Journal of Marketing Research, 24 (4), 

337-46. 

Friedman, M. (1970) The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. 

The New York Times Magazine, [Online] 13 september. Tillgänglig via: 

http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-

business.html [Hämtad: 20 maj 2013]  

 

Greenberg, J. (1990). Organizational justice: yesterday, today, and tomorrow. Journal 

of Management, 16 (2), 399-432. 

 

Grönroos, C., (2000). Service Management and Marketing A customer relationship 

management approach (2:upp.) Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.  

Grönroos, C. (2008). Service management och marknadsföring: kundorienterat 

ledarskap i servicekonkurrensen. (2: uppl.) Malmö: Liber 

Gummesson, E. (2000 a). Qualitative Methods in Management Research (2:a uppl.). 

Thousand Oaks: Sage Publications. 

Gummesson, E. (2002 b). Relationsmarknadsföring: från 4 P till 30 R. (3:e, omarbetad 

uppl.) Malmö: Liber ekonomi. 

Harrison-Walker, L. (2001). E-complaining: a content analysis of an Internet complaint 

forum. Journal Of Services Marketing, 15(5), 397-412. 

 

Hart, C.W.L., Heskett, J.L., & Sasser, W.E. (1990). The profitable art of service 

recovery. Harvard Business Review, 68(4), 148-156. 

Haverila, M., & Naumann, E. (2011). Customer Complaint Behavior And Satisfaction 

In A B2B Context: A Longitudinal Analysis. Journal Of Services Research, 11(1), 45-

62. 

 

Heskett, J.L., Jones, T.O., Loveman, G.W., Sasser Jr.,W., & Schlesinger, L.A. (1994). 

Putting the Service-Profit Chain to Work. Harvard Business Review, 72(2), 164-170. 

 

http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html
http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html


  

61 
 

Hirschman, A.O. (1970). Exit, voice, and loyalty: responses to decline in firms, 

organizations, and states. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press. 

 

Homans, G.C. (1974). Social behavior: its elementary forms. (Omarbetad uppl.) New 

York: Harcourt. 

 

Houston, M.J., & Rothschild M.L. (1978). “Conceptual and Methodological 

Perspectives on Involvement" i Jain, S.C. (1978) Educators' Proceedings / American 

Marketing Association. Chicago, 184-187. 

 

Hutt, M.D. & Speh, T.W. (1995). Business marketing management: a strategic view of 

industrial and organizational markets. (5:e uppl.) Fort Worth: Dryden Press. 

 

Håkansson, H., & Snehota, I. (2006). No Business is an island: The network concept of 

business strategy. Scandinavian Journal of Management, 22(3), 256-270. 

Jaworski, B.J., & Kohli, A.K. (1993). Market orientation: Antecedents and 

consequences. Journal Of Marketing, 57(3), 53. 

 

Kalaignanam, K., & Varadarajan, R. (2006). Kap. 13, Customers as co-producers i 

Lusch, R.F & Vargo, S.L., red. The Service-Dominant logic of marketing – dialog, 

debate and directions, New York: M.E Sharpe, Inc, 166-182. 

 

Kingman-Brundage, J., George, W.R. & Bowen, D.E. (1995), “Service logic? 

Achieving service system   integration”. International Journal of Service Industry 

Management, 6(4), 20-39. 

 

Kirkman, B.L., & Rosen, B. (1999). Beyond self-management: antecedents and 

consequences of team empowerment. Academy Of Management Journal, 42(1), 58-74 

 

Kohli, A.K., & Jaworski, B.J. (1990). Market Orientation: The Construct, Research 

Propositions, and Managerial Implications. Journal Of Marketing, 54(2), 1-18. 

 

Kvale, S. (1996). Interviews: an introduction to qualitative research interviewing. 

Thousand Oaks: SAGE. 

 

Larivet, S., & Brouard, F. (2010). Complaints are a firm's best friend. Journal Of 

Strategic Marketing, 18(7), 537-551.  

 

Laurent, G., & Kapferer, J. (1985). Measuring Consumer Involvement Profiles. Journal 

Of Marketing Research, 22(1), 41-53. 

 

Levitt, T. (1980). Marketing success through differentiation--of anything. Harvard 

Business Review, 58(1), 83-91. 

 

Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif.: Sage 

 

Liao, S., Chang, W., Wu, C., & Katrichis, J. M. (2011). A survey of market orientation 

research (1995–2008). Industrial Marketing Management, 40(2), 301-310. 

 



  

62 
 

Lusch, R.F. & Vargo, S.L. (2006). The service-dominant logic of marketing: dialog, 

debate, and directions. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe. 

 

Magne-Holme, I., & Krohn-Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik- Om kvalitativa 

och kvantitativa metoder (2:a uppl). Lund: Studentlitteratur. 

 

McColl-Kennedy, J.R., & Sparks, B.A. (2003). Application of Fairness Theory to 

Service Failures and Service Recovery. Journal Of Service Research, 5(3) 

 

Michel, S., Bowen, D., & Johnston, R. (2009). Why service recovery fails. Journal Of 

Service Management, 20(3), 253-273 

Mowrer, O.H., & Viek, P. (1948). An experimental analogue of fear from a sense of 

helplessness. The Journal Of Abnormal And Social Psychology, 43(2), 193-200 

 

Naumann, E. & Giel, K. (1995). Customer satisfaction measurement and management: 

using the voice of the customer. Cincinnati, Ohio: Thomson Executive Press. 

 

Nyer, P.U. (2000). An investigation into whether complaining can cause increased 

consumer satisfaction. Journal Of Consumer Marketing, 17(1), 9. 

 

Oliver, R.L. (1996). Satisfaction: a behavioral perspective on the consumer. Boston: 

McGraw Hill. 

 

Pelsmacker, P.D., Geuens, M. & Bergh, J.V.D. (2010). Marketing communications: a 

European perspective. (4. ed.) Harlow: Financial Times Prentice Hall. 

 

Quester, P., & Lim, A. (2003). Product involvement/brand loyalty: is there a link?. 

Journal Of Product & Brand Management, 12(1), 22-38. 

 

Phares, E. (1957). Expectancy changes in skill and chance situations. The Journal Of 

Abnormal And Social Psychology, 54(3), 339-342 

 

Rehman, S., Shareef, A., & Ishaque, A. (2012). Situational and enduring involvement: 

Impact on relationship marketing tactics. Interdisciplinary Journal Of Contemporary 

Research In Business, 4(1), 598-605. 

 

Richins, M.L., & Bloch, P.H. (1986). After the New Wears Off: The Temporal Context 

of Product Involvement. Journal Of Consumer Research, 13(2), 280-285. 

 

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of 

reinforcement. Psychological Monographs: General And Applied, 80(1), 1-28. 

 

Samson, A. (2006). Understanding the buzz that matters: negative vs positive word of 

mouth. International Journal Of Market Research, 48(6), 647-657. 

SFS 1990:931. Köplagen, Stockholm, Justitiedepartementet. 

SFS 2003:862. Lag om finansiell rådgivning till konsumenter, Stockholm, 

Justitiedepartementet. 

 



  

63 
 

Singh, J. (1988). Consumer Complaint Intentions and Behavior: Definitional and 

Taxonomical Issues. Journal Of Marketing, 52(1), 93-107.  

 

 

Swedish Standards Institute (2004). Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse – 

Vägledning för behandling av klagomål inom organisationer (ISO 10002:2004, IDT).                                  

 

Solomon M., Bambossy G., Askegaard S., & Hogg, M. K. (2010). Consumer behavior: 

A European Perspective. (4:e uppl.) England: Pearson Education Limited  

 

Tax, S.S., & Brown, S.W. (1998). Recovering and Learning from Service Failure. Sloan 

Management Review, 40(1), 75-88. 

 

Thibaut, J. & Walker, L. (1975). Procedural justice: a psychological analysis. 

Hillsdale, N.J: L. Erlbaum Associates 

 

Thurén, T. (2005). Källkritik (2:a uppl), Stockholm: Liber. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4:e omarbetad uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

TT. (2012). Svenskarna inte längre så nöjda. Dagens Nyheter [Online] 23 januari. 

Tillgänglig via: http://www.dn.se/ekonomi/svenskarna-inte-langre-sa-nojda [Hämtad: 

20 maj 2013]  

 

Victorin, M. (2012). Kunderna mindre nöjda 2011 än 2010. [Online] Svenska 

dagbladet, 23 januari. Tillgänglig via: http://www.svd.se/naringsliv/kunderna-mindre-

nojda-2011-an-2010_6789211.svd [Hämtad: 20 maj 2013]  

 

Wegner, D.M., Schneider, D.J., Carter, S.,Ill, & White, L. (1987). 

Paradoxical effects of thought suppression. Journal of Personality and Social 

Psychology, 53, 5-13.  

 

Weiner, B. (1979). A theory of motivation for some classroom experiences. Journal Of 

Educational Psychology, 71(1), 3-25. 

 

Williams, T. (1996). Dealing with customer complaints. Aldershot: Gower. 

 

Wilson, A., Zeithaml, V.A., Bitner, M.J. & Gremler, D.D. (2008). Services marketing: 

integrating customer focus across the firm. (1:a uppl.) London: McGraw-Hill. 

 

Zaichkowsky, J. (1985). Measuring the Involvement Construct. Journal Of Consumer 

Research, 12(3), 341-352. 

 

http://www.dn.se/ekonomi/svenskarna-inte-langre-sa-nojda
http://www.svd.se/naringsliv/kunderna-mindre-nojda-2011-an-2010_6789211.svd
http://www.svd.se/naringsliv/kunderna-mindre-nojda-2011-an-2010_6789211.svd


  

 

Appendix 1 Intervjuguide 

 

Tema: Fråga: 

Tänkta 

Teoretisk 

koppling: 

Tema 1: Inledande frågor 

 

 

 

Namn  

 

Befattning  

 

Tid på företaget  

 

Kort beskrivning av 

branschen 

 

 

Hur definerar Ni klagomål?  

   Tema 2: Relationer och vikten av 

produkten 

  

 

Beskriv hur ni arbetar med 

relationer till era kunder 

Vikten av 

produkten. B2B-

Relationer. 

 

Är den som köper produkten 

och den som använder 

produkten samma person? End user/ Buyer 

 

Hur kunniga anser Ni att 

kunderna är gällande Era 

produkter/tjänster? Anser du 

att kunnighet om produkten 

har någon betydelse för om 

kunderna klagar? 

Kontrolerbarhet. 

B2B-relationen 

 

Hur central roll har er 

produkt/tjänst i köparens 

organisation och dess dagliga 

verksamhet? 

Vikten av 

produkten. 

 

Hur intresserade/involverade 

är kunderna av er 

produkt/tjänst? 

Vikten av 

produkten. 

   

Tema 3: Process 

Beskriv den vanligaste typen 

av klagomål ert företag får 

Kontrollerberhet

, Intern/Extern 

 

Beskriv företagets 

Klagomålshanteringsprocess, 

från första kontakt till sista 

kontakt.  

 Öppenhet, 

Tillgänglighet, 

Objektivitet, 

Kostnadsfrihet, 

Sekretess, 

Kundfokuserat 

arbetssätt, 

Ansvarighet, 

Snabbhet  



  

 

 

Hur och till vem kan kunder 

framföra sina klagomål? 

Tillgänglighet, 

Lätt att använda, 

Synlighet. 

 

Hur vet ni vem det är som 

har upplevt missnöjet? 

Buying center 

(B2B) 

 

Hur gör ni för att uppmuntra 

den som faktiskt upplever 

missnöjet att klaga? 

Buying center 

(B2B) 

 

Informeras kunderna om 

effekten av deras visade 

missnöje? 

Kontrollerbarhet

, Hjälplöshet 

 Hur visar Ni uppskattning 

gentemot kunder som lämnat 

klagomål? 

 

 

Använder ni er av någon 

form av 

klagomålshanteringssystem? 

ISO, 

Objektivitet, 

Sekretess 

 

Hur prioriterar ni olika 

klagomålsärenden? 

Rättvisa 

   Tema 4: Tillgänglighet och 

Synlighet 

  

 

Hur informeras kunderna om 

hur/vart de kan visa 

missnöje? 

Synlighet. 

Öppenhet 

 Hur stor vikt anser ni att Ert 

företag lägger på att 

informera kunderna om var 

de kan klaga? 

Synlighet 

   

Tema 5: Övrigt 

Är det något ni vill/ska 

förbättra eller förändra inom 

er klagomålshantering i 

framtiden? 

 

 

Något att tillägga angående 

klagomål och 

klagomålshantering eller 

denna intervju? 

 

 

 


