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“There is only one boss - the customer. And he can fire everybody in the company 
from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else” 
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1. Inledning 
Kapitel ett introducerar examensarbetet och dess syfte. Introduktionen beskriver hur 
kundansträngning påverkar kundnöjdhet. Vidare jämförs ett företag inom 
energibranschens tankar med aktuell teori. Utifrån detta presenteras examensarbetets 
syfte, vilket sedan konkretiseras genom frågeställningarna, följt av examensarbetets 
avgränsningar. 

1.1 Ämnesbakgrund  
En viktig faktor för de flesta företag är att ha nöjda kunder. Kundnöjdhet har varit 
ämnet i många olika studier och har blivit definierat och mätt på många olika sätt. 
Buttle (2009) definierar det som ”Customer satisfaction is the customer’s fulfillment 
response to a customer experience, or some part thereof” (s.44.). 
 
Citatet menar att när kunden har en angenäm upplevelse av ett företags produkt eller 
tjänst uppstår kundnöjdhet. Om kunden har haft en icke-angenäm upplevelse uppstår 
missnöjdhet mot varan eller tjänsten (Buttle, 2009). Om en kund är nöjd med en 
produkt eller tjänst är det troligt att denna person återupprepar sitt köp i framtiden, 
köper andra produkter ur produktsortimentet eller sprider positiv mun-till-mun 
marknadsföring om företaget. Att ha kunskap om kundnöjdhet och hur det uppnås är 
därför viktigt (Cardozo, 1965). Två faktorer som kan användas för att få nöjda kunder 
är att ha kunskap om kundernas förväntningar och ha kunskap om hur stor 
ansträngning det är för kunderna att vara din kund. Cardozo (1965) menar att 
kundansträngning inkluderar den fysiska, psykiska och/eller finansiella ansträngning 
som krävs vid till exempel ett köp. Dixon, Freeman och Toman (2010) har utvecklat 
resonemanget om kundansträngning och de anser att företag som endast överträffar 
kundernas förväntningar endast skapar tillfälligt lojala kunder. För att få långvarig 
kundlojalitet krävs det att företagen arbetar med att minska kundens ansträngning vid 
ett ärende. 
 
Det här examensarbetet berör energibranschen i Sverige. I Sverige var 
energimarknaden länge reglerad och det var först under 1990-talet som den 
avreglerades. Detta har lett till att nya företag har skapats vilket har lett till att 
konkurrensen har ökat, vilket givetvis var tanken med avregleringen. Idag finns det 
över 120 företag inom branschen bara i Sverige (elskling, 2015). Enligt ett företag i 
energibranschen är konkurrensen hård och det är givetvis viktigt att erbjuda låga 
priser, då kunderna är väldigt prismedvetna i Sverige. Men företaget håller med 
Dixon et al. (2010) att det är viktigt att arbeta med att minska kundansträngningen för 
att underlätta för kunderna, vilket företaget hoppas i det långa loppet ska öka chansen 
till nöjda och lojala kunder.  

1.2 Problemdiskussion 
Enligt de Ruyter, Wetzels och Kleijnen (2000) är Internet världens snabbast växande 
handelsplats, vilket enligt Zhang och Prybutok (2005) lett till att företagen allt mer 
söker sig till Internet för att marknadsföra tjänster och produkter. Internet är en e-
tjänst och Al-Nuaimi, Bin Mahmood, Jung och Jebur (2013) menar att en e-tjänst är 
en tjänst som har använts genom Internet med hjälp av informationsteknik. Antalet e-
tjänster har vuxit mycket inom energibranschen och det tillfrågade företaget i 
energibranschen har skapat flera olika e-tjänster. E-tjänsterna är skapade för att 
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möjliggöra för företaget att bättre kunna komma i kontakt med sina kunder och på 
detta sätt minska deras ansträngning. Det aktuella företaget har valt att använda ett 
mått som heter ”customer effort score”, hädanefter kallat CES, för att mäta den 
upplevda kundansträngningen. CES är enligt Dixon, Toman och DeLisi (2013) ett 
mått som används för att mäta kundansträngning då det enligt dem är enklare att få 
nöjda kunder om företaget minskar deras ansträngning än om företaget endast 
försöker överträffa kundernas förväntningar. Problemet i detta fall är att företaget i 
energibranschen och kunderna har olika uppfattning om vad som är ansträngande och 
hur ansträngande det är. För att göra det ännu mer komplicerat menar Zeithaml, Berry 
och Parasuraman (1993) att olika kunder dessutom har olika förväntningar på en 
tjänst. Förväntningarna på tjänsten har skapats av externa faktorer som påverkar 
kunderna olika. Att företag och kunder generellt har olika syn på ansträngning blir 
tydligare med hjälp av en undersökning presenterad av Dixon, Freeman och DeLisi 
(2013) som visar att kunden och företaget har olika syn på hur ansträngande det är för 
kunden att utföra ett ärende. Figur ett visar att medan företagen säger att 76,7 % av 
problemen löses under första kontakten mellan kunden och företaget säger kunderna 
att endast 40 % av problemen löses under första kontakten.    
 

 
Figur 1. Företag och kunds syn på hur stor ansträngning det krävs vid ett problem. Efter Dixton et al. 

(2013) 

Cronin och Taylor (1992) menar att genom att erbjuda hög tjänstekvalitet är det 
möjligt för företag att få fördelar gentemot konkurrenter. Då antalet e-tjänster ökar 
anser Pather och Usabuwera (2010) att traditionell tjänstekvalitet inte räcker utan att 
en e-tjänst behöver egna kvalitetsdimensioner då den skiljer sig från en vanlig tjänst. 
Enligt Loiacono, Watson och Godhue (2002) glöms dock kunden ofta bort när en e-
tjänst bedöms, även fast det i slutändan är kunden som bestämmer e-tjänstens kvalitet. 
Men varför glöms kunden ofta bort? Enligt det tidigare nämnda företaget i 
energibranschen erbjuder företag i denna bransch liknande kärntjänster, elhandel. Det 
som däremot kan skilja företagen åt är deras stödtjänster som enligt Grönroos (1996) 
ska göra kärntjänsten mer attraktiv för kunderna. Problemet är dock enligt samma 
företag att det är svårt att få respons på kvaliteten hos stödtjänsten av kunderna då 
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kärntjänsten hos företag inom denna bransch är väldigt viktig för kunderna vilket har 
gjort att stödtjänsterna hamnar i skymundan. Detta bekräftas i teorin då Dixon et al. 
(2013) menar att de flesta företag har problem med att få sina kunder att prata med 
dem. Bergman och Klefsjö (2007) är inne på samma spår när de säger att om ett 
företag har 100 missnöjda kunder kommer ungefär 10 kunder att kontakta företaget 
medan resterande 90 personer berättar för familj och vänner att de är missnöjda med 
tjänsten eller produkten. Dessutom har företag som säljer tjänster, som företag i 
energibranschen, en annan nackdel mot sig. Enligt en undersökning presenterad av 
Dixon et al. (2013) är det mer troligt att en kund till ett tjänsteföretag sprider negativ 
mun-till-mun marknadsföring än om samma kund hade haft en positiv upplevelse, se 
figur två.   

 
Figur 2. Mun-till-mun marknadsföring. Efter Dixton et al. (2013) 

Ett rimligt antagande är att anta att de flesta personer någon gång kommit i kontakt 
med ett företag för att uträtta ett ärende. Som figur ett, sida två, visar är det inte alltid 
enkelt för kunden att uträtta sitt ärende utan det kan kräva ganska stor ansträngning. 
Rust och Zahorik (1993) menar att företag har mycket att vinna genom att förbättra 
sin kundservice. Företag med en stark kundservice kan lägga till nya applikationer för 
att täcka upp interna svagheter. Sätt att förbättra kundservice kan inkludera träning för 
personalen, kundundersökningar eller bättre datasystem. Genom att förbättra e-
tjänster är det också möjligt för företag att minska sina utgifter då en bra e-tjänst gör 
det bland annat möjligt för kunden att hjälpa sig själv enligt de Ruyter et al. (2000).  

1.3 Syfte 
Då ett företag i energibranschen påpekade att e-tjänsterna som finns inom denna 
bransch är till för att minska kundansträngningen, men att företagen och kunderna har 
olika åsikter om vad som är ansträngande och hur ansträngande det är, kommer syftet 
formuleras att utifrån ett kundperspektiv undersöka hur ett företag i energibranschen 
kan använda e-tjänster för att minska kundansträngningen. Utifrån detta har två 
frågeställningar tagits fram där den första syftar till att identifiera och beskriva 
upplevda problemområden och frågeställning två syftar till att identifiera funktionerna 
som kräver mest ansträngning för att utifrån detta finna förbättringsmöjligheter. 

1.3.1 Frågeställningar 
Syftet ska uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 
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1. Vad för problemområden upplever kunder med en e-tjänst tillhörande ett 
företag i energibranschen idag och vad kan göras för att minska dessa 
upplevda problemområden?  

2. Hur mycket ansträngning måste kunderna lägga ned vid användandet av en e-
tjänst?  

1.3.2 Avgränsningar 
Initiativet till detta examensarbete är taget av författaren till nämnda arbete, vilket har 
påverkat avgränsningarna. Examensarbetet kommer att rikta in sig på energibranschen 
och kundens upplevda ansträngning vid uträttandet av ett ärende. Detta på grund av 
att kundtillfredsställelse utifrån denna synvinkel kan ge fördelar till företag inom 
energibranschen. En annan avgränsning är att det endast är privatkunder från Sverige 
inom området elhandel som används i detta examensarbete, på grund av att risken till 
missförstånd i examensarbetet minskar då alla har samma modersmål, samt 
examensarbetet fokuserar på ett företags, i energibranschen, e-tjänst Mina sidor. 

1.4 Disposition 
Examensarbetets disposition presenteras nedan för att ge läsaren en överblick över hur 
det är upplagt. 
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2. Teoretisk referensram om tjänstesidan av marknaden 
I kapitel två kommer teorier som ligger till grund för examensarbetet presenteras. 
Först kommer begreppet tjänst och tjänstekvalitet presenteras för att sedan övergå till 
vad en e-tjänst är samt hur e-tjänstekvalitet mäts. Detta kommer övergå till vad 
kunden förväntar sig av en tjänst. Avslutningsvis förklaras kundansträngning och hur 
en kund agerar vid en misslyckad tjänst. 

2.1 Tjänst  
Hoffman, Bateson, Wood och Kenyon (2009) menar att en tjänst är en handling, 
prestation eller utförande, och har identifierat fyra faktorer som skiljer en tjänst från 
en produkt: 
 

• Ogripbarhet – En tjänst kan inte ses, kännas, smakas eller röras vid. 
• Oskiljaktighet - Kunden och företaget är mer involverade med varandra i en 

tjänst. 
• Heterogenitet - En tjänst kan inte massproduceras, vilket gör att den ser olika 

ut beroende på tillfälle. 
• Förgänglighet - En tjänst kan inte lagras. 

 
Enligt Hoffman et al. (2009) är det inte alltid lätt att skilja på en produkt och tjänst. 
Det finns väldigt få rena produkter och rena tjänster, oftast ingår det till exempel 
någon form av tjänst när du köper en produkt. O'Sullivan, Edmond, och Ter Hofstede, 
(2002) menar att en tjänst involverar tre huvudsakliga deltagare: den som erbjuder 
tjänsten, den som använder tjänsten och en tjänstekatalog. Ibland ingår också en 
fjärde deltagare som kallas tjänstemäklare.  
 
Grönroos (1996) har identifierat tre typer av tjänster som tillsammans skapar det 
grundläggande tjänstepaketet, de tre tjänstetyperna beskrivs i tabell ett. 
 
Tabell 1. Det grundläggande tjänstepaketets komponenter. Enligt Grönroos (1996) 

Typ av tjänst Beskrivning Exempel 
Kärntjänster Den grundläggande orsaken till att 

företaget finns på marknaden 
Flygresa Stockholm - 
Luleå 

Bitjänster Tjänster som krävs för att kunderna ska 
kunna använda kärntjänsten 

Check-in-service och 
bagagehantering 

Stödtjänster Tjänster som läggs till det grundläggande 
tjänstepaketet för att detta ska bli mer 
attraktivt för kunderna 

Ombordservice och 
transporter till och från 
flygplatserna 

 
Gränsen mellan bitjänster och stödtjänster är dock ofta otydlig. Anledningen till detta 
är att bitjänster oftast utformas för att vara konkurrenskraftiga och en sak som är en 
bitjänst i en service kan vara en stödtjänst i en annan. För att utveckla detta 
grundläggande erbjudande till ett utvidgat tjänsteerbjudande har Grönroos (1996) 
beskrivit tre steg: Tjänstens tillgänglighet, tjänstens interaktioner och tjänstens 
kundmedverkan. Tjänsten bör göras tillgänglig med hjälp av interna och externa 
resurser som gör att kunderna kan köpa och använda tjänsten efter deras önskemål. 
Tjänstens interaktion finns i tre steg: Interaktion med kontaktpersonal, system och 
fysisk-tekniska resurser. Dessa interaktioner ska i största möjliga mån fås under 
kontroll. Kundmedverkan i tjänsten är relativt vanligt och måste planeras. Kunderna 
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bör bli informerade hur de bäst hanterar situationen och företaget ska undvika att 
kunderna blir missnöjda med tjänsten (Grönroos, 1996).  

2.1.1 Tjänstekonsumtionsprocessen 
Enligt Grönroos (2008) kan konsumtionsprocessen av en tjänst delas in i tre faser: 
ingångsfasen, den huvudsakliga konsumtionsfasen och avskiljandefasen. I 
ingångsfasen tar kunden kontakt med tjänsteföretag för att köpa eller konsumera en 
kärntjänst. I denna fas kan vissa värdehöjande tjänster användas. I den huvudsakliga 
konsumtionsfasen måste företaget tillgodose kundens behov. Enligt Grönroos (2008) 
är det i den här fasen som kärntjänsten konsumeras. I denna fas kan även andra 
värdeskapande tjänster användas. I den avslutande avskiljandefasen lämnar kunden 
tjänsten. Även i denna fas kan värdeskapande stödtjänster förekomma (Grönroos, 
2008). Figur tre ger en visuell bild av tjänstekonsumtionsprocessen. 

 
Figur 3. Tjänstekonsumtionsprocessen. Efter Grönroos (2008) 

2.1.2 Tjänstekvalitet 
Enligt Cronin och Taylor (1992) har antalet anställda personer på tjänstemarknaden i 
USA ökat från 30 % 1900 till 74 % 1984. Denna utveckling är inte unik för USA utan 
sker troligtvis i hela världen. I och med denna utveckling har behovet att mäta 
tjänstekvalitet uppstått och Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) menar att 
tjänstekvalitet har kommit framförallt från varusidan av marknaden. Varukvalitet är 
dock otillräckligt för att kunna förstå tjänstekvalitet. För att förstå tjänstekvalitet är 
det bra att känna till egenskaper som skiljer en tjänst från en vara, begreppen förklaras 
i avsnitt 2.1. Enligt Parasuraman et al. (1985) har tjänstekvalitet diskuterats av många 
olika personer och tre teman har kommit fram: 

1. Tjänstekvalitet är svårare att utvärdera än godskvalitet 
2.  Uppfattningen av tjänstekvaliteten kommer från en jämförelse mellan 

kundens förväntning och den faktiska tjänsten 
3. Utvärderingen av tjänstens kvalitet görs inte bara på den faktiska tjänsten utan 

också på hur tjänsten levereras 
 
Cronin och Taylor (1992) menar att tjänstekvalitet är ett av de viktigaste problemen 
som företagen möter. Genom att erbjuda hög tjänstekvalitet är det möjligt för 
företagen att få en fördel gentemot konkurrenter på marknaden. Al-Nuaimi, Bin 
Mahmood, Jung och Jebur (2013) menar att hög tjänstekvalitet ökar chansen att 
existerande kunder är lojala, flödet av nya kunder ökar, lönsamheten ökar samt att 
kostnaderna minskar.  

2.2 E-tjänst 
Enligt Al-Nuaimi et al. (2013) räknas en tjänst, som beskrivs i avsnitt 2.1, som en e-
tjänst när den har levererats genom Internet med hjälp av informationsteknik, samma 
författare menar också att en e-tjänst kan definieras som en tjänst som genererar värde 
till kunder genom en process som är lagrad i en algoritm och oftast implementerad i 
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mjukvara. Under det senaste decenniet har antalet e-tjänster som erbjuds ökat 
markant. Enligt Hewlett-Packard (u.å refererad till i Hoffman et al., 2009) är exempel 
på e-tjänster idag sms-uppdateringar vid olika evenemang och fraktbolagsspårtjänster. 
Enligt de Ruyter et al. (2000) finns flera olika anledningar till varför företag 
implementerar e-tjänster i verksamheten. Där tre vanliga anledningar är att e-tjänster 
kan användas till olika säljaktiviteter, göra det möjligt för företaget att ha ett bättre 
förhållande med kunderna samt minska kostnaderna för kundservice genom att göra 
det möjligt för kunderna att hjälpa sig själva. 
 
Echeverri och Edvardsson (2012) har utvecklat det resonemanget och menar att 
Internet har gjort det möjligt för säljare, hemsida och kund att integrera med varandra. 
Jämfört med traditionella medier har Internet gett ett ökat fokus på den mottagande 
användaren och möjligheten att integrera två eller flera parter. Ur kundens perspektiv 
handlar integrationen framförallt om kontakt med företagets personal och företagets 
hemsida. Detta har gjort det nödvändigt för företagen att förstå användaren, identifiera 
köpbeteenden och underlätta kontakten mellan kunderna och företagen. 

2.2.1 E-tjänstekvalitet 
I och med att antalet e-tjänster växt blev det tydligt att traditionell tjänstekvalitet, 
beskrivs i avsnitt 2.1.2, inte kunde implementeras rakt av på en e-tjänst, då en e-tjänst 
skiljer sig från en vanlig tjänst (Pather & Usabuwera, 2010). På grund av detta är e-
tjänstekvalitet en viktig faktor för att en e-tjänst ska bli framgångsrik. E-
tjänstekvalitet definieras som kundens utvärdering av en tjänsts kvalitet som utförs 
online (Pather & Usabuwera, 2010). Loiacono et al. (2002) anser att det finns tre olika 
vinklar att beakta i en e-tjänst, maskinen, experten och kunden. Ofta glöms 
kundvinkeln bort, även fast det är kunden som slutligen bestämmer e-tjänstens 
kvalitet. 
 
Enligt Al-Nuaimi et al. (2013) har många studier försökt definiera vilka 
tjänstekvalitets dimensioner som är applicerbara på en e-tjänst, där de fem stora 
dimensionerna inom tjänstekvalitet är: gripbar, tillförlitlighet, mottaglighet, empati 
och säkerhet. Viktigt att påpeka är dock att olika studier har presenterat olika 
dimensioner, beroende på vad studien ska undersöka. Inom e-tjänstekvalitet finns det 
ingen överenskommelse om vilka dimensioner som ska ingå, men dimensioner som är 
vanligtvis ingår i studier involverar bland annat säkerhet, design, tillförlitlighet, 
individualisering samt enkelhet att använda (Al-Nuaimi et al., 2013).     

2.2.1.1 Skala för att mäta en e-tjänsts kvalitet 
Enligt Li och Suomi (2009) har det blivit allt viktigare att mäta kvaliteten hos en e-
tjänst. Baserat på 25 tidigare studier har Li och Suomi (2009) identifierat åtta 
dimensioner som kan användas vid utvärdering av kvaliteten hos en e-tjänst. 
 

1. Design på hemsida – Hemsidan är det första kunden ser. I en e-tjänst bestäms 
kvaliteten hos designen hur smidigt köpprocessen går. En oattraktiv design 
kan resultera att kunderna avbryter köpet.  

2. Tillförlitlighet – E-tjänsten levererar vad företaget lovar att den ska göra. Det 
är viktigt att kunderna känner att de kan lita på e-tjänsten. 

3. Mottaglighet – Snabb respons på ett kundproblem, vilket leder till att 
kunderna känner större tillit för företaget. 

4. Säkerhet – Kundernas finansiella och personliga data skyddas på ett 
tillfredställande sätt. 
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5. Uppfyllelse – Korrekt information angående produktens eller tjänstens 
tillgänglighet. Felaktig information kan leda till att kunderna väljer en 
konkurrent i framtiden. 

6. Individualisering – Möjligheten för kunden att individualisera e-tjänsten. 
Vilket leder till att företaget får information om kunden tack vare kundens 
olika val. 

7. Information – Informationen som erbjuds är korrekt, uppdaterad och 
formulerad på ett sätt som gör att kunden förstår den. Detta leder till att 
kunden enklare kan fatta ett beslut. 

8. Empati – Kontakten mellan kunden och företaget, genom till exempel e-post 
och chatt, måste ske på ett bra sätt där företaget försöker förstå kundens 
behov. 

2.2.1.2 De sju dimensionerna av E-QUAL 
Kaynama (2000, refererad till i Echeverri et al., 2013) menar att ”E-QUAL”, som är 
ett sätt att mäta e-tjänstekvalitet, har tagits fram från ”SERVQUAL” för att utvärdera 
tjänstekvaliteten i en e-tjänst. Åtta dimensioner är identifierade som har en avgörande 
betydelse för kvaliteten hos en e-tjänst: 
 

1. Tillgänglighet – Är hemsidan enkel att finna?  
2. Navigation – Hur enkelt är det att navigera på hemsidan? 
3. Design och presentation – Vilken bild förmedlar hemsidan? 
4. Innehåll och syfte – Är informationen relevant och informativ? 
5. Gångbarhet och noggrannhet – Vilket är hemsidans strategiska syfte, som 

inkluderar hemsidor som skapas för Internet och hemsidor som skapas för att 
agera som online affärer? 

6. Mottaglighet – Hur benäget är företaget att svara på kunders email och 
möjligheter att kontakta företaget? 

7. Individualisering – Hur anpassningsbar är hemsidan? 
8. Rykte och säkerhet – Hur hanteras och skyddas kundernas information? 

2.2.1.3 Vanliga kvalitetsdimensioner för e-tjänster 
Pather och Usabuwera (2010) har studerat 6 olika studier och utifrån dessa studier 
kommit fram till att de sju vanligaste kvalitetsdimensionerna som används inom e-
tjänstekvalitet är: 

1. Utseende – Hur attraktiv är hemsidan?  
2. Tillgänglighet – Fungerar hemsidan problemfritt och visar aktuell information 

om produkterna? 
3. Kommunikation – Innehåller hemsidan uppdaterad information och klara 

svar från företaget? 
4. Användarvänlighet – Är hemsidan enkelt att navigera på och har en bra 

struktur? 
5. Tillförlitlighet – Är hemsidan tillförlitlig och fungerar när kunden vill 

använda den? 
6. Säkerhet – Är hemsidan riskfri att använda? 
7. Mottaglighet – Erbjuder företaget snabba lösningar på problem, snabba svar 

och snabb leverans?  

2.3 Kundens förväntningar 
Kvaliteten på tjänsten spelar dock liten roll om det inte finns en klar bild av vad 
kunderna på marknaden verkligen vill ha (Grönroos, 1984). Enligt Zeithaml, Berry 
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och Parasuraman (1993) beror kundens upplevelse på tjänstekvaliteten på kundens 
förväntningar kontra den levererade tjänsten. Denna nivå kallas den önskade 
servicenivån. Kunder är dock medvetna om att denna nivå inte alltid går att uppnå, 
därför har de flesta kunder även en lägre nivå som kallas för acceptabel nivå. Området 
mellan dessa två nivåer kallas för toleranszon, se figur fyra. 
 

 
Figur 4. Toleransnivåer hos en service. Efter Berry och Parasuraman. (1991) 

2.2.1 Faktorer som påverkar kundens förväntningar 
Parasuraman, Berry och Zeithaml (1991) menar att det är viktigt att förstå vad 
kunderna förväntar sig för att lyckas leverera en bra tjänst. Även fast det kan vara 
oklart vad som påverkar kundernas förväntningar har Parasuraman et al. (1991) 
kommit fram till frågor som är bra att beakta. Frågorna handlar bland annat om vilka 
externa faktorer som kan påverka, finns det flera typer av förväntningar samt om 
förväntningarna ändras över tid. Baserat på empiriska studier har Zeithaml et al. 
(1993) identifierat faktorer som kan påverka förväntningen hos kunden. Olika 
förväntningar påverkar olika kunder olika mycket. Faktorerna som Zeithaml et al. 
(1993) har presenterat är följande: 
 

• Ett större engagemang i tjänsten, t.ex. pga. kvaliteten på tjänsten påverkar 
företagets förmåga att tjäna sina kunder 

• Kundens personliga behov 
• Tillfälligt ändrade krav på kvaliteten, t.ex. pga. nödsituation 
• Alternativ, t.ex. alternativa leverantörer 
• Självupplevd serviceroll 
• Oförutsägbara händelser, t.ex. dåligt väder 
• Klart uttalade löften, t.ex. kontrakt och reklam 
• Icke-klart uttalade löften, t.ex. pris 
• Mun-till-mun marknadsföring 
• Tidigare erfarenheter 

 
Falk Dahlin (2015, 23 april) berättar om en undersökning där anseendet undersöktes 
bland 38 företag. I denna undersökning nämns faktorer som påverkar anseendet hos 
företag i energibranschen. Enligt denna studie påverkar samhällsansvar samt priset 
kunderna betalar anseendet hos företag i energibranschen.   

2.4 Kundansträngning 
Enligt Cardozo (1965) är kundansträngning en viktig faktor för att lyckas uppnå 
kundnöjdhet. Ansträngningen består av tre komponenter: Fysiska, psykiska och/eller 
finansiella resurser det tar att slutföra till exempel ett köp. Dixon et al. (2010) har 
presenterat ett mått som heter ”customer effort score” och måttet mäter hur enkelt 
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företaget gör det för kunderna att uträtta sitt ärende. Wiesel, Verhoef, och de Haan 
(2012) ger dock ett varningens ord att det inte finns något optimalt mått att använda 
för att uppnå kundnöjdhet och kundlojalitet samt att mått som bygger på en parameter 
ska användas med försiktighet. 

2.4.1 Customer effort score 
Dixon et al. (2010) presenterade 2010 begreppet ”Customer effort score”, som alltså 
är ett relativt nytt begrepp som mäter kundens ansträngning. CES mäts genom att 
ställa frågan ”Hur stor ansträngning fick du personligen lägga ned för att lösa ditt 
ärende?”. Betygsystemet är 1-5 där fem är mycket stor ansträngning och ett är väldigt 
låg ansträngning. Enligt Dixon et al. (2010) är CES det bästa måttet för att mäta 
kundens vilja att köpa fler än en gång av företaget. Dixon et al. (2013) menar dock att 
det inte alltid går att jämföra CES med andra mått som till exempel ”Net promoter 
score”, och att en jämförelse är lite som att jämföra äpplen med apelsiner. 

 
Dixon et al. (2013) menade att frågan ”Hur stor ansträngning fick du personligen 
lägga ned för att lösa ditt ärende?” inte var en bra fråga att ställa då många företag 
hade problem med denna fråga. Därför utvecklades CES 2.0 där den nya frågan är 
”Företaget gjorde det enkelt för mig att lösa mitt ärende” och det nya betygsystemet 
är 1-7. Dixon et al. (2013) menade att den nya frågan är en variant av den gamla som 
har visat sig ge ett mycket mer tillförlitligt resultat, den översätts enklare till andra 
språk samt att den är enklare att svara på för kunden.  Figur fem visar vad som kan 
klassas som ett bra, medel och dåligt CES för ett företag. Färgen röd representerar ett 
dåligt CES (0-50), gult ett medelbra CES (51-70) och grönt ett bra CES (71-100). 
 

 
Figur 5. Vad är ett bra CES? Efter Dixon et al. (2013) 

Att mäta kundansträngning och få bort faktorer som kräver hög ansträngning består 
av tre nivåer menar Dixon et al. (2013). Den första nivån handlar om att förstå 
kundlojalitet gentemot företaget, denna nivå mäts bäst med hjälp av till exempel ”Net 
promoter score”. Den andra nivån handlar om kundansträngningen som krävs vid 
utnyttjandet av tjänsten, denna nivå mäts bäst med hjälp av till exempel CES och som 
komplement kan företag jämföra sitt CES med annan insamlad data som visar på 
kundansträngningen. Den tredje nivån handlar om att förstå hur kundens serviceresa 
har sett ut, med andra ord antalet kontaktpunkter och vilken typ av kontaktpunkt det 
har varit, i vilken ordning dessa kontaktpunkter besöktes samt kundupplevelsen vid 
varje kontaktpunkt.  
 
Dixon et al. (2013) har gjort undersökningar för att ta reda var kunder i allmänhet 
stöter på problem när de använder en e-tjänst. Figur 6 visar de största 
problemområdena samt hur många procent av kunderna som tyckte det var ett 
problem. 
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Figur 6. Allmänna problemområden i en e-tjänst. Efter Dixon et al. (2013) 

2.4.2 Vad händer om en kund är missnöjd? 
Dixon et al. (2013) menar att om kundansträngningen minskar är det troligare att 
kunderna är nöjda och gör ett återköp. Att kunder gör återköp är väldigt viktigt då 
kostnaden enligt Hoffman et al. (2009) är tre till fem gånger lägre än kostnaden att 
rekrytera nya kunder. Dessutom är nuvarande kunder mer mottagliga för ett företags 
marknadsföring och är därför en viktig källa till inkomst. Dessutom frågar nuvarande 
kunder mindre frågor, är vana med företagets processer och är villiga att betala mer 
för tjänsten (Hoffman et al., 2009). Samma författare har beskrivit en process som 
beskriver vad som händer vid en misslyckad tjänst, se figur sju. 
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Figur 7. Kundsvar efter en misslyckad tjänst. Efter Hoffman et al. (2009) 

Enligt Randall Brandt och Reffett (1989) är det viktigt att kontinuerligt förbättra 
tjänstekvaliteten genom att fokusera på problemen som kunden stöter på, och att det 
finns två olika typer av tjänstekvalitet, den första typen är kvaliteten på hur servicen 
är levererad, denna typ blir sällan uppmärksammad av kunderna. Den andra typen är 
kvalitet på hur problem och ändringar i tjänsten hanteras, denna typ blir ofta mer 
uppmärksammad. Detta då det är vanligt att kunder endast är intresserade av 
tjänstekvaliteten vid ett problem (Randall Brandt & Reffett, 1989).  

2.5 Referensram 
Teorin som har beskrivits i detta kapitel kommer ligga till grund för att skapa kunskap 
om problemområdet. Figur åtta visar på ett övergripande sätt hur teorin kommer 
användas i examensarbetet och hur teorin är kopplad till frågeställningarna. 
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Figur 8. Examensarbetets övergripande referensram 

För att besvara examensarbetets syfte kommer frågeställningarna och teori studeras 
för att kunna finna faktorer som påverkar en e-tjänsts kvalitet, faktorer som påverkar 
kundernas förväntningar samt vad som kan hända om tjänsten misslyckas. Med 
teorier inom e-tjänstekvalitet, kundförväntningar samt hur kunden beter sig vid en 
misslyckad tjänst kommer data insamlad från enkäter analyseras för att finna 
upplevda problemområden i en e-tjänst. Frågeställning två fokuserar på den upplevda 
ansträngningen som krävs för att använda e-tjänsten samt inom vilka funktioner 
kunderna måste anstränga sig som mest. Detta har analyserats med hjälp av teorier 
inom CES och e-tjänstekvalitet. Tabell två och tabell tre visar mer specifikt hur varje 
teori kommer att användas på respektive frågeställning. 
 
Tabell 2. Referensram för frågeställning ett 

Teori Innehåll Källa Vad mäts? 
Typ av tjänst E-tjänst & stödtjänst Al-Nuaimi et 

al. (2013)  
de Ruyter et 
al. (2000)  
Echeverri & 
Edvardsson 
(2012) 
Grönroos 
(1996) 

Om typen av 
tjänst 
påverkar 
kundens 
uppfattning 
och tolerans 
mot tjänsten 
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E-tjänstekvalitet Kvalitetsdimensioner Al-Nuaimi et 

al. (2013)  
Li & Suomi 
(2009) 
Hoffman et 
al. (2009) 
Pather & 
Usabuwera 
(2010) 

Faktorer som 
är viktiga att 
ta hänsyn till 

Tjänstekonsumtionsprocessen Ingångsfasen, 
konsumtionsfasen & 
avskiljandefasen 

Grönroos 
(2008) 

I vilken fas 
uppstår 
problemen 

Kundens förväntningar Faktorer som 
påverkar kundens 
förväntningar 

Zeithaml et 
al. (1993) 
Falk Dahlin 
(2015) 

Faktorer som 
påverkar vad 
kunderna 
förväntar sig 
av e-tjänsten 

Vad händer vid en 
misslyckad tjänst? 

Hur kunden reagerar 
vid en misslyckad 
tjänst 

Hoffman et 
al. (2009) 

Vilka val 
kunden har 
och vad som 
är troligast att 
kunden gör 

 
Tabell 3. Referensram för frågeställning två 

Teori Innehåll Källa Vad mäts? 
Kundansträngning CES Dixon et al. (2013) Den upplevda 

kundansträngningen 
Typ av tjänst Stödtjänst Grönroos (1996) Om faktumet att e-

tjänsten är en 
stödtjänst påverkar 
kunderna 
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3. Metod 
Kapitel tre diskuterar hur problemet ska lösas samt olika alternativ och motiv för de 
gjorda valen. 

3.1 Vetenskapligt syfte 
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) finns det tre olika typer av studier, 
utforskande, beskrivande och förklarande. Vilken av dessa som används beror på 
typen av frågeställningar. 
 
En utforskande studie är lämplig att använda för att få kunskap om ett speciellt valt 
ämne. Den är speciellt användbar om du försöker tydliggöra din kunskap om ett 
problem. Det finns ett antal sätt att utföra en utforskande studie, till exempel genom 
litteraturundersökningar, fokusgrupper eller intervjuer. Fördelen med en utforskande 
studie är att den är flexibel och anpassar sig lätt till förändringar (Saunders et al., 
2012).    
 
En beskrivande studie används när du vill få korrekt information om en händelse, 
person eller situation. Det är viktigt att ha en klar bild om fenomenen om det du vill 
samla in data om innan du samlar in den. Denna typ av studie används ofta som en del 
av en förklarande studie (Saunders et al., 2012). 
 
En förklarande studie används för att förklara sambandet mellan variabler. Vid denna 
typ av studie är alltså huvudpunkten att förklara sambandet mellan de ingående 
variablerna (Saunders et al., 2012). 

3.1.1 Detta examensarbetes vetenskapliga syfte   
Syftet med detta examensarbete är att undersöka e-tjänster i energibranschen utifrån 
ett kundperspektiv. Därför kommer en utforskande studie att användas för att få 
kunskap från kunderna om hur de upplever e-tjänster inom nämnda bransch, men 
studien är också beskrivande då examensarbetet ska beskriva vilka problemområden 
som kunderna upplever finns i en e-tjänst i energibranschen.  

3.2 Forskningsansats 
Enligt Saunders et al. (2012) finns det två olika forskningsansatser, induktiv och 
deduktiv, dessa två kan också kombineras. En deduktiv forskningsansats används när 
en hypotes baseras på existerande teori och en strategi utformas för att testa 
hypotesen. En deduktiv forskningsansats börjar med teorier och hypoteser som testas 
med insamlad data för att utveckla en teori, se figur nio. 
 

 
Figur 9. Deduktiv forskningsansats. Egen modell 

En induktiv forskningsansats börjar med insamling av data som följs av en analys av 
den insamlade informationen. Informationen samlas in för att hitta och utforska en 
händelse som används för att forma en hypotes eller teori, se figur tio. 
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Figur 10. Induktiv forskningsansats. Egen modell 

Som tidigare nämnts går det även att kombinera dessa två, forskningsansatsen kallas 
då för abduktion. Vid abduktion rör sig studien mellan en deduktiv och induktiv 
ansats, se figur elva. 

 
Figur 11. Abduktion. Egen modell 

3.2.1 Detta examensarbetes forskningsansats 
Detta examensarbete har baserats på existerande teorier och modeller som kommer att 
jämföras med insamlad data. Därför kommer en deduktiv forskningsansats att 
användas.  

3.3 Forskningsstrategi 
Enligt Yin (2003) har tre faktorer stor påverkan på vilken typ av forskningsstrategi 
som ska användas. Den första faktorn är vilken typ av forskningsfrågor som används, 
den andra faktorn är om det behövs kontroll över hur det som studeras agerar och det 
tredje steget är hur mycket fokus som ska riktas mot nutida händelser. Tabell fyra 
visar vilka strategier som är bäst vid vilka situationer.  
 
Tabell 4. Forskningsstrategi. Enligt Yin (2003) 

Strategi Forskningsfråga Kontroll av 
beteende 

parametrar 

Fokus på samtida 
händelser 

Experiment Hur? Varför? Ja Ja 
Enkät Vem? Vad? Var? 

Hur många? Hur 
mycket? 

Nej Ja 

Arkivstudie Vem? Vad? Var? 
Hur många? Hur 

mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historiskt material Hur? Varför? Nej Nej 
Fallstudie Hur? Varför? Nej Ja 
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3.3.1 Detta examensarbetes forskningsstrategi 
Då frågeställningarna börjar på ordet vad eller hur mycket begränsas 
forskningsstrategin till enkät och arkivstudie. Detta examensarbete behöver inte 
kontroll på hur det som observeras agerar, det vill säga kunderna, men den riktas mot 
samtida händelser. Både enkät och arkivstudie fungerar alltså, men enkät väljs då dess 
fördelar väger tyngre än en arkivstudies fördelar för denna undersökning.  

3.4 Dataurval 
För att kunna besvara en studies syfte behövs det någon form av insamlad data. Enligt 
Saunders et al. (2009) finns det två typer av datainsamlingar, kvantitativ och 
kvalitativ. Skillnaden mellan dessa två ligger i om insamlingen av data som används 
är numerisk (siffror) eller icke-numerisk (ord). I en kvantitativ studie används ofta 
enkäter som datainsamlingsmetod och som analysverktyg används ofta bland annat 
grafer, där resultaten kan sammanfattas som siffror.  I en kvalitativ studie är 
datainsamlingsmetoden ofta intervjuer och som analysmetod datakategorisering, det 
vill säga resultatet skrivs med ord. Det går att använda båda dessa metoder till en 
studie men ofta lutar en studie mer åt ena hållet (Saunders et al., 2012). Om dessa två 
metoder kombineras med varandra kallas det för en blandad-metod, vilket gör det 
möjligt att tillämpa både kvalitativ och kvantitativ teknik (Saunders et al., 2012). 

3.4.1 Primär- och sekundärdata 
Enligt Saunders et al. (2012) finns det två olika typer av data som går att samla in, 
primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som har samlats in speciellt för den 
aktuella studien och sekundärdata är data som har samlats in vid ett tidigare tillfälle. 
Sekundärdata kan vara insamlad för att svara på ett annat syfte, vilket måste tas 
hänsyn till i den aktuella studien. 

3.4.2 Datainsamlingsmetoder    
Enligt Yin (2003) finns det 6 olika datainsamlingsmetoder: Dokumentation, 
arkivhandlingar, intervjuer, direkt observationer, fysiska föremål och observationer 
med delaktighet. Ingen av datainsamlingsmetoderna har någon klar fördel gentemot 
någon annan utan alla har sina för- och nackdelar, se tabell fem. Enligt Saunders et al. 
(2012) är det möjligt att kombinera flera olika tekniker vilket stärker studiens 
tillförlitlighet.  
 
Tabell 5. För- och nackdelar med varje teknik. Enligt Yin (2003) 

Teknik Fördel Nackdel 
Dokumentation • Kan kollas upp flera gånger 

• Har inte skapats som ett resultat 
från studien 

• Innehåller exakt information om 
en händelse 

• Långt tidsspann 

• Kan vara selektiv, om 
dokumentet är 
inkomplett 

• Författaren påverkar 
• Kan vara svårt att 

komma åt rätt 
dokument 

Arkivhandlingar • Samma som dokumentation 
• Precis och kvantitativ 

• Samma som i 
dokumentation 

• Kan vara svårt att 
komma åt pga. 
hemligstämpel 

Intervjuer • Fokuserar direkt på studiens • Dåliga frågor kan 



18 
 

ämne 
• Ger insiktsfulla slutsatser 

påverka 
• Låg svarsfrekvens 
• Svarspersonen säger 

vad intervjuaren vill 
höra 

Direkta 
observationer 

• Täcker händelser i realtid 
• Innehåller bakgrund till 

händelsen 

• Tidskrävande 
• Selektiv om inte urvalet 

är stort 
• Händelser kan utspela 

sig annorlunda pga. att 
de observeras 

• Kostnad 
Observationer 
med delaktighet 

• Samma som för direkta 
observationer 

• Ger insikt om beteende och 
motiv mellan människor 

• Samma som direkta 
observationer 

• Påverkan från utredaren 

Fysiska föremål • Ger insikt om kultur 
• Ger insikt om tekniska 

operationer 

• Selektiv 
• Tillgänglighet 

3.4.3 Detta examensarbetes dataurval 
Detta examensarbete har använt sekundärdata. Sekundärdatan har kommit från 
webbenkäter och befintlig litteratur. Datan som samlats in från webbenkäten fanns 
tillgänglig på en hemsida. Det fanns mer data tillgänglig än vad som behövdes för 
detta examensarbete. Därför skedde det ett dataurval och endast svar angående 
positiva och negativa erfarenheter om Mina sidor samt den upplevda ansträngningen 
för att göra sitt ärende användes som data för att svara på frågeställningarna. Den 
insamlade datan var av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Webbenkäten 
skickades till kunder, via e-post, som besökt Mina sidor och gav dem möjligheten att 
klicka på en länk och svara på enkäten och svarsfrekvensen på webbenkäten var 
ungefär 10 %. Utöver datan från webbenkäten användes även sekundärdata från 
litteratur för att analysera kundsvaren från enkäten. 

3.5 Urval 
Oftast är det inte möjligt att samla in data från hela populationen till exempel på 
grund av tid, pengar eller tillgänglighet. Oftast är det nödvändigt att undersöka en del 
av populationen (Saunders et al., 2012). Det går att dela upp urvalsmetoder i 
slumpmässiga och icke-slumpmässiga. I ett slumpmässigt urval har alla i 
populationen lika stor chans att bli utvald medan i ett icke-slumpmässigt har inte alla 
lika stor chans att bli utvalda (Saunders et al., 2012). 

3.5.1 Detta examensarbetets urval 
I detta examensarbete har urval ur populationen gjorts två gånger, första gången när 
företaget valdes och andra gången vid valet vilka kundsvar som skulle ingå i 
examensarbetet. Det var författaren till detta examensarbete som tog initiativet till att 
skriva inom ett område med tydlig kundkoppling. Därför skickades en skiss på en idé 
ut till flera olika företag. Efter att noggrant gått igenom vad de utvalda företagen 
svarade valdes Vattenfall ut. Tillsammans med Vattenfall utvecklades den 
ursprungliga idén. 
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Vid urvalet av vilka kundsvar från enkäten som skulle ingå i undersökningen gjordes 
urvalet i samråd med Vattenfall på grund av deras kännedom om deras kunder. 
Representativa kunder var kunder som hade ett giltigt elavtal, hade registrerat en e-
postadress, var en privatkund samt var kund inom el eller värme och hade använt 
Mina sidor under de senaste månaderna. Då populationen var för stor och för att 
undvika att analysera för gamla kundsvar valdes kunder som svarat mellan 
03.11.2014 – 12.01.2015. Antalet enkäter som analyserades var cirka 650. Det stora 
antalet enkäter valdes för att ge en rättvisare bild av e-tjänsten och möjligheten till en 
tillräckligt bra analys.  

3.6 Analys av data 
När all data har samlats in måste den analyseras. Enligt Saunders et al. (2012) spelar 
det roll hur informationen analyseras beroende på om den är kvalitativ eller 
kvantitativ. Även Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) är inne på samma sak och 
anser att det spelar roll hur informationen ska analyseras beroende på om den är 
kvalitativ och kvantitativ och att den ska redovisas enligt tabell 6. 
 
Tabell 6. Insamling och analys av kvalitativ och kvantitativ data. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(2011) 

Inriktning Data Syfte Exempel Insamling Redovisning Analys 
Kvalitativ Termer Betydelser, 

mening 
Dilemman, 
beslut, 
bedömning 

Intervju, 
observationer 

Citat, 
berättelse, 
fallbeskrivning 

Dekonstruktion, 
diskursanalys, 
narrativ analys, 
grundad teori 

Kvantitativ Siffror Utpräglade 
egenskaper 

Inkomst 
efter kön 

Enkät, arkiv, 
intervju 

Tabell, grafer, 
diagram 

Genomsnittsmått, 
avvikelse, 
samband 

 
I detta examensarbete har både den kvantitativa och kvalitativa data som samlats in 
genom en enkät klargjorts genom egengjorda figurer. Datan har sedan jämförts med 
teorier inom framförallt e-tjänstekvalitet för att upptäcka var det fanns 
förbättringsmöjligheter.  
 
Analysen som presenteras i kapitel 6 har delats upp i två huvuddelar. I den första 
delen analyseras vad kunderna upplever som problemområden till en e-tjänst idag och 
vilka områden som behöver förbättras, det vill säga resultatet från empirin analyseras. 
Denna analysdel har delats upp i åtta undergrupper för att tydliggöra vad kunderna 
eftersträvar av varje funktion som Mina sidor har. Kundernas åsikter angående Mina 
sidor har analyserats framförallt genom användandet av kvalitetsdimensioner inom e-
tjänstekvalitet. Den sista underrubriken reflekterar vad kunden skulle kunna göra efter 
att den har lämnat e-tjänsten. 
 
I den andra delen analyseras kundansträngningen samt vilka funktioner som kräver 
mest ansträngning av kunderna. Detta har sedan jämförts med vad som kom fram 
under analysen av den första frågeställningen. 

3.7 Trovärdighet 
Att en studie har hög trovärdighet är viktigt. Enligt Saunders et al. (2012) brukas 
trovärdighet delas in i två delar, reliabilitet och validitet. 
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3.7.1 Reliabilitet 
Enligt Saunders et al. (2012) har en studie hög reliabilitet om svaren från studien blir 
lika vid två eller fler olika tillfällen. Det finns fyra hot mot reliabilitet: 
 

1. Fel från deltagare – Varje faktor som påverkar hur deltagare svarar på 
undersökningen 

2. Bias från deltagare – Varje faktor som ger felaktiga svar från deltagaren 
3. Fel från frågeställare – Varje faktor som påverkar frågeställarens tolkning av 

svaren 
4. Bias från frågeställare - Varje faktor som påverkar frågeställarens 

registrering av svaren 

3.7.1.1 Detta examensarbetes reliabilitet 
Om studien görs om under samma förutsättningar bör samma resultat uppnås. I detta 
examensarbete är dock förhoppningen att resultatet förändras om ett liknande 
examensarbete görs vid en senare tidpunkt. I och med att e-tjänster har blivit ett allt 
vanligare verktyg för att ge service till kunderna samt att en bra e-tjänst kan ge en 
konkurrensfördel är förhoppningen att resultatet används för att förbättra e-tjänsten. 
Problemen som uppkom i examensarbetet har alltså förhoppningsvis åtgärdats i 
framtiden och i framtiden kan andra problem ha uppkommit. För att undvika riskerna 
nummer ett och två skickades enkäterna ut på e-post till kunderna vilket har gjort att 
kunderna själva har kunnat välja om de vill fylla i den och de har haft två veckor på 
sig från dagen de fick enkäten. Detta hindrar dock inte deltagarna från att fylla i 
enkäten när de är påverkade av externa faktorer. Alla som svarad på enkäten var 
också anonyma. Resultatet från enkäten påverkar kunderna vilket kan fungera som en 
morot för att få deltagarna att svara ärligt på enkäten. Då detta examensarbete endast 
har gjorts av en person kan hot nummer tre och fyra gallras bort. 

3.7.2 Validitet  
En studie har hög validitet om studien mätte vad den skulle mäta (Saunders et al., 
2012). Det finns 6 hot mot validitet: 
 

1. Framtida eller dåtida händelser – En händelse som påverkar deltagarens 
uppfattning 

2. Test – Deltagarna beter sig olika pga. att de blir testade 
3. Instrument – Ändring av forskningsinstrument mellan olika steg i ett projekt 

som påverkar resultatet 
4. Dödlighet – Deltagare lämnar studien 
5. Mognad – Externa faktorer som påverkare deltagarens beteende etc. i studien 
6. Osäkerhet - Oklart samband mellan orsak och verkan. 

 
Utöver dessa hot finns även enligt Saunders et al. (2012) extern validitet som syftar på 
om studien kan användas utanför den studerade miljön. 

3.7.2.1 Detta examensarbetes validitet 
I detta examensarbete var det framförallt dåtida händelser som var en risk, då något 
som hände för länge sedan fortfarande kan påverka kundens uppfattning. Då inga 
observationer gjorts bör inte deltagarna ha betett sig annorlunda. Då detta 
examensarbete var relativt kort försvann även riskerna för ändring av 
forskningsinstrument, mognad och dödlighet. Den externa validiteten kan anses vara 
hög, då det är troligt att arbetsgången kan användas i andra miljöer än miljön i denna 
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undersökning. Resultatet kan dock skifta beroende på hur e-tjänsten ser ut, vilket gör 
att det alltid är bra att anpassa till den aktuella miljön. 
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4. Beskrivning av fallföretaget 
I kapitel fyra kommer fallföretaget Vattenfall att presenteras samt deras e-tjänst Mina 
sidor. 

4.1 Vattenfall 
Vattenfall grundades 1909 genom ombildningen av Trollhätte kanal och 
vattenkraftsanläggningen till kungliga Vattenfallstyrelsen. Den svenska staten hade 
köpt vattenrätterna i Trollhättan några år tidigare och började nu arbeta med 
elproduktion. Några år senare byggdes de första vattenkraftverken (Vattenfall, 2013).  
 
1996 började Vattenfall att expandera internationellt. Idag är de största marknaderna 
Norden, Tyskland och Nederländerna som 95 % av det totala kassaflödet kommer 
ifrån. Storbritannien är en expanderande marknad framförallt inom vindkraft 
(Vattenfall, 2014). 
 
Vattenfall ägs av den svenska staten och har som ägardirektiv "Vattenfalls 
övergripande strategi inriktas på att stärka kundfokus och att ställa om mot en mer 
hållbar energiportfölj. Samtidigt ska Vattenfall kunna ge en marknadsmässig 
avkastning till ägaren och vara ett långsiktigt finansiellt stabilt företag." (Vattenfall, 
2015). 
 
Utifrån detta har Vattenfall identifierat tre strategiska fokusområden (Vattenfall, 
2015): 

• Ökat kundfokus och nya kundnära affärsmodeller 
• En mer hållbar energiportfölj 
• Ökat affärsfokus i alla delar av verksamheten 

4.1.1 CES vid Vattenfall 
CES mäts på Vattenfall med hjälp av enkäter som skickas ut till kunder som har 
använt Mina sidor och uppfyller andra krav. CES betygssätt av kunderna på skalan 0-
10 (där 0 är låg ansträngning). I dagsläget räknas CES ut med formeln: 𝐶𝐸𝑆 =
%  𝐿å𝑔  𝑎𝑛𝑠𝑡𝑟ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 −%  𝐻ö𝑔  𝑎𝑛𝑠𝑡𝑟ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔. 
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5. Kunders syn på Vattenfalls e-tjänst Mina sidor 
I kapitel fem kommer resultaten från enkäterna som genomförts hos Vattenfalls 
kunder. Resultaten presenteras i form av figurer med förklarande text. 

5.1 Data till frågeställning ett 
Vad för problemområden upplever kunder med en e-tjänst tillhörande ett företag i 
energibranschen idag och vad kan göras för att minska dessa upplevda 
problemområden? 
 
Kundsvaren från webbenkäten som angav ett problem har delats in i sju olika grupper, 
baserade på Mina sidors vanligaste användningsområden. I figur tolv presenteras 
grupperna som visar vilka problemområden som Vattenfalls kunder upplever att e-
tjänsten Mina sidor har. Enligt enkätsvaren är de största problemområdena kopplade 
till funktionerna förbrukning, inloggning och pris och avtal. Att visa och ändra 
personlig information samt att se status på ett ärende upplevs också som problem men 
inte av lika många kunder. 
 

 
Figur 12. Upplevda problemområden. Enligt Vattenfalls kunder 

5.1.1 Titta på Min förbrukning 
Figur 13 visar att det största problemområdet när kunden vill se sin förbrukning är 
tekniska problem. Där det vanligaste är att Mina sidor är långsam eller att 
informationen inte kan visas. Den näst största stapeln är att det inte finns tillräckligt 
med information angående kundens förbrukning på Mina sidor. Den mest efterfrågade 
informationen är att kunna se dagsförbrukningen, att det skulle finnas en bättre 
jämförelsetjänst där det är möjligt att jämföra sin förbrukning med liknande hushåll 
samt ytterligare statistik. Den tredje stapeln är kopplad till att kunderna inte kan se hur 
mycket deras förbrukning har kostat dem. De två nästföljande staplarna är framförallt 
där för att kunderna inte upplever att informationen är uppdaterad samt att det inte går 
att jämföra sin förbrukning med utomhustemperaturen. Stapeln övrigt innehåller 
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kundkommentarer som inte kunde placeras i någon av de andra staplarna samt icke-
återkommande åsikter. Citaten nedan visar på några åsikter som kunder har om 
funktionen förbrukning på Mina sidor. 
  

”Det förekommer lång väntetid på att få efterfrågad information, och vid flera 
tillfällen är det helt stopp!” 

 
”kunna läsa av förbrukningen per dag” 

 
”Var ute efter årskostnad el. Man kan bara se kw [sic] förbrukning” 

 

 
Figur 13. Upplevda problemområden kopplat till förbrukning. Enligt Vattenfalls kunder 

5.1.2 Logga in på Mina sidor 
Figur 14 visar mer detaljerat vilka de vanligaste problemområdena är när kunden ska 
logga in på Mina sidor. De två vanligaste problemen är att det är krångligt att logga 
in, vilket till stor del beror på att kunderna upplever att de inte kan välja sina egna 
inloggningsuppgifter. Att kunna logga in med BankID är efterfrågat av många kunder. 
Den tredje största stapeln är tekniska problem där de två stora problemen är att det 
ibland inte går att logga in på Mina sidor samt att inloggningen upplevs som långsam. 
Vissa kunder önskar att det skulle vara möjligt att spara inloggningsuppgifterna i 
webbläsaren vilket skulle underlätta inloggningsprocessen. Stapeln övrigt innehåller 
kundkommentarer som inte kunde placeras i någon av de andra staplarna samt icke-
återkommande åsikter. Citaten nedan visar på några åsikter som kunder har om 
inloggningen till Mina sidor. 
 

”Enklare inloggning” 
 

”man kan logga in med mobilt bank ID” 
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”Kunna ändra inloggningsuppgifter” 
 

 
Figur 14. Upplevda problemområden kopplat till inloggning. Enligt Vattenfalls kunder 

5.1.3 Pris och avtal 
Figur 15 visar att det klart största problemområdet är att kunderna upplever att det är 
en otydlig prissättning samt att det är svårt att finna skillnaden mellan fast och rörligt 
pris. Det näst största problemområdet är att kunderna upplever att informationen som 
finns inte är tillräcklig. Informationen som önskas är framförallt bättre information 
om avtalen som Vattenfall erbjuder, att det tydligt ska framgå när det nuvarande 
avtalet går ut och hur kunden enkelt säger upp avtalet alternativt förnyar det samt mer 
information om elpriset, hur det har förändrats under de senaste åren. Det tredje 
största problemet är att kunderna tyckte utformningen av hemsidan är rörig och 
svårnavigerad, vilket gör det svårt att se priserna. De två nästkommande staplarna är 
att kunderna upplever det som krångligt att förnya, ändra eller säga upp sitt nuvarande 
avtal. Några personer upplevde också vissa tekniska problem. Stapeln övrigt 
innehåller kundkommentarer som inte kunde placeras i någon av de andra staplarna 
samt icke-återkommande åsikter. Citaten nedan visar på några åsikter som kunder har 
angående funktionen priser och avtal på Mina sidor. 
 

”Skulle förnya mitt avtal hos er och det kändes inte självklart att det blev gjort, dvs 
jag upplevde den processen som väldigt otydlig. Jag vet fortfarande inte om jag 

lyckats” 
 

”Jag vill kunna se senaste månadens rörliga pris för att kunna jämföra mot 
fastprisnativen [sic]. Vidare ogillar jag alla välmenande sammanslagningar till 

totalpriser. Jag vill kunna se varje beståndsdel av prisuppbyggnaden.” 
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”Jag vill kunna se dagspriset på olika elavtal som gäller just den dag jag är inne på 
mina sidor utan att fylla i en massa uppgifter” 

 

 
Figur 15. Upplevda problemområden kopplat till pris & avtal. Enligt Vattenfalls kunder 

5.1.4 Status på ärende 
Figur 16 visar mer detaljerat de största problemområdena. Status på ärende var ett av 
områdena få kunder hade något problem med. Det största problemet är dock att 
kunderna anser att det är svårt att finna information de söker efter på Mina sidor. De 
två nästkommande staplarna rör att informationen som finns är otillräcklig samt att 
vissa kunder har upplevt tekniska problem. Stapeln övrigt innehåller 
kundkommentarer som inte kunde placeras i någon av de andra staplarna samt icke-
återkommande åsikter. Citaten nedan visar på några åsikter som kunder har angående 
funktionen att se statusen på ett anmält ärende och på Mina sidor. 
  

”Det borde vara lättare att direkt hitta till en sida för klagomål eller frågor” 
 

”Jag hade först svårt att göra en anmälan för meddelande vid strömavbrott, jag 
hittade inte hur jag skulle kunna göra själva anmälan. Sedan när jag väl lyckades så 
kunde jag inte registrera två mobilnummer trots att det stod i informationen att det 

var möjligt. Måste det vara så krångligt?” 
 

”Kanske så man få länkar till kontakter eller webchat [sic] till rådgivare om man vill 
fråga om något eller är i behov av hjälp.” 
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Figur 16. Upplevda problemområden kopplat till status på ärende. Enligt Vattenfalls kunder 

5.1.5 Visa personlig information 
Figur 17 visar att det klart största problemområdet är att kunderna tycker det är rörigt 
när de ska titta på sin personliga information. Det som efterfrågas är framförallt 
tydligare rubriker, att det ska gå att individualisera startsidan mer samt att det ska 
finnas fler snabbknappar till andra funktioner. Den näst största stapeln är tekniska 
problem där vissa kunder vill att gränssnittet ska bli bättre. En kund upplevde att det 
inte fanns tillräckligt med information. Stapeln övrigt innehåller kundkommentarer 
som inte kunde placeras i någon av de andra staplarna samt icke-återkommande 
åsikter. Citaten nedan visar på några åsikter som kunder har när de ska visa personlig 
information på Mina sidor. 
 

”Bättre och mer logisk struktur på första sidan.” 
 

”Behöver vara tydligare hur man hittar olika delar” 
 

”Möjlighet att spara egna favoritsidor inom mina sidor” 
 

 
Figur 17. Upplevda problemområden kopplat till att visa personlig information. Enligt Vattenfalls kunder 

5.1.6 Ändra personlig information  
Figur 18 visar att det finns tre staplar som visar att de största problemområdena är att 
det är svårt att ändra information, tekniska problem samt att vissa funktioner saknas. 
Information som kunderna upplever är svår att ändra är bland annat att ändra adress 
samt övriga personuppgifter. Tekniska problem som kunder upplever är att 
informationen de ändrar inte blir ändrad i systemet. En funktion som önskas är att det 
ska vara möjligt att växla mellan Mina sidor och kundtjänst. Stapeln övrigt innehåller 
kundkommentarer som inte kunde placeras i någon av de andra staplarna samt icke-
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återkommande åsikter. Citaten nedan visar på några åsikter som kunder har när de ska 
ändra personlig information på Mina sidor. 
    

”Det bör bli enklare att ändra sina sina [sic] uppgifter såsom exempelvis 
företagsnamn, adress och telefonnummer. När jag behövde ändra våra uppgifter för 

en tid sedan gick det bara att ändra vissa av uppgifterna.” 
 

”Jag försökte överföra tre abonnemang från mig privat till mitt eget bolag. Jag kunde 
inte hitta den funktionen, så jag kontaktade Kundservice.” 

 
”Försökte på "Mina sidor" och samtidigt i telefon med hjälp av Vattenfalls 

supportman få ett av mina fem abonnemang överfört till autogiro. Detta lyckades inte 
utan han kommer att skicka blanketter brevledes. Fel på hemsidan.” 

 

 
Figur 18. Upplevda problemområden kopplat till att ändra personlig information. Enligt Vattenfalls kunder  

5.1.7 Övrigt 
Figur 19 visar övriga problemområden som anses vara allmänna för Mina sidor och 
inte kopplat till någon av avsnitten ovan. Det största allmänna problemområdet är att 
kunderna anser att Mina sidor är svårnavigerad och att layouten är plottrig. Kunderna 
upplever att det finns för mycket information på Mina sidor vilket gör att den 
relevanta informationen hamnar i skymundan samt att det ska vara tydligare rubriker 
för att underlätta när kunden söker efter en specifik tjänst. Det näst största 
problemområdet är kopplat till fakturor där kunderna upplever att det ibland är svårt 
att hitta gamla fakturor. Det tredje största problemområdet är att kunderna upplever 
Mina sidor som instabil med en del tekniska problem. De vanligaste tekniska 
problemen är att Mina sidor laddar långsamt, information kan inte visas samt att Mina 
sidor är dåligt anpassad till surfplattor och mobiltelefoner. Stapeln övrigt innehåller 
kundkommentarer som inte kunde placeras i någon av de andra staplarna samt icke-
återkommande åsikter. Citaten nedan visar på några åsikter om övriga 
problemområden på Mina sidor. 
 

”lättare att få fram fakturorna” 
 

”Mera genvägar till olika sidor som tillexempel [sic] strömavbrott mm” 
 

”Snabbare laddningstider, stod och tuggade ett bra tag på nästan samtliga sidor jag 
besökte.” 
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Figur 19. Övriga problemområden. Enligt Vattenfalls kunder 

5.2 Data till frågeställning två 
Hur stor ansträngning måste kunderna lägga ned vid användandet av en e-tjänst?  
 
Ungefär 50 % av kunderna ansåg att det krävdes låg ansträngning för att lösa sitt 
ärende på Mina sidor. Mina sidors CES för den undersökta perioden var 25. Listan 
nedan visar i vilken funktion som kunderna upplevde att de behövde anstränga sig 
som mest för att använda, där förbrukning krävde minst ansträngning och övrigt 
krävde mest ansträngning. 

1. Förbrukning 
2. Visa personlig information 
3. Ändra personlig information 
4. Inloggning 
5. Pris och avtal 
6. Status på ärende 
7. Övrigt 
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6. Analys 
I kapitel 6 kommer material från kapitel två och fem att användas för att analysera 
vad det är kunderna eftersträvar av e-tjänsten Mina sidor, hur detta bäst uppfylls och 
hur ansträngande Mina sidor är att använda. 

6.1 Analys av Mina sidor 
Ur datan som kommer från den utskickade webbenkäten, framkom det att av de 
tillfrågade kunderna som upplevde ett problem vid användning av Mina sidor svarade 
80 % att problemet för dem låg inom något av områdena förbrukning, inloggning eller 
pris och avtal. I kapitel 5.1 blir det tydligt att kundernas åsikter angående de olika 
funktionerna som Mina sidor erbjuder går isär. Baserat på kundsvaren är det tydligt 
att kunderna ställer olika krav på Mina sidor. Detta beror enligt Zeithaml et al. (1993) 
på att olika faktorer kan påverka vad kunden förväntar sig av tjänsten. Utöver de här 
faktorerna som är applicerbara för de flesta branscher, har det också presenterats 
faktorer som framkom i en undersökning med svenska kunder. Ur studien presenterad 
av Falk Dahlin (2015) framkom det att pris och samhällsansvar påverkar anseendet 
hos företag i energibranschen. Pris och samhällsansvar är generella för alla företag i 
energibranschen, baserat på kundsvaren är ett rimligt antagande att Vattenfall även 
påverkas negativt på grund av att de är statligt ägda. Då statliga bolag ofta ses som 
ineffektiva och ofta blir omtalade i media, vilket kan leda till förutfattade meningar. 
Kundsvaren bekräftade också att många kunder anser att det är viktigt att Vattenfall 
tar ett stort samhällsansvar samt att många ansåg att priset var högt, vilket kan ha och 
göra med att det finns fördomar att priset är extra högt under vintern. Faktorerna 
presenterade ovan kan ha påverkat kundernas svar negativt. Nämnda faktorer skapar 
tillsammans en bild av vad kunden förväntar sig, och som efter användandet av Mina 
sidor bestämmer om kunden är nöjd eller missnöjd. Figur 20 visar hur författaren till 
detta examensarbete tänker sig hur de nämnda faktorerna tillsammans med 
kundansträngning påverkar kundnöjdheten för Mina sidor.  
 

 
Figur 20. Samband mellan påverkande faktorer och kundnöjdhet. Egen modell 

Som kapitel 2.2 visar har det presenterats många olika studier angående e-
tjänstekvalitet. Al-Nuaimi et al. (2013) nämner vanliga kvalitetsdimensioner inom e-
tjänstekvalitet. Li och Suomi (2009) och Kaynama (2000, refererad till i Hoffman et 
al., 2009) har båda presenterat olika faktorer som påverkar e-tjänstekvalitet samt 
Pather och Usabuwera (2010) har sammanställt ett antal studier för att finna vanliga 
kvalitetsdimensioner. Även då de inte presenterar exakt samma kvalitetsdimensioner 
framgår det att kvalitetsdimensionerna som är presenterade är snarlika med varandra, 
med olika namn i vissa fall. Av de presenterade kvalitetsdimensionerna i avsnitt 2.2 
kommer följande dimensioner att användas i analysen, då det är författaren till detta 
examensarbetes uppfattning att dessa är de mest förekommande.  
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• Tillförlitlighet – Förmågan att leverera en lovad tjänst pålitligt och korrekt 
• Tillgänglighet – Är det enkelt att hitta hemsidan? 
• Säkerhet – Skyddas kundernas finansiella och personliga data? 
• Design och navigation – Är hemsidan attraktiv, strukturerad och lätt att 

använda? 
• Innehåll och information – Information som är uppdaterad, relevant, korrekt 

och lätt att förstå  
• Individualisering – Hur anpassningsbar är hemsidan till kundernas personliga 

behov? 
• Mottaglighet – Tillräckligt med kontaktinformation, snabbt svar till kunderna 

och löser problem snabbt 
 
Grönroos (2008) har presenterat en modell som heter tjänstekonsumtionsprocessen 
och som handlar om tre olika stadier i en tjänsts livscykel, ingångsfasen, huvudsakliga 
konsumtionsfasen samt avskiljandefasen. Där stödtjänster, till exempel Mina sidor, 
ska skapa värde till konsumtionen av kärntjänsten. Ur dataurvalet framkom det att det 
finns både kunder som upplever problem med Mina sidor samt kunder som inte 
upplever problem med Mina sidor. Men då de flesta av kundsvaren handlade om olika 
problem som kunden stött på kan det antas att Mina sidor inte är den värdeskapande 
stödtjänst som den kan vara, utan att det finns stora förbättringsmöjligheter för Mina 
sidor. På grund av dessa förbättringsmöjligheter är det möjligt att Mina sidor inte gör 
det grundläggande tjänstepaketet mer attraktivt för kunderna i dagsläget, utan det är 
möjligt att kunderna lämnar Vattenfall för en konkurrent, om konkurrenten erbjuder 
en attraktivare stödtjänst. Dock ska det nämnas att många kundsvar angav att kunden 
brydde sig mindre om Mina sidor och mer om det aktuella elpriset. Oavsett vad är 
varje förlorad kund på grund av Mina sidor en förlust för Vattenfall, då det generellt 
är tre till fem gånger dyrare att finna nya kunder jämfört med att behålla existerande 
kunder enligt Hoffman et al. (2009). En dålig upplevelse leder dessutom inte bara till 
förlorade inkomster utan också troligtvis till ökade inkomster för konkurrerande 
företag, då kunderna inte klarar sig utan den erbjudna kärntjänsten. Randall Brandt 
och Reffett (1989) menar att kunderna är mer intresserade av tjänstekvalitet när 
tjänsten slutar fungera, något som bekräftas av enkätsvaren från kunderna. Svaren är 
betydligt mer utförliga när kunden har haft en negativ upplevelse samt att det är fler 
kunder som har fyllt i webbenkäten när de har haft en negativ upplevelse. 
 
Då kundernas förväntningar är olika beroende på vilken funktion som de använder på 
Mina sidor, kommer varje funktion analyseras var för sig. Dessutom kommer 
tjänstekonsumtionsprocessen att användas individuellt på varje funktion, och dess 
problemområden, då faserna och utfallen ser olika ut beroende på funktion. 
Resonemanget som förts tidigare i detta kapitel om vilka faktorer som påverkar 
kundens förväntning på Mina sidor kommer också att fördjupas för varje funktion i 
avsnitten 6.1.1 - 6.1.7. Antagandena angående vilka externa faktorer som påverkar 
kunderna tas med kundsvaren från webbenkäten i åtanke.     

6.1.1 Analys av funktionen förbrukning 
Avsnitt 5.1.1 visar att kundernas åsikter går isär hur funktionen förbrukning fungerar. 
Detta visar att det Zeithaml et al. (1993) diskuterar stämmer, nämligen att Vattenfalls 
kunder har olika förväntningar och reagerar olika när de ska se sin förbrukning. Att de 
reagerar olika kan bero på externa faktorer, beskrivs i avsnitt 2.2.1. Av faktorerna som 
har presenterats är det troligt att kundernas förväntningar påverkas av, baserat på 
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svaren från webbenkäten, uttalande löften från Vattenfall där Vattenfall säger att 
tjänsten ska fungera, kundens personliga behov då kunder inte kräver samma 
information om deras förbrukning, samt tidigare erfarenheter av Mina sidor eller 
liknande tjänster. Avsnitt 5.1.1 visar att kunderna upplever att det finns fem 
problemområden när de vill se sin förbrukning: Tekniska problem, Otillräcklig 
information, Dålig koppling mellan förbrukning och kostnad, informationen är inte 
uppdaterad samt att temperaturgraf saknas. Figur 21 i bilaga 2 visar hur jag tolkar 
tjänstekonsumtionsprocessen med möjliga utfall när kunden ska se sin förbrukning. 
Trycker på länk är ingångsfasen, huvudsakliga konsumtionsfasen är när kunden ser 
sin förbrukning och avskiljandefasen är när kunden lämnar tjänsten. Baserat på denna 
tolkning hamnar problemen främst inom den huvudsakliga konsumtionsfasen, med 
vissa tekniska problem under ingångsfasen. Allt detta visar att kunderna eftersträvar 
en tjänst som är pålitlig och kan användas när kunden vill, mer information och 
specifikt mer information hur mycket deras förbrukning har kostat dem samt att det 
ska vara möjligt att jämföra sin förbrukning med utomhustemperaturen. För att 
komma tillrätta med problemområdena är en förbättring inom kvalitetsdimensionerna 
tillförlitlighet samt inom innehåll och information nödvändig. 

6.1.2 Analys av inloggningsprocessen 
Kundernas åsikter angående inloggningsprocessen går isär. Avsnitt 5.1.2 visar 
förvisso att de flesta kunderna eftersträvar en enklare inloggningsprocess, men att de 
har olika sätt att göra den enklare. Varför förväntningarna är olika är svårt att svara 
på, men av faktorerna som Zeithaml et al. (1993) har presenterat är det troligt att 
kundernas förväntningar påverkas framförallt av tidigare erfarenheter av 
inloggningsprocesser från framförallt andra hemsidor. I avsnitt 5.1.2 framgår att 
kunderna anser att det finns fyra problemområden när de försöker logga in. Dessa 
problemområden är: Svårt att logga in, Kan inte välja egna inloggningsuppgifter, 
Tekniska problem samt Det går inte att spara inloggningsuppgifterna i webbläsaren. 
Figur 22 i bilaga 2 visar min tolkning av tjänstekonsumtionsprocessen med möjliga 
utfall när kunden ska logga in till Mina sidor. Ingångsfasen är när kunden trycker på 
länken för Mina sidor för att komma till inloggningssidan, den huvudsakliga 
konsumtionsfasen är när kunden fyller i sina användaruppgifter och avskiljandefasen 
är när kunden trycker på logga in. Utifrån denna tolkning ligger problemområdena 
framförallt i den huvudsakliga konsumtionsfasen. Allt detta visar att kunderna 
eftersträvar en enklare inloggningsprocess där det är möjligt att individualisera ännu 
mer med egna användaruppgifter. Baserat på datan presenterad i avsnitt 5.1.2 är en 
förbättring inom kvalitetsdimensionerna säkerhet, individualisering samt 
tillförlitlighet önskvärd för att minska de uppleva problemen hos kunderna. 

 6.1.3 Analys av funktionen avtal och priser 
Det framgår i avsnitt 5.1.3 att kunderna upplever att de största problemområdena när 
det kommer till pris och avtal är att det är oklart vad totalpriset kommer bli, 
informationen som finns är inte tillräcklig, det är rörigt, det är problem med att 
förnya, ändra eller säga upp avtal samt tekniska problem. Inom pris och avtal är 
troligt att kunderna påverkas av tidigare erfarenheter av framförallt andra företag 
inom samma bransch, löften från Vattenfall, kundens personliga behov, icke-klart 
uttalade löften från till exempel telefonförsäljare samt mun-till-mun marknadsföring 
från släkt, vänner eller andra personer. Det är min uppfattning att det är inom denna 
funktion som flest faktorer påverkar kundernas förväntningar, mycket på grund av att 
inom energibranschen är priset väldigt viktigt för kunderna. Med de upplevda 
problemområdena i åtanke har jag tolkat tjänstekonsumtionsprocessen, figur 23 i 
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bilaga 2. Ingångsfasen är när kunden trycker på länken för att se avtalen, den 
huvudsakliga konsumtionsfasen är när kunden undersöker olika alternativ och 
avskiljandefasen är när kunden lämnar tjänsten. Utifrån denna tolkning finns 
problemområdena framförallt inom den huvudsakliga konsumtionsfasen men även 
tekniska problem i ingångsfasen är ett problem. Baserat på detta dras slutsatsen att 
kunderna vill att det ska vara enkelt att förnya eller ändra sitt nuvarande avtal, att det 
ska vara tydligare vad totalpriset kommer bli, samt en stabilare tjänst med färre 
tekniska problem. För att komma tillrätta med problemområdena är en förbättring 
inom kvalitetsdimensionerna design och navigation, innehåll och information samt 
individualisering önskvärd. 

6.1.4 Analys av funktionen statusen på ärende 
Baserat på kundsvaren som är sammanfattande i avsnitt 5.1.4 är det troligt att av 
faktorerna som Zeithaml et al. (1993) har presenterat påverkas kunderna av tidigare 
erfarenheter av andra företag och Vattenfall, löften från Vattenfall samt kundens 
personliga behov. Det framgår i avsnitt 5.1.4 att det inte var många kunder som hade 
problem inom detta område, men kunderna som hade problem angav att de största 
problemområdena är att det är rörigt, tekniska problem samt att informationen inte är 
tillräcklig. Figur 24 i bilaga 2 visar min tolkning av funktionen status på ärende insatt 
i tjänstekonsumtionsprocessen med möjliga utfall när kunden vill se statusen på ett 
aktuellt ärende. Ingångsfasen är när kunden trycker på länken för att skapa ett ärende, 
den huvudsakliga konsumtionsfasen är när kunden kollar statusen på sitt ärende och 
avskiljandefasen är när kunden lämnar tjänsten. Utifrån denna tolkning finns de 
huvudsakliga problemen inom den huvudsakliga konsumtionsfasen. Kunderna 
eftersträvar att det ska vara enklare att navigera, mer information om sitt ärende samt 
att tjänsten ska vara stabilare. För att lösa problemområdena är en förbättring inom 
kvalitetsdimensionerna design och navigering, tillförlitlighet samt innehåll och 
information önskvärd. 

6.1.5 Analys vid visning av personlig information 
De kundupplevda problemområdena när kunden ska titta på sin personliga 
information visas i avsnitt 5.1.5. Av faktorerna som presenterats i avsnitt 2.2.1 är det 
troligt att kundernas förväntningar påverkas av tidigare erfarenheter av andra företag 
och Vattenfall, icke-klart uttalade löften från Vattenfall samt kundens personliga 
behov. Avsnitt 5.1.5 visar att det inte är många kunder som har problem inom detta 
område men kunderna som har problem angav att de största problemområdena är att 
det är rörigt när kunderna vill se sin personliga information, det uppstod tekniska 
problem samt att informationen som fanns inte var tillräcklig. Figur 25 i bilaga 2 visar 
hur författaren till detta examensarbete tolkar tjänstekonsumtionsprocessen med 
möjliga utfall när kunden visar sin personliga information. Ingångsfasen är när 
kunden går in på sin personliga sida, den huvudsakliga konsumtionsfasen är när 
kunden visar sin personliga information och avskiljandefasen är när kunden slutar titta 
på sin personliga information. Utifrån denna tolkning finns de flesta problem inom 
den huvudsakliga konsumtionsfasen. Allt detta visar att kunderna eftersträvar en 
stabilare tjänst, mer information samt att det ska vara mindre rörigt att visa sin 
personliga information. För att lösa problemområdena är en förbättring inom 
kvalitetsdimensionerna design och navigation, innehåll och information samt 
tillförlitlighet önskvärd. 
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6.1.6 Analys vid ändring av personlig information 
Av faktorerna som Zeithaml et al. (1993) diskuterar är det min uppfattning att 
kundsvaren i avsnitt 5.1.6 kan ha påverkats av tidigare erfarenheter av andra företag 
och Vattenfall, icke-klart uttalade löften från Vattenfall samt kundens personliga 
behov. Det framgår i avsnitt 5.1.6 att det inte är många kunder som har problem inom 
detta område men kunderna som hade problem angav att de största problemområdena 
är att det upplevs som svårt att ändra sin personliga information, det uppstår tekniska 
problem samt att vissa kunder upplever att vissa funktioner saknas. Figur 26 i bilaga 2 
visar min tolkning på tjänstekonsumtionsprocessen med möjliga utfall när kunden ska 
ändra sin personliga information. Ingångsfasen är när kunden går in på sin personliga 
sida, den huvudsakliga konsumtionsfasen är när kunden ändrar i sin personliga 
information och den avskiljandefasen är när kunden slutar ändra sin personliga 
information. Baserat på den här tolkningen finns problemområdena framförallt i den 
huvudsakliga konsumtionsfasen. Kunderna eftersträvar alltså att det ska vara enklare 
att ändra sin information, en stabilare tjänst samt fler olika funktioner. För att lösa 
problemområdena är en förbättring inom tillförlitlighet, design och navigation samt 
innehåll och information önskvärd. 

6.1.7 Analys av övriga funktioner 
Avsnitt 5.1.7 tar upp åsikter som är generella för Mina sidor eller tillräckligt specifika 
för att inte täckas upp av någon av de andra funktionerna. Kundsvaren gav viss 
antydan till att kundernas allmänna uppfattning av Mina sidor påverkas av tidigare 
erfarenheter av Mina sidor och andra liknande tjänster, mun-till-mun marknadsföring, 
löften från Vattenfall, tillfälligt ändrade krav på kvaliteteten, till exempel vid 
strömavbrott samt kundens självupplevda serviceroll. Svaren har också visat att 
kunderna uppfattning om Vattenfall påverkas av att de är statligt ägda och medias 
rapportering om företaget. I avsnitt 5.1.7 framgår det att övriga problem som 
kunderna stöter på, mest är kopplat till fakturor, att Mina sidor är allmänt rörigt samt 
att Mina sidor regelbundet drabbas av tekniska fel. Kunderna önskar en e-tjänst som 
är stabil, enkel att navigera på, fler möjligheter till individualisering samt att den 
innehåller relevant information. För att lösa problemområdena är en allmän 
förbättring inom kvalitetsdimensionerna tillförlitlighet, individualisering, innehåll och 
information samt design och navigation önskvärd. 

6.1.8 Efter användandet av Mina sidor 
När kunden lämnar Mina sidor är det troligt att han eller hon antingen är nöjd eller 
missnöjd. Berry och Parasuraman (1991) menar att om kunden blir nöjd beror på om 
tjänsten hamnar i kundens toleranszon som är området mellan vad kunden accepterar 
och önskar av en tjänst. Baserat på kundsvaren som har inkommit från webbenkäterna 
kan slutsatsen dras att majoriteten av kunderna är missnöjda efter användandet av 
Mina sidor. Hoffman et al. (2009) har presenterat en modell, som beskrivs i avsnitt 
2.4.2, som beskriver kundens agerande vid en misslyckad tjänst. Där kunden väljer 
om han eller hon ska agera vid en misslyckad tjänst eller göra ingenting. Väljer 
kunden att agera kan kunden till exempel kontakta företaget i fråga, vänner och 
släktingar eller en tredje part. De här valen gäller även för Mina sidor. 
Svarsfrekvensen på webbenkäten var ungefär 10 %, vilket betyder att ungefär 10 % 
av kunderna som fick enkäten var villiga att kontakta Vattenfall. En viktig fråga är 
alltså vad gör resterande 90 %? 
 
Grönroos (1996) har presenterat olika typer av tjänster, dessa beskrivs utförligare i 
avsnitt 2.1.2. Mina sidor är en stödtjänst, baserat på kundsvaren verkar många av 
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kundernas toleranszon vara större än den hade varit om detta varit en kärntjänst samt 
att kundernas vilja att agera efter användandet av Mina sidor verkar vara lägre på 
grund av att detta endast är en stödtjänst. 

6.2 Hur stor ansträngning kräver Mina sidor av kunden? 
Dixon et al. (2010) är ursprungsskaparna till CES, från början mättes CES med en 
femgradig skala. 2013 byttes denna skala ut till en sjugradig skala för att denna skala 
var bättre anpassad till vad företagen behövde. I enkäten som Vattenfall skickade ut 
får däremot kunderna fylla i en tiogradigskala. Den troliga anledningen till detta är att 
det underlättar för kunderna då ”stay intention” som också mäts i enkäten, mäts med 
en tiogradigskala, i och med detta blir det enklare för kunderna om båda måtten har 
samma skala. I denna skala sa ungefär 50 % av kunderna att det krävdes mycket stor 
eller ganska stor ansträngning för att utföra sitt ärende på Mina sidor. Enligt Dixon et 
al. (2013) kan CES delas upp i tre betygsgrupper, låg (0-50), mellan (51-70) och hög 
(71-100) CES. Vattenfalls Mina sidor har fått värdet 25 som CES under den 
undersökta tidsperioden vilket placerar Mina sidor i mitten i betygsgruppen med lågt 
CES. Detta betyder att de flesta kunder upplever att det krävs stor eller ganska stor 
ansträngning vid användning av Mina sidor. Att kunder upplever detta är inte bra då 
hög kundansträngning har en negativ påverkan på kundnöjdhet enligt Cardozo (1965). 
Avsnitt 5.1 visar att de flesta missnöjda kunderna upplever problemområden med 
funktionerna förbrukning, inloggning samt pris och avtal. Avsnitt 5.2.1 visar däremot 
att det inte nödvändigtvis är de här tre funktionerna som kräver högst ansträngning av 
kunderna. Samma avsnitt visar att förbrukning har fått det högsta CES värdet, medan 
status på ärende och övrigt kräver mest ansträngning av kunderna. Noterbart är att 
funktionen förbrukning som fick högst CES fick ett värde som antyder att det ändå 
krävs viss ansträngning av kunderna för att använda funktionen.  Det var få kunder 
som hade åsikter angående funktionerna visa och ändra personlig information samt 
status på ärende vilket gör det svårare att bekräfta de framräknade CES värdena som 
giltiga. Värt att påpeka är att det kan vara svårt att avgöra till exempel hur dåligt eller 
bra 25 är som CES då det saknas studier som har undersökt CES hos olika industrier, 
vilket gör att det inte finns något värde att jämföra med. 
 
Dixon et al. (2013) har presenterat en undersökning som visar var kunder generellt 
upplever problem vid användandet av en e-tjänst oavsett industri, se figur 6 i avsnitt 
2.4.1. Baserat på svaren i kapitel 5 har en graf tagits fram och samma rubriker har 
använts för att se den procentuella fördelningen för Mina sidor. Figur 27 visar en grov 
uppdelning hur den procentuella fördelningen för Mina sidor ser ut. Det är värt att 
notera att det inte är helt jämförbart då flera av funktionerna i Mina sidor är unika för 
företag i energibranschen och återfinns därför i övrigt vilket har gjort den stapeln 
högre jämfört med övriga staplar. Jämförelsen visar dock att många e-tjänster, 
inklusive Mina sidor, har problem med samma funktioner. De stora skillnaderna 
mellan Mina sidor och en generell e-tjänst är att stapeln för tekniska problem är 
väldigt hög, stapeln övrigt är hög på grund av ovan nämnda anledningar samt stapeln 
jag kunde inte hitta vad jag sökte är lägre för Mina sidor. Att tekniska problem är en 
av de högsta staplarna är givetvis oroväckande då tekniska problem kan innebära att 
kunden inte kan använda Mina sidor överhuvudtaget. En iakttagelse är att 0 % av 
kunderna i urvalsgruppen använde Mina sidor för att finna telefonnummer till 
Vattenfalls kundservice eller skicka ett mail till dem. I övrigt stämmer kundsvaren 
angående Mina sidor hyfsat överens med de generella svaren från Dixon et al. (2013) 
undersökning.  
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Figur 27. Vattenfalls kunders åsikter rörande Mina sidor 

Enligt Dixon et al. (2010) är CES det bästa måttet för att analysera hur villiga 
kunderna är att fortsätta vara kunder hos företaget, det skulle därmed vara ett bättre 
mått än till exempel ”net promoter score”. Baserat på detta examensarbete går det inte 
att dra några slutsatser om kundansträngning har en stor påverkan på kundlojalitet 
som Dixon et al. (2010) menar att det har. Men med tanke på att kunderna som kunde 
fylla i enkäten angående kundansträngning endast är en liten del av företagets totala 
kundgrupp är det troligt att vad Wiesel et al. (2012) argumenterar för stämmer till viss 
del, att det inte finns något optimalt mått för att uppnå kundlojalitet samt att mått som 
bygger på en fråga ska användas med försiktighet. Även Dixon et al. (2013) har dock 
kommit fram till att det inte alltid är rättvist att jämföra de olika måtten med varandra 
då de är applicerbara i olika situationer. Det finns ingen undersökning hur CES 
fungerar som mått i energibranschen specifikt, men det går att argumentera att 
kopplingen mellan CES och lojalitet i detta fall är bristande på grund av att Mina 
sidor endast är en stödtjänst till Vattenfalls kärntjänst. 
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7. Slutsatser och diskussion 
I kapitel sju kommer frågeställningarna besvaras av korta svar, en diskussion 
kommer föras kring dessa resultat och förslag till fortsatta studier kommer ges. 

7.1 Slutsatser 
De två frågeställningarna skapades för att uppfylla examensarbetets syfte. Syftet med 
detta examensarbete är att undersöka hur kunderna till företag i energibranschen 
upplever en e-tjänst som erbjuds och hur stor ansträngning som krävs för att använda 
denna e-tjänst. 
 
Frågeställning ett: 
Vad för problemområden upplever kunder med en e-tjänst tillhörande ett företag i 
energibranschen idag och vad kan göras för att minska dessa upplevda 
problemområden? 
 
Kapitel 5.1 presenterar upplevda problemområden hos kunderna. Ur dataurvalet 
framkom det att de svarande kunderna upplevde att det fanns en del problemområden 
med e-tjänsten Mina sidor. Tabell sju visar en sammanfattande version av vilka 
problemområden som flest kunder upplevde inom varje funktion samt vilka 
kvalitetsdimensioner som behöver förbättras för att förbättra de upplevda 
problemområdena. 
 
Tabell 7. Upplevda problemområden för varje funktion 

Funktion Problemområden Kvalitetsdimension 
Förbrukning Tekniska problem, otillräcklig 

information, Dålig koppling 
mellan förbrukning och pris, 
informationen är inte 
uppdaterad och ingen 
temperatur graf 

Innehåll & 
information samt 
tillförlitlighet 

Inloggning Svårt att logga in, kan inte välja 
egna inloggningsuppgifter, 
tekniska problem och kan inte 
spara inloggningsuppgifterna 

Individualisering, 
säkerhet samt 
tillförlitlighet 

Pris och avtal Oklart pris, otillräcklig 
information, rörigt, kan inte 
förnya avtal, kan inte säga upp 
avtal och tekniska problem 

Design & 
navigation, 
individualisering 
samt innehåll & 
information 

Se status på ärende Rörigt, tekniska problem och 
otillräcklig information 

Design & 
navigation, innehåll 
& information samt 
tillförlitlighet 

Visa personlig information Rörigt, tekniska problem och 
otillräcklig information 

Design & 
navigation, innehåll 
& information samt 
tillförlitlighet 

Ändra personlig 
information 

Svårt att ändra information, 
tekniska problem och funktion 

Design & 
navigation, innehåll 
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saknas & information samt 
tillförlitlighet 

Övrigt Rörigt, fakturaproblem och 
tekniska problem 

Design & 
navigation, 
individualisering, 
innehåll & 
information samt 
tillförlitlighet 

 
Kunderna som ingick i urvalsgruppen och svarade på enkäten angav att de upplever 
att Mina sidor har problemområden inom fem av sju av de presenterade 
kvalitetsdimensionerna. Baserat på kundsvaren är det troligt att kunderna som ingick i 
dataurvalet påverkades av externa faktorer. Faktorer som troligtvis påverkade svaren, 
baserat på enkätsvaren, är bland annat löften från företaget, vilken funktion de 
använder på e-tjänsten samt tidigare erfarenheter från e-tjänsten eller liknande tjänster 
från konkurrenter. Vissa av kundsvaren visade också att kunderna dömde företaget i 
fråga på grund av att de är ett statligt ägt bolag samt på grund av vad media har skrivit 
om företaget. 
 
För att förbättra problemområdena lämnar författaren till detta examensarbete 
följande rekommendationer. Författaren till detta examensarbetes tror att även 
kundansträngningen kommer minska med dessa rekommendationer. 
 

• Erbjuda fler inloggningsmöjligheter till kunderna 
 
Detta ska leda till att kunderna får en smidigare inloggningsprocess och på samma 
gång minska kundansträngningen. 
 

• Undersöka vad de tekniska problemen beror på 
 
I dagsläget upplever många kunder tekniska problem med e-tjänsten. Det är dock 
svårt att avgöra vad problemen beror på utan en djupare undersökning. 
 

• Erbjuda större möjligheter till individualisering 
 
Detta kommer leda till att kunderna kan anpassa e-tjänsten efter sina personliga 
behov, vilket kommer leda till en mindre rörig e-tjänst samt minska deras 
ansträngning vid användandet av e-tjänsten. 
 

• Endast visa relevant information som utifrån ett kundperspektiv är enkel 
att förstå 

 
Detta kommer leda till att informationen som visas är enkelt att tolka för kunderna 
samt information som ger svar på kundernas funderingar. 
 

• Underlätta navigeringen genom att införa en sökfunktion samt minska 
antalet underrubriker 

 
Genom att erbjuda en sökfunktion blir det enklare för kunderna att finna information 
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de söker samt genom att minska underrubriker mindre ansträngande att finna rätt 
information. 
 
Frågeställning två: 
Hur mycket ansträngning måste kunderna lägga ned vid användandet av en e-tjänst?  
 
Kapitel 5.2 visar hur hög ansträngning som krävdes av kunden och vilka funktioner 
som var mest ansträngande att använda. Mina sidor fick ett CES på 25, vilket betyder 
att det krävs stor ansträngning av kunderna för att använda den enligt teorin. 
Funktionen förbrukning var enligt de svarande kunderna den minst ansträngande 
funktionen att använda samt att funktionen, förutom övrigt, som krävde högst 
ansträngning var status på ärende. Det är dock viktigt att påpeka att det inte finns 
något jämförelsevärde att jämföra 25 med. Detta gör det svårt att praktiskt avgöra om 
det är ett bra eller dåligt värde för energibranschen. 

7.1.1 Praktiskt bidrag 
Detta examensarbete har utförts för att förstå hur kunder använder och upplever en e-
tjänst tillhörande företag i energibranschen. Mer specifikt har förståelsen ökat för vad 
det finns för problemområden och hur ansträngande kunderna anser att e-tjänsten är. 
När företagen förstår vilka kvalitetsdimensioner som är viktiga för kunderna och vilka 
som är bristande i dagsläget är det möjligt att förbättra kundens upplevelse genom att 
förbättra kvalitetsdimensionerna. 
 
Eftersom företag inom energibranschen erbjuder liknande kärntjänster, elhandel, och 
kunderna är väldigt prismedvetna och söker, enligt kunderna själva, efter det billigaste 
alternativet, kan det vara av intresse att känna till hur stödtjänster kan göras mer 
attraktiva för att på detta sätt göra kärntjänsten mer attraktiv utan att behöva sänka ett 
redan lågt elpris. 

7.1.2 Teoretiskt bidrag 
Detta examensarbetes teoretiska bidrag har varit att undersöka hur väl teorin angående 
tjänster och e-tjänster, e-tjänstekvalitet, kundförväntningar samt kundansträngning 
kan appliceras på företag inom energibranschen. Arbetet visade också hur kunderna 
till dessa företag upplever en specifik e-tjänst som erbjuds inom nämnda bransch. 
Examensarbetet visade att kunderna upplevde att e-tjänsten var bristande i de flesta av 
de presenterade kvalitetsdimensionerna.  
 
Kunderna ansåg att det krävdes stor ansträngning för att lösa ett ärende med hjälp av 
den aktuella e-tjänsten. Men samtidigt på grund av att det endast var en stödtjänst 
sjönk engagemanget hos kunderna när de angav ansträngningen som krävdes av dem. 
Oavsett vad ger det uträknade CES värdet en fingervisning om hur ansträngande e-
tjänsten är i dagsläget, och kan fungera som jämförelsevärde för framtida studier. 

7.2 Diskussion 
I avsnitten nedan kommer resultatet från examensarbetet att studeras och om resultatet 
är generaliserbart i andra miljöer inom energibranschen och förslag på fortsatta 
studier.  

7.2.1 Reliabilitet och validitet 
Det finns givetvis flera olika faktorer kopplade till reliabiliteten och validiteten i detta 
examensarbete som kan diskuteras. Enkätsvaren redovisades inte i sin helhet i kapitel 
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fem utan sammanfattades i figurer och text, speciellt när detta examensarbete endast 
skrevs av en författare kan detta leda till att informationen misstolkas, för att minska 
denna risk har opponenter och andra personer läst igenom examensarbetet. Det går 
också att argumentera att 650 enkätsvar var för lite, då företaget som har använts i 
detta examensarbete har över en miljon kunder. Fler enkätsvar skulle höjt 
tillförlitligheten, men då examensarbetet endast pågick under 20 veckor begränsade 
tiden antalet enkätsvar som togs med i examensarbetet. Men enkätsvaren speglar trots 
allt populationens åsikter om stödtjänsten. 
 
Att sekundär data användes kan också påverka reliabiliteten och validiteten negativt, 
då sekundär data kan ha samlats in för att besvara ett annat syfte. Alternativet hade 
varit att samla in datan själv. Det är oklart om detta ens hade varit möjligt att göra, 
troligtvis hade det tagit för mycket tid i anspråk och därför valdes detta alternativ bort. 
För att stärka tillförlitligheten användes inte all data som samlats in av det studerade 
företaget då den inte skulle hjälpt till att besvara syftet. Istället skedde ett dataurval 
där data som var relevant för detta examensarbete valdes ut. 
 
Då inte all data redovisas fullständigt kan det också göra det svårt för eventuella 
läsare att avgöra om analysen gjorts på ett bra sätt. Detta borde dock inte påverka 
tillförlitligheten, då det är relativt vanligt att all data inte presenteras utan 
sammanfattas. Datan som använts i examensarbetet kommer direkt från kunderna som 
har använt e-tjänsten. Detta styrker tillförlitligheten och giltigheten. Det är dessutom i 
både författaren till detta examensarbete och det studerade företagets intresse att 
analysen utförs på ett korrekt sätt med sann information från kunderna. 

7.2.2 Är resultatet generaliserbart? 
Examensarbetet visade hur kunder upplevde e-tjänster inom energibranschen samt 
den uppleva ansträngningen. Det är viktigt att komma ihåg att resultatet från detta 
examensarbete är generaliserbart till den grad att det går att generalisera på andra 
företag inom energibranschen som erbjuder en e-tjänst liknande den som studerats i 
detta examensarbete. Resultatet kan troligtvis inte tillämpas rakt av på andra företag, 
på grund av att de kanske erbjuder andra funktioner, har andra problemområden eller 
upplever andra önskemål från deras kunder. 

7.2.3 Fortsatt forskning 
Det här examensarbetet har fokuserat på stödtjänsten Mina sidors problemområden 
samt den upplevda kundansträngningen med CES som tyngdpunkt. Min 
rekommendation är därför för fortsatta studier att undersöka djupare sambandet 
mellan CES och kundnöjdhet och kundlojalitet inom nämnda stödtjänst.  
 
Det här examensarbetet studerar endast miljön hos ett företag. I dagsläget saknas 
studier som fokuserar på kundansträngning och CES inom energibranschen. Därför 
skulle det kunna vara av intresse att göra studier på branschen och studera miljön hos 
andra företag inom energibranschen för att få fram ett riktvärde vad ett bra CES är för 
just denna bransch. Ett ytterligare steg är att undersöka CES, liknande studier har 
gjorts för ”net promoter score”, och jämföra olika branscher med varandra. 
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Bilaga 1. Sökord 
Sökning av litteratur genomfördes på Luleå tekniska universitets databaser. Nedan 
kommer ett axplock på använda sökord. 
 
Customer effort score 
Customer effort 
Customer loyalty 
Customer satisfaction 
Service 
E-service 
Service quality 
E-service quality 
WEBQUAL 
Responsive design 
 
  



 
 

Bilaga 2. Tjänstekonsumtionsprocessen för Mina sidors olika 
funktioner 
 

 
Figur 21. Tjänstekonsumtionsprocessen vid användandet av tjänsten förbrukning. Egen tolkning 

 
Figur 22. Tjänstekonsumtionsprocessen vid inloggning till Mina sidor. Egen tolkning 



 
 

 
 

Figur 23. Tjänstekonsumtionsprocessen vid undersökning om pris och avtal. Egen tolkning 

 
Figur 24. Tjänstekonsumtionsprocessen vid undersökning om status på ärende. Egen tolkning 



 
 

 
Figur 25. Tjänstekonsumtionsprocessen vid visning av personlig information. Egen tolkning 

 
Figur 26. Tjänstekonsumtionsprocessen vid ändring av personlig information. Egen tolkning 

 


