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SAMMANFATTNING 
Dagens marknad är i ständig förändring och nya krav ställs ofta på dess aktörer. Nya 

svårigheter tillkommer, både för konsumenter och för företag, samtidigt som detta också 

innebär nya möjligheter. Med bakgrund av fenomenet sociala medier och dess 

utbredande effekter ämnar denna studie påvisa nya dimensioner av kundklagomål samt 

ryktesspridning. Med anledning av offentlighetens ljus vill vi med denna studie belysa 

ett skifte i hanteringen av klagomål med hänsyn till tre aktörer en 

offentligklagomålshanteringsmiljö inrymmer i jämförelse med tidigare två aktörerna. 

Därmed fokuserar denna studie på offentlig klagomålshantering i syfte att utveckla och 

precisera befintliga strategier för klagomålshantering. Inom traditionell 

klagomålshantering inkluderas två parter, en kund och ett företag, där dialogen sker 

inom stängda dörrar. Inom offentlig klagomålshantering inkluderas ytterligare en part, 

den passiva publiken, som åskådar dialogen mellan kund och företag. Således skapas 

onekligen nya möjligheter för företag att förmedla en bild av dess verksamhet. Offentlig 

klagomålshantering kan med andra ord tillfredställa en klagomålsbudbärare men även 

förmedla en positiv bild av företaget. Strategier bör således utvecklas på bas av 

hänsynstagande till alla involverade aktörer, såväl aktiva som passiva.  

  

Att företag idag bör anpassa sin klagomålshantering till en mer offentlig miljö är något 

vi tagit fasta på i denna uppsats vilken möjliggjorts genom ett samarbete med företaget 

Fairshopping. Med anledning av att Fairshopping.se karaktäriseras av tre aktörer, 

publiken, användarna och klienterna, har denna uppsats kommit att utgå från just dessa 

tre perspektiv.  Uppsatsen baseras på tre olika studier. Två kvantitativa enkäter varav en 

är webbaserad och en mejlbaserad. Dessa syftar till att undersöka uppfattningar kring 

klagomålshantering hos de oregistrerade besökarna, tillika publiken, samt förväntningar 

och åsikter kring kundklagomål och dess hantering hos de registrerade användarna av 

sajten. Den tredje studien utgörs av en kvalitativ studie i form av mejlintervjuer till 

några av de företagen, tillika klienter, som är hanterar kundklagomål offentligt via 

Fairshopping.se. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida traditionell 

klagomålshantering och dess strategier bör och kan utvecklas och preciseras för att 

kunna appliceras på en offentlig miljö, där befintliga kundrelationer vårdas samtidigt 

som nya potentiella kunder genereras.  

 

Företag kan med hjälp av effektiv och ändamålsenlig hantering av offentliga klagomål 

vårda befintliga kundrelationer samtidigt som nya potentiella kunder genereras genom 

en positiv publik uppfattning. Vår uppsats har möjliggjort ett bidrag, i form av 

utvecklingsaspekter, för varje befintlig strategi inom ramen för traditionell 

klagomålshantering. Dessa utvecklingsaspekter tar hänsyn till alla aktörer som den 

offentliga klagomålshanteringsmiljön inrymmer. Uppsatsens resultat påvisar vikten av 

fundamentala insikter kring de möjligheter offentlig klagomålshantering innebär; Älska 

kunder som klagar, Inputen, Slumpmässig inlärning samt Marknadsföring. Dessa 

insikter har sedan en vital roll för maximal tillämpning av de utvecklade och preciserade 

strategierna för klagomålshantering.  
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Tacksamhet vill vi även rikta till alla enkätrespondenter som deltagit i vår studie samt 

till de företag som valde att delta. Den unika datainsamlingen, som denna studie krävt, 

hade inte varit möjlig utan samarbetet och tillgången via Fairshopping samt alla 

respondenters deltagande.    
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1. INLEDNING   

Utbredningen av sociala medier kan i relation till ryktesspridning uppfattas som något 

hotfullt då många konsumenter ser sin chans att ta sina kundklagomål till nya dimensio-

ner. Att ”ondgöra” sig på olika social forum på Internet i syfte att göra avtryck och mar-

kera missnöje kan av många konsumenter ses som ett mer attraktivt alternativ än att 

stillatigande bli illa bemött av företag. För att undgå risken av fördärvande via ryktes-

spridning på Internet kan klagomålshantering komma att tillämpas som effektivt verk-

tyg för företag i syfte att minimera kvoten av missnöjda kunder. Sociala medier skapar 

dock inte enbart nya dimensioner av ryktesspridning utan även nya nivåer för företag att 

interagera med dess kunder. Konsumenters missnöje kan publiceras offentligt på Inter-

net vilket försätter företag i en situation där de tvingas hantera kundklagomålet inom 

samma offentliga miljö. Följaktligen är offentlig klagomålshantering något som kommit 

att bli ett resultat av sociala mediers framfart.    

 

Vid första anblicken kan sociala mediers utbredning med tillhörande risker gällande 

ryktesspridning uppfattas som något hotfullt. Ett ont ting medför dock ofta även något 

gott. Då offentlighetens ljus kan nyttjas till ett företags fördel skapas nya möjligheter till 

framgång.   Offentligheten skapar onekligen även nya förutsättningar som i kombina-

tion med insikter och strategisk hantering kan skapa nya dimensioner av marknads-

kommunikation.  

 

1.1 Ämnesval 

Med hänsyn tagen till ovanstående resonemang tillfaller vårt val av uppsatsämne offent-

lig klagomålshantering med avseende att analysera ämnet utifrån ett marknadsförings-

perspektiv. Vi ämnar således studera fenomenet klagomålshantering i en offentlig miljö 

för att utröna potentiella strategier som kan påverka effekterna av dess hanteringspro-

cess.  

 

Snedsteg är oundvikliga och brister uppstår förr eller senare inom alla verksamheter 

vilka kan komma att påverka företagens kunder negativt (Wilson, Zeithaml, Bitner & 

Gremler, 2008:370). Enligt Grönroos (2002:128) uppstår det verkliga eldprovet för ett 

företags kundrelationer när fel och misstag uppstår som skapar missnöje hos kunderna. 

Den planerade processen leder då till mindre önskvärda resultat för kunden och företa-

get uppnår inte önskad kvalitetsnivå. Grönroos (2002:128) poängterar att oavsett om det 

är företaget, kunden eller någon annan faktor som orsakat misstaget genererar dock var-

je problemsituation tillfällen där företagen kan visa sitt engagemang. Vidare understry-

ker Grönroos (2002:128) att företag måste hantera och ta ansvar för situationen obero-

ende vad eller vem som orsakat felet som uppstått. Om inte en tillfredställande lösning 

kan ges till kunden ökar risken för att denne går förlorad. Grönroos (2002:128) menar 

alltså att sättet på vilket ett företag hanterar klagomål utgör en stor och betydande grund 

för företagets kundrelationer. Därmed anser vi att det är intressesant att studera klago-

målshantering utifrån ett marknadsföringsperspektiv med avsikt att utröna huruvida 

företag skulle kunna dra fördel av en serviceorienterad hantering av kunder som ut-

trycker klagomål och missnöje. 

 

Ramsay (2010:257) belyser det faktum att till följd av sociala mediers utveckling och 

framfart har kunder kommit till insikt med att de idag besitter stor makt över varumär-

ken och företag. Konsumenterna kan med enkelhet göra sig hörda och sprida positiva 
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såväl som negativa rykten om företag över Internet. Följaktligen har konsumenter en 

stor och avgörande betydelse gällande ett företags framgång eller misslyckande på 

marknaden. Ramsay (2010) betonar vidare att med dess rykte på spel tvingas företag 

anta nya dimensioner av interaktion med dess kunder. De företag som väljer att inte 

engagera sig i hur deras varumärke omnämns och uppfattas i sociala forum på Internet 

måste komma till insikt i att de då även förlorar möjligheten till att försöka ändra och 

påverka uppfattningar samt lösa och hantera problem. Idag är det viktigt att belysa of-

fentliga kundrelationer med tanke på att organisationers handlingar lätt blir offentliga 

och detta helt oberoende företagets ställningstagande gentemot offentliggörandet. På 

grund av sociala medier offentliggörs företag idag på ett sätt som inte var möjligt tidiga-

re. Det finns idag många studier och forskning som belyser vikten av klagomålshanter-

ing. Dock ämnar vi studera ämnet klagomålshantering i relation till sociala medier som 

skapar nya dimensioner av offentliggörande. På detta sätt kan befintliga strategier ut-

vecklas med bas av nya offentliga dimensioner tack vare det faktum att klagomålshan-

tering nu utförs i en offentlig miljö.  

 

1.2 Problembakgrund  

I en klagomålshanteringskontext kan flera problem belysas i syfte att illustrera behovet 

av offentlig klagomålshantering. Med anledning av detta har vi valt att framhäva fyra 

bakomliggande problemområden som vi anser utgör hot och dilemman i relation till vårt 

ämnesområde.  

 

1.2.1 Klagomålshanteringsparadoxen 

Enligt Robert & Ramsey (2010:25) är hantering av kundklagomål sällan okomplicerat. 

Dock påstår Robert & Ramsey (2010) att varje klagomål är en möjlighet till att lösa ett 

problem, rätta ett fel, omvandla ett misstycke och underhålla långsiktiga kundrelationer 

vilka annars riskerar att gå förlorade. Således bör företag aldrig förneka eller ignorera 

ett klagomål. Robert & Ramsey (2010:25) betonar att företag inte mottar klagomål på 

grund av otur eller slumpen utan snarare på grund av bristande presterande. Klagomål 

kan vara värdefulla varningssignaler som belyser utvecklingsområden inom en organi-

sation. Utan dessa kan svaga och icke gynnsamma aspekter gå företaget ovetandes förbi 

i väntan på att stora problem kan uppstå. Med andra ord framhäver Robert & Ramsey 

(2010) att klagande kunder är budbärare snarare än problemskapare. Följaktligen menar 

Robert & Ramsey (2010) att kunder som uttrycker klagomål gör företaget en stor tjänst.  

 

I linje med Robert & Ramsey (2010) argumenterar även Larivet & Brouard (2010:539) 

att kundklagomål kan definieras som en protest mot ett företag vilken kan likställas med 

kritisk feedback. Negativa reaktioner är ingenting företag föredrar att få vilket även kan 

ligga till grund för att företag anser att klagomål är svårhanterbart och ointressant. Sam-

tidigt påvisar många studier positiva effekter av klagomålshantering. Enligt Larivet & 

Brouard (2010:540) kan effektiv och professionell klagomålshantering öka kundtill-

fredställelse, produktutvärdering, stärka chanserna för återkommande köp, öka kund-

stocken, minska risken för förödande negativ ryktesspridning samt skapa en positiv in-

verkan på kundlojalitet.           

 

På bas av ovanstående ser vi vissa tendenser till en problematisk paradox då företag 

tenderar att uppfatta kundklagomål som något svårhanterbart trots att det å andra sidan 

innebär en enorm potential som kan skapa stora resurser för företag. Vi antar att detta 
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kan bidra till en tvetydig inställning till kundklagomål då det kan uppfattas som av-

skräckande men även anses vara en stor källa till verksamhetsutveckling. Således kan 

det ligga en stor problematik i ämnet då företag tenderar att avstå från klagomålshanter-

ing trots påvisade positiva och lönsamma effekter utav det.   

 

1.2.2 Kundstocken 

Enligt Hart, Heskett & Earl-Sasser (1990:148) är misstag en kritisk del av tjänster och 

produkter. Hur väl ett företag än anstränger sig är fel och brister helt oundvikliga. Flyg 

blir försenade, köttbitar bränns vid, produkter går sönder. Företag kan inte undvika fel-

steg men de kan ta igen och återhämta sig efter dem. Bra klagomålshantering kan om-

vandla en missnöjd kund till en tillfredställd kund. Alla problem som kan identifieras 

och hanteras kan likställas vid chanser till att frångå ordinarie förpliktelser och skapa 

långsiktiga kundrelationer (Hart et al, 1990).  Med andra ord kan bra klagomålshanter-

ing innebära att även missnöjda kunder förblir kunder. Det kan vara frestande att avfär-

da problem och klagande kunder som upplevs som obetydliga, dock bör företag vara 

ytterst försiktiga gällande att ta den lätta utvägen. Inga företag har råd att förlora kunder 

då det kostar fem gånger mer att ersätta förlorade kunder med nya kunder.  De företag 

som inte bemödar sig att hantera sina missnöjda kunder kommer inom kort inte ha några 

kunder kvar att hantera. De företag som å andra sidan bemödar sig att hantera och hjälpa 

missnöjda kunder kommer inom kort att ha många fler (Hart et al, 1990:149).  

 

Enligt Álvarez, Casielles-Vázguez, & Martín-Díaz (2010:157) är det viktigt att rättelser 

är kraftfulla och effektiva då forskning visar på att misslyckad hantering av klagomål 

och rättelse har en stark och påtaglig påverkan på kundens avsikt att byta företag. Såle-

des kan vi anta ett företags kundstock, tillika marknadsandelar, aldrig kan komma att 

växa då kunder går förlorade på grund av missnöje. Ett företag som riskerar att förlora 

kunder på grund av missnöje kan enligt vår mening likställas med en båt som läcker 

vatten och inom kort kommer sjunka till botten. Ett företag som läcker kunder ökar inte 

sin kundstock även fast nya kunder värvas. Kundstockens tillväxttakt är nästintill obe-

fintlig då nya kunder endast ersätter förlorade kunder. Företagen kan dock förhindra att 

kunder går förlorade via professionell hantering av missnöje och klagomål. Om inte 

befintliga kunder förblir långsiktiga kunder samtidigt som nya kunder erövras kan inte 

den totala kundstocken öka.    

 

1.2.3 Värdeskapande 

Dagens konsumenter kan anses ha stor makt på dagens marknad då värdeskapande sker 

i samverkan med konsumenterna. Detta sätter höga krav på företag som konstant måste 

lyssna till och anpassa sig efter dess kundbehov och önskemål vilka kan ta sig i uttryck 

via klagomål. Den viktiga värdeskapande processen, som Grönroos (2002) framhåller, 

antar vi kan ha en stark koppling till klagomålshantering med tanke på att företagen via 

kundklagomål ges möjlighet till att visa engagemang och främja sina kundrelationer. 

Följaktligen antar vi att de företag som inte engagerar sig i klagomålshantering till viss 

del frångår den värdeskapande process som på dagens relationsinriktade marknad anses 

vara ytterst viktig.  

 

Enligt Grönroos (2002:34) har massmarknadsföring blivit mindre effektivt och lönsamt. 

Alltfler marknader visar sig vara mogna och det blir svårare att hitta nya kunder. Där-

med blir det viktigare att behålla företagens befintliga kunder. Grönroos (2002) poäng-



Offentlig klagomålshantering, Linda Clasdotter & Anna Pohjanen 

 

 

 

4 

 

terar att kunderna idag lättare finner information om olika alternativ gällande produkter 

och tjänster på marknaden vilket resulterar i att kunderna är mer sofistikerade och krä-

vande än tidigare. Således menar Grönroos (2002) att det är via aspekter som kundrela-

tioner, värdeskapande och servicenivå som företagen idag kan främja långsiktiga kund-

relationer. Den process som består i att skapa kundvärde skiljer sig åt mellan det rela-

tionsinriktade perspektivet och det tidigare transaktionsinriktade perspektivet (Grönroos 

2002:35). I transaktionsinriktade modeller och perspektiv skapas kundvärde av företaget 

och finns inbäddat i produkten som levereras till kund. Värde har producerats i förväg 

för att sedan distribueras till kund. Enligt relationsinriktade modeller och perspektiv 

skapas kundvärde av kunden i relation med företaget. Fokus ligger på värdeskapande 

processer där kunder upplever det värde som växer fram snarare än produkten i sig. Re-

lationsperspektivet innebär således att värde skapas snarare än distribueras (Grönroos 

2002:36). Att inta en transanktionsinriktad inställning på dagens mogna marknader kan 

således antas vara problematiskt i relation till värdeskapande. Genom att åstadkomma 

en relationsinriktad inställning kan värdeskapande uppnås. Klagomålshantering inrym-

mer problemlösning och kundfokus vilket kan anses vara en viktig byggsten i skapandet 

av värde som enligt Grönroos (2002) är den viktigaste framgångsfaktor på dagens 

marknad.   

 

1.2.4 Sociala medier 

Enligt Smith (2007:559) har Internet under de senaste åren utvecklats mot användardri-

ven teknologi som bloggar och sociala nätverk. Dessa nätverk har skapat en revolution 

gällande spridning av åsikter och kallas idag sociala medier. Facebook, MySpace, You-

tube och Twitter med flera är sociala plattformar som alla möjliggör att åsikter, rykten 

och händelser både delges och sprids. 

 

Ett misstag som inte upprättas kan idag, jämfört med tidigare, få stora konsekvenser då 

fenomenet sociala medier skapat nya dimensioner av både negativ och positiv ryktes-

spridning. Sociala medier har möjliggjort en svårstoppad och lättillgänglig spridning av 

konsumenters åsikter. Detta har oundvikligen försatt kunderna i en situation där de till 

stor del besitter den makt som kan avgöra ett företags framtid. Med bakgrund av sociala 

mediers effekter och påverkan blir företag offentliga och tvingas därmed bemöta dagens 

marknad på nya sätt. En konsekvens av sociala medier är onekligen att ett missnöje inte 

enbart berör kunden i fråga utan även andra personer, kunder såväl som icke kunder. Ett 

sätt för företag att påverka och eventuellt förhindra denna ryktesspridning är att visa 

engagemang i sin klagomålshantering för att på så vis minimera kvoten av missnöjda 

kunder och därmed den negativa ryktesspridningen. Då missnöjda kunder förblir miss-

nöjda skapas problematik för företag då sociala medier möjliggör ett offentliggörande 

av åsikter som både är svårstoppade och lättillgängliga.  

 

1.3 Från två parter till tre – Offentlig klagomålshantering 

Ett flertal forskare belyser vikten av att hantera klagomål, således finns även utarbetade 

strategier för hur klagomålshantering bör genomföras. Dock tar dessa befintliga teorier 

och strategier hänsyn till två aktörer i hanteringsprocessen; ett företag och en missnöjd 

kund. Med anledning av sociala mediers utbredning sker en stor del av klagomålsdialo-

ger idag på Internet vilket innebär att klagomålshantering har kommit att bli en alltmer 

offentlig handling. Detta innebär således att klagomålshanteringen inte längre enbart 

karaktäriseras av två aktörer. Offentlig klagomålshantering åskådliggörs för alla vilket 
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innebär att observatörer också blir aktörer som kan inkluderas i hanteringsprocessen och 

därmed utgör en tredje part.  

 

Denna tredje part bör enligt vår mening strategiskt inkluderas i hanteringen av offentliga 

klagomål. Således innebär detta att den interna klagomålshanteringsprocessen som in-

kluderar två aktörer nu på grund av offentlighetens ljus kan ses som en extern hanter-

ingsprocess som inkluderas av tre aktörer. Den stora frågan vi ställer oss är om traditio-

nell klagomålshantering kan appliceras på en offentlig miljö som karaktäriseras av en 

tredje aktör.  Hur genomförs offentlig klagomålshantering med ändamål att skapa en 

positiv uppfattning hos den passiva observatören, tillika publiken? Ser publiken företag 

med problem eller företag som aktivt löser problem? Kan offentlig klagomålshantering 

på detta sätt generera gratis marknadsföring?     

 

1.4 Frågeställning & syfte 

På bas av ovanstående problembakgrund har vi definierat följande grundläggande fråge-

ställning: 

 

Hur kan klagomålshantering utvecklas med hänsyn tagen till offentlighetens ljus och 

skiftet från två till tre aktörer? 

 

Med denna studie studeras offentlig klagomålshantering i relation till marknadsföring. 

Syftet med studien är att utveckla och precisera befintliga strategier kring hur offentlig 

klagomålshantering kan utformas för att befintliga kundrelationer skall vårdas samt ge-

nerera nya potentiella kunder. Vi ämnar således utveckla befintliga strategier kring kla-

gomålshantering för att möjliggöra tillfredställelse hos klagomålsbudbäraren men även 

skapa en positiv uppfattning hos den publika observatören. Vi har valt att utgå från tre 

perspektiv där vi belyser offentlig klagomålshantering utifrån de olika aktörerna vi an-

ser karaktärisera en offentlig klagomålshanteringsmiljö.  

 

För att kunna möjliggöra detta har vi samarbetat med företaget Fairshopping vars verk-

samhet bygger på konsulttjänster inom området kundrelationer och klagomålshantering. 

På Fairshoppings hemsida, Fairshopping.se, kan kunder uttrycka sina klagomål till spe-

cifika företag vilka blir offentliga för allmänheten att ta del av. Företagen som mottar 

kundklagomål via Fairshopping.se, vilka vi valt att omnämna som klienter, ges sedan 

möjlighet att bemöta och hantera dessa klagomål vilka också är offentliga för allmänhe-

ten att ta del av. I samarbete med Fairshopping kommer underlag för vår studie att bi-

stås. Med aktiva företag i form av klienter skapar Fairshopping via sin hemsida utrym-

me för offentliga klagomål från registrerade användare vilka skapar insyn för den oregi-

strerade publiken, tredje part, som resulterar i en uppfattning om Fairshoppings klienter 

utan direkt kontakt med företagen. Kunskap om kunder som uttrycker klagomål, den 

publika uppfattningen samt hur klagomålshantering faktiskt tillämpas på företag kan i 

slutändan möjliggöra effektiv och fördelaktig förståelse för offentlig klagomålshanter-

ing liksom dess eventuella framgångskoncept. Det finns följaktligen tre olika aktörer på 

Fairshopping.se; användarna, publiken och klienterna.  
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 Användarperspektivet:  

Det första perspektivet ämnar studera de personer som aktivt uttrycker klagomål på 

Fairshopping.se. Dessa kommer i studien igenom hänvisas till som användarna. Vilka 

förväntningar har dessa användare på klagomålshanteringen? Varför klagar denna grupp 

på Fairshopping.se? Genom att undersöka användarnas åsikter rörande kundklagomål 

skapas viktiga byggstenar i processen att anpassa den offentliga klagomålshanteringen. 

Hur kan kundrelationen upprätthållas till användarna, tillika klagomålsbudbärarna?  

Med användare syftar vi således på den aktiva besökaren som uttrycker sina klagomål 

på Fairshopping.se och således kvalificeras som registrerad användare.  

 

 Publikperspektivet:  

Publikperspektivet ämnar undersöka hur allmänheten påverkas av den klagomålshanter-

ing som sker offentligt på Fairshopping.se. Med allmänheten åsyftar vi den tredje publi-

ka parten. Hur uppfattas den offentliga klagomålshanteringen av den passiva publiken? 

Detta perspektiv baseras på insyn i den offentliga klagomålshanteringen. Det faktum att 

Fairshopping.se är offentlig för allmänheten innebär att vem som helst, tredje part, kan 

ta del av ett klagomål utan att skapa ett avtryck. Denna tredje part har vi valt att kalla 

för publiken. Till skillnad från de aktiva användarna som kan identifieras är publiken en 

passiv och oregistrerad men dock ytterst viktig part av hanteringsprocessen eftersom 

denna publik kan betraktas som framtida potentiella kunder för Fairshoppings klienter. 

Till följd av detta reflekterar vi många gånger kring den så kallade publika uppfattning-

en som med andra ord avser den tredje partens, alltså publikens, uppfattning av klien-

terna. Uppfattar publiken klienterna som företag med många problem och klagomål 

eller uppfattar publiken klienterna som företag som löser problem? Detta beror i sin tur 

på det vi i uppsatsen vill belysa: själva hanteringen av det offentliga klagomålet samt 

kundbemötandet. 

 

 Klientperspektivet:  

Klientperspektivet ämnar undersöka vad Fairshoppings klienter har för syn och målsätt-

ning gällande användandet av Fairshopping.se och offentlig klagomålshantering. Varför 

bemöter företagen klagomål på ett offentligt forum och hur genomförs detta? Detta per-

spektiv utgörs av företagen som är aktiva på Fairshopping.se och därmed automatiskt 

offentliggör sin klagomålshantering på hemsidan. Dessa klienter påverkas både av an-

vändarna och publiken genom den offentliga klagomålshanteringen och vad den kan 

generera i form av positiv eller negativ ryktesspridning, marknadsföring samt vinst eller 

förlust av befintliga och potentiella kunder.  

 

Dessa tre perspektiv kommer att ligga till grund för vår uppsats analys och tillhörande 

slutsatser från vilka vi ämnar besvara vår frågeställning. För att möjliggöra en analys av 

de tre perspektiven har vi skapat en modell där vi belyser de olika aktörerna i relation 

till varandra och Fairshopping.se. Med Figur 1 illustreras hur vi valt att angripa ämnes-

området med hänsyn till sambanden mellan de olika aktörerna och perspektiven.       
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Användarna 
De registrerade använ-

darna som aktivt ut-
trycker klagomål på 

Fairshopping.se 

Publiken (3:e part) 
De oregistrerade besö-
karna som passivt åskå-

dar klagomål på Fair-
shopping.se 

Fairshopping.se 
Forum för offentlig 
klagomålshantering 

Klienterna 
Företagen som är aktiva 

på Fairshopping.se 

Figur 1 – Perspektiv (Samband) 
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2. UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 Förförståelse 

Forskare som studerar vetenskapliga problem har alltid en medveten och omedveten 

förförståelse som kan komma att påverka resonemanget kring den valda studien (Bje-

reld, Demker & Hinnfors, 2009:14). Vår förförståelse kan delas in i två dimensioner 

beroende på huruvida vi själva praktiserat ämnet eller studerat teoretiska aspekter av 

det. Det praktiska baseras på vår tidigare arbetslivserfarenhet och den teoretiska förförs-

tåelsen har skapats genom vår akademiska utbildning inom området företagsekonomi 

och marknadsföring. Således anser vi att vår civilekonomutbildning inom service mana-

gement och marknadsföring har betydelse för vår uppsats. Våra existerande kunskaper 

och erfarenheter gällande kundtjänst och serviceyrken ligger delvis som grund för vårt 

ämnesval och kommer därmed omedvetet påverka vår uppsats till viss utsträckning. Via 

vår tidigare arbetslivserfarenhet har vi kommit i kontakt med missnöjda kunder och 

själva hanterat kundklagomål. Av den anledningen har vi viss förståelse för dessa situa-

tioner. Vår teoretiska förförståelse baseras på studierelaterade aspekter som har skapat 

förståelse för hur teoretisk och akademisk tillämpning kan göra skillnad, detta tack vare 

vår utbildning som bestått av tjänstemarknadsföring av både strategisk och operationell 

karaktär. Det faktum att vi har förförståelse för vårt valda ämne och vår givna problem-

formulering anser vi kan möjliggöra brett synsätt på ämnet.  

 

2.2 Kunskapssyn 

I denna uppsats kommer vi utgå från ett positivistiskt synsätt med hermeneutiska inslag. 

Bjereld et al. (2009:73) betonar att positivism står för strävan efter absolut vetskap där 

vetenskapliga teorier kan verifieras eller falsifieras utifrån empiriskt material medan 

hermeneutiken strävar efter mer humanistisk inriktning. En hermeneutiker intresserar 

sig således för hur människor upplever vissa situationer medan en positivisk forskare 

fokuserar på struktur och förklaring (Bjereld et al. 2009:73). Vi kommer utgå från teori-

er och strategier som berör klagomålshantering men dessa kommer dock att appliceras 

och studeras utifrån en offentlig aspekt. Vi anser att detta är ett positivistiskt synsätt då 

vi, med hjälp av vetenskapliga teorier, strävar efter förklaringar genom empiriska un-

dersökningar. Dock är det även av vikt för vår studie att undersöka hur konsumenter och 

företag upplever vissa situationer vilket talar för att vi även har ett hermeneutiskt syn-

sätt.  

 

2.3 Perspektiv 

Vår frågeställning kräver en prövning med olika infallsvinklar. Vi har, som tidigare 

nämnt, valt att studera vår frågeställning utifrån tre olika perspektiv, användarna, publi-

ken samt klienterna. För att kunna granska ämnet offentlig klagomålshantering väljer vi 

dels att studera aspekter som användarnas förväntningar och upplevelser gällande kla-

gomålet de framför på Fairshopping.se. Detta anser vi vara av stor vikt för uppsatsen då 

förväntningarna är starkt knutna till önskvärd hantering av klagomålet.  

 

Vidare ämnar vi studera publikens uppfattning av offentlig klagomålshantering. Vi vill 

undersöka i vilken grad den passiva åskådaren uppfattar företagen på bas av dess offent-

liga klagomålshantering. Då detta eventuellt kan bero på olika hanteringsprocesser och 

problemlösningar ämnar vi undersöka och identifiera hur klagomålshanteringen kan 
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utföras för att skapa en positiv publik uppfattning. Detta blir således en viktig aspekt att 

ta hänsyn till för att besvara vår frågeställning och generera lämpliga strategier för of-

fentlig klagomålshantering. 

 

Vidare har vi valt att studera klienterna för att ta del av företagens förhållningssätt till 

offentlig klagomålshantering. På så sätt kan vi ta del av varför klienterna nyttjar Fair-

shopping.se som ett forum för klagomålshantering samt undersöka hur detta genomförs. 

Detta perspektiv önskar vi kan belysa aspekter som vi ämnar analysera i förhållande till 

de två tidigare nämnda perspektiven i förhoppning om att slutligen kunna leverera resul-

tat som härstammar från alla tre perspektiv. Om det finns uppenbara skillnader mellan 

klienternas perspektiv och exempelvis användarnas perspektiv ser vi denna eventuella 

skillnad som en grund för utveckling. Vi önskar med andra ord studera dessa perspektiv 

i förhållande till varandra för att slutligen kunna leverera resultat med hänsyn tagen till 

alla aspekter. Detta anser vi vara viktigt för att kunna besvara vår frågeställning.   

 

2.4 Angreppssätt 

Det finns olika former av forskningsmetoder vars tillämpning avgörs efter den mån i 

vilket metoden lämpar sig bäst efter studiens karaktär. Enligt Bryman & Bell (2003:23) 

representerar en deduktiv ansats förhållandet mellan teori och empiri. Utifrån en teore-

tisk bas framställs hypoteser som vidare undersöks i en verklig situation. Med hjälp av 

den insamlade empirin kan sedan hypotesen verifieras eller falsifieras. Deduktion hör 

som regel samman med en objektiv verklighetsuppfattning till skillnad från induktion 

som karaktäriseras av en mer subjektiv verklighetsuppfattning (Johansson-Lindfors, 

1993:55). Enligt Bryman & Bell (2003:25) inleds en induktiv ansats med observationer 

och resultat som sedan skall utmynna i teorier. Vår studie kommer att karaktäriseras av 

både ett deduktivt och ett induktivt angreppsätt. Inledningsvis utgår vi från deduktion då 

vi baserar vår studie på befintliga teorier kring klagomålshantering. Med anledning av 

att vi fokuserar på offentlig klagomålshantering appliceras dock de befintliga teorierna 

på en ny miljö. Fenomenet sociala medier belyser enligt vår mening vikten av att före-

tag bör hantera kundklagomål offentligt. Vår studie syftar således till att utveckla befint-

liga strategier kring klagomålshantering med hänsyn till offentligheten. 

 

2.5 Forskningsstrategier 

Bryman & Bell (2003:41) sammanfattar kvantitativa och kvalitativa undersökningar 

som två olika forskningsstrategier som skiljs åt av teorins roll samt kunskapssynen. 

Trots inriktningsskillnader kan de två olika strategierna många gånger till fördel kombi-

neras i en och samma studie (Bryman & Bell, 2003:41).  

 

Enligt Bryman & Bell (2003:85) karaktäriseras en kvantitativ forskningsstrategi av in-

samling av numerisk data, objektiv verklighetssyn samt en deduktiv ansats gällande 

relation mellan teori och forskning.  I led med Bryman & Bell (2003) påpekar Trost 

(2005:8) att användandet av siffror i enkelhet kan likställas med kvantitativ forsknings-

strategi. Vi har valt att genomföra två kvantitativa undersökningar med anledning av att 

vi fördelaktigt vill kunna mäta åsikter och förväntningar och kunna åskådliggöra nume-

risk data. På detta sätt önskar vi kunna uppnå en hög grad av generaliserbara resultat 

som kan appliceras utöver det representativa urvalet. Vi väljer denna forskningsmetod 

på grund av att vi vill minimera extern påverkan och subjektiva bedömningar med öns-

kan om att möjliggöra replikering. På detta sätt ämnar vi även införliva vår strävan efter 
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en hög grad av validitet. Vi vill med två kvantitativa enkäter mäta uppfattningar och 

åsikter hos publiken och användarna. Genom enkäterna ämnar vi generera siffror och 

mätbara tal som tydligt kan åskådliggöra en bild av användarnas och publikens uppfatt-

ning och åsikter. 

 

För att komplettera våra två kvantitativa undersökningar har vi även valt att genomföra 

en kvalitativ undersökning där stor vikt läggs på ord och tolknig snarare än kvantitet vid 

insamling och dataanalys (Bryman & Bell, 2003:297). Kvalitativ forskningsmetod har 

ett induktivt förhållningssätt gentemot teori och empiri. Med denna metod vill vi foku-

sera på förklaringar och frågor som varför och hur. Detta ger oss möjlighet att tolka svar 

som ges. Med intervjuer gentemot klienter ämnar vi undersöka hur och varför företag 

hanterar klagomål via Fairshopping.se.  

 

Dessa tre undersökningar har genomförts parallellt under samma tidsperiod. Detta inne-

bär att konstruktionen av en undersökning inte har påverkats av erhållna svar från en 

annan. Således är de tre undersökningarna oberoende varandra fram till dess att de 

kommer analyserar i relation till varandra i vår analys.  Med modellen nedan åskådlig-

görs våra forskningsmetoder i relation till de olika perspektiven och samband vår studie 

utgår ifrån. 

 

 
 

Användarna 
De registrerade använ-

darna som aktivt ut-
trycker klagomål på 

Fairshopping.se 

Publiken (3:e part) 
De oregistrerade besö-
karna som passivt åskå-

dar klagomål på Fair-
shopping.se 

Fairshopping.se 
Forum för offentlig 
klagomålshantering 

Klienterna 
Företagen som är aktiva 

på Fairshopping.se 

Figur 2 – Perspektiv (Undersökningsmetoder) 

Kvantitativ mejlenkät 
-Baserad på förväntningar 

Kvantitativ webbenkät 
-Baserad på uppfattningar 

Kvalitativa mejlintervjuer 
-Varför? Hur? 
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2.6 Val av teorier 

Under vår studietid har vi bekantat oss med flera olika ämnesområden som kan relateras 

till vår valda studie. Grundläggande teorier kring service management och tjänstemark-

nadsföring, som vi tidigare studerat, har vi funnit högst relevanta och användbara för 

vår studie. Teoribasen har även kompletterats med artiklar med specifika studieresultat i 

syfte att skapa djup och dynamik i ämnet. 

 

Då klagomålshantering utgör den fundamentala stommen i vår uppsats inkluderas såle-

des teorier kring detta initialt. Teorier kring klagomålshantering delges följaktligen i 

syfte att skapa inblick och förståelse för denna grundläggande teori, tillika det förhåll-

ningssätt, vår studie karaktäriseras av.  Sedermera belyser studien teoretiska aspekter av 

kundbeteenden och respons till följd av missnöje och problem. Detta i syfte att skapa 

insikt och förståelse för olika typer av klagomålsbudbärare samt olika dimensioner av 

ryktesspridning vilket kan vara viktigt att ta i beaktning kring hanteringen av klagomål. 

Med hjälp av denna teoretiska insyn ämnar vi åskådliggöra olika karaktärer av individer 

och personligheter i relation till klagomål och åsiktsuttryckande till följd av problem.  

Till följd av att vi valt att studera klagomålshantering i en ny miljö som karaktäriseras 

av offentlighet kommer våra teoretiska utgångspunkter även inkludera forskningsresul-

tat kring Internet samt internetbaserade klagomål. Med insyn i studieresultat gällande 

sociala forum på Internet, i relation till klagomålshantering, hoppas vi kunna förenkla 

processen att finna svar på vår frågeställning. Vi har även valt att inkludera teorier kring 

hur konsumenter fattar beslut gällande köp av produkter och tjänster på dagens mark-

nad. Detta anser vi vara relevant då vi även avser att analysera det publika perspektivet i 

relation till beslutsfattande. Följaktligen är vår avsikt att även studera huruvida Fair-

shopping.se kan användas som ett verktyg för informationssökande. Med andra ord an-

ser vi det vara intressant att studera den mån till vilken en eventuell positiv uppfattning 

hos den passiva publiken kan komma att påverka framtida konsumtionsbeslut hos indi-

viden i fråga.    

 

Vår teoretiska grund kommer att avslutas med en skildring av service recovery, tillika 

rättelse, samt tillhörande strategier för dess utförande.  Vår avsikt är att genom dessa 

strategier belysa vikten av den process som skall påbörjas då en kund framför ett miss-

nöje och som avslutas med att rättelse ges till kunden.  Denna teoretiska bas kommer 

utgöra en stor vikt för vår studie då olika strategier gällande just detta kommer ligga 

som grund för vår empiriska insamling samt vår analys. Dessa ämnar vi även nyttja som 

grund för vår utveckling av strategier för offentlig klagomålshantering. Varje strategi 

kommer sedermera att redogöras för djupgående med olika infallsvinklar med hjälp av 

ett flertal forsknings- och studieresultat som berör varje strategi. Således redogörs teore-

tiska aspekter av att agera snabbt, förklaringar, rättvisa, relationer, utveckling och sä-

kerställande samt uppmuntran vilket tillsammans utgör befintliga och traditionella stra-

tegier för klagomålshantering som vi vill belysa. Dessa strategier ämnar vi sedan att 

analysera i relation till våra empiriska fynd för att kunna besvara får frågeställning och 

uppfylla studiens syfte. Avslutningsvis kommer vi att delge en argumentation kring det 

kunskapsgap vi ämnar fylla.  

 

2.7 Vägen till teoretisk kunskap 

För att kunna erhålla den teoretiska referensram som presenteras ovan har vi nyttjat oli-

ka tillvägagångssätt. Den facklitteratur som nyttjats har används till följd av att de har 
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varit en återkommande del under vår utbildning. Således har mycket facklitteratur och 

huvudsakliga teorier hämtats direkt från tidigare använd kurslitteratur. Vid sidan om 

detta har vi använt övrig litteratur för att utöka och ge understöd åt den litterära bas vi 

redan har.  

 

De artiklar vi använt har varit av olika karaktär. Vi har nyttjat konferensartiklar, kon-

ceptuella artiklar och vetenskapliga artiklar som alla återfunnits i Samsök, Business 

Source Premier (EBSCO). För att kunna finna relevanta artiklar i databasen och facklit-

teratur inom ämnet har vi använt olika sökord; Service recovery, service recovery strat-

egies, customer complaints, complaint management, customer satisfaction, customer 

loyalty, trust and commitment, service failure, relationship marketing, relationship man-

agement, public complaint, social media, customer relationship marketing, Internet fo-

rum for complaints, online complaints, word of mouth, decision making process, types 

of complainers är alla sökord som vi använt. Utöver aktivt artikelsökande har vi också 

slutligen använt många artiklar som vi funnit i olika artiklars referenslistor.    

 

2.8 Källkritik 

För att kunna erhålla en rättvis bild av verkligheten och producera ett trovärdigt slutre-

sultat strävar vi efter en bred och tillförlitlig referensram i form av teorier kring vårt 

ämnesval. Vi har nyttjat vetenskapliga artiklar samt facklitteratur för att få en bättre 

översikt samt bättre möjligheter till att analysera våra resultat. Det finns både fördelar 

och nackdelar med dessa källor vilka vi vill rikta hänsyn till. Johansson-Lindfors 

(1993:87) framhäver att det ofta är det empiriska materialet som utsätts för kritisk 

granskaning men betonar även vikten i att även kritisk granska valet av teoretiskt mate-

rial. Vidare understryker Johansson-Lindfors (1993:88) att det kritiska teorivalet har två 

faser, teorisökningen och teorianvändningen. Teorisökningen avser fastställandet av 

utgångspunkter för teorivalet vilket görs via det systematiska letandet efter litteratur 

(Johansson-Lindfors, 1993:88). Gällande teorianvändningen finns det tre olika viktiga 

aspekter att ta hänsyn till vilka är ursprunget, den empiriska grunden och aktualiteten 

(Johansson-Lindfors, 1993).      

 

På bas av ovanstående ämnar vi att lyfta fram styrkor och svagheter med våra litterära 

källor. Vår teoretiska sökning har genomförts med kunskap och erfarenhet gällande 

tidsskrifter, bokindex, dataregister då vi båda genomgått bibliotekskurser om artikel-

sökningar. Vi anser oss därmed ha kunnat genomföra en systematisk sökning av litterära 

källor och på så sätt kunna fastställa utgångspunkter för vår studie. Det första förhållan-

det i teorianvändningen avser den teoretiska källans ursprung vilket åsyftar användning-

en av första- eller andrahandskällor vid teoriuppbyggnaden (Johansson-Lindfors, 

1993:88). Enligt Johansson-Lindfors (1993) är det vanligt att andrahandskällor nyttjas 

vilket i den mån det är möjligt bör undvikas för att frångå grova vanställanden av ur-

sprungsförfattarens ståndpunkt. Vi har till största möjliga mån nyttjat originalkällan för 

att undvika att ta del av förvrängda ståndpunkter som kan ha en negativ inverkan på 

våra resultat. Dock har vi vid enstaka tillfällen nyttjat andrahandskällan men då endast i 

del fall vi trots flera försök inte lyckats hitta den initiala förstahandskällan. Exempel på 

när en andrahandskälla har använts är i vårt försök att definiera begreppet service reco-

very, tillika rättelse.     

 

Det andra förhållandet avser den empiriska grundens betydelse för en studies relevans 

vilket syftar till användandet av primära eller sekundära källor. Enligt Johansson-
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Lindfors (1993:89) är en källa primär om författaren själv iakttagit vad som återges me-

dan en sekundär källa karaktäriseras av att forskaren baserar sina iakttagelser och reso-

nemang på andras erfarenheter och studier. Valet av dessa källor avgörs av studiens 

kunskapssyn och problemformulering och resulterar ofta i att både primära och sekun-

dära källor tillämpas. Ett exempel på en sekundär källa som vi nyttjat är Wilsons et al. 

(2008) strategier för service recovery. Dessa strategier utgör en stor och viktig del av 

vår uppsats. Våra teoretiska källor består av både primära och sekundära källor. Dock 

vill vi poängtera en viktig aspekt vilket är det faktum författarens inställning till ämnet i 

fråga kan komma att påverka den bild som förmedlas. Följaktligen menar vi att studiens 

resultat kan komma att variera i den mån bakomliggande teorier baseras på författarens 

åsikter eller vetenskaplig fakta. 

 

Aktualiteten utgör det tredje förhållandet i teorianvändningen. Enligt Johansson-

Lindfors (1993:89) behöver inte forskningsresultat vara inaktuella bara för att det är av 

gammalt datum. Nya forskningsresultat ska givetvis utrönas, dock inte på bekostnad av 

gamla och värdefulla kunskaper. Majoriteten av de teorier vi valt att nyttja till förmån 

för vår uppsats är i stor utsträckning uppdaterade och har författats/publicerats inom de 

senaste åren. Dock har vi inte uteslutit forskningsresultat av äldre karaktär. Då exem-

pelvis ett flertal artiklar refererar till en erkänd forskare vars forskningsresultat ligger till 

grund för många senare skrivna studier har vi valt att vidare studera ursprungskällan för 

att kunna ta del av dess ståndpunkter. En av de äldre teorierna vi nyttjat är, den av For-

nell & Wernerfellt (1987), som förklarar begrepp som Exit & Voice inom ramarna för 

olika klagomålstyper. Detta är exempel på vad vi anser vara tillförlitliga forskningsre-

sultat som vi valt att inkludera trots dess äldre karaktär.  

 

En negativ aspekt enligt vår mening med en deduktiv forskning är användandet av 

mycket teorier med tillhörande tendensen att förlora den verklighetsbild som ges vid 

exempelvis en induktiv forskningsmetod. Med detta menar vi att det teorier som vi ut-

gått ifrån kan påverka våra uppfattningar av ämnet och således styra samt påverka våra 

iakttagelseförmågor. Detta skapar risker i form av att vi äventyrar att förlora ett objek-

tivt synsätt. Vi anser också att våra uppfattningar vidare kan komma att påverka teorier-

na. Med anledning av vår akademiska bakgrund inom service management känner vi 

starkt för vårt valda ämnesområde. Det faktum att vi är ”skolade” enligt bland annat 

Grönroos skola inom ramarna för tjänstemarknadsföring blir det naturligt för oss att 

lyfta fram liknande ståndpunkter som teoretiska grunder. Vi menar med andra ord att vi 

besitter ett ”service management filter” som omedvetet karaktäriserar och påverkar de 

artiklar och teorier vi läser. Detta kan även innebära vissa risker som exempelvis att vi 

enbart väljer ut vissa enstaka guldkorn och de teoretiska ståndpunkter våra ögon faller 

på. Vi har även svårt att kritisera tankegångar som Grönroos med flera framför av just 

denna anledning. Följaktligen vill vi med detta lyfta fram det faktum att våra starka 

åsikter, vårt intresse och vår passion för just dessa frågor givetvis kan ha kommit att ha 

påverkat vårt val av teoretiska ståndpunkter samt vårt sätt att tolka och uppfatta dessa.  
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3. BAKGRUND  

3.1 Att klaga eller inte klaga – En rapport från Konsumentverket 

I en studie som Konsumentverket genomfört på uppdrag av Regeringen har kvalitets-

aspekter hos den kommunala konsumentvägledningen undersökts. De huvudsakliga 

frågorna studien belyser är vart konsumenter söker information, hur individer agerar då 

problem uppstår samt var individer vänder sig för att få hjälp. Studiens resultat går att 

generalisera och applicera på hela Sveriges befolkning och ger en tydlig bild av indivi-

ders förhållningssätt till kundklagomål. Många resultat från denna studie finner vi rele-

vanta att presentera som bakgrund för vår undersökning och dessa vi vill lyfta fram i 

syfte att skapa en bakgrundsförståelse för vårt ämnesområde.  

 

Enligt studien söker 63% av alla konsumenter i stor utsträckning information på Internet 

(Konsumentverket, 2011:13). Var tredje missnöjd kund går inte vidare och klagar vilket 

ofta baseras på att konsumenten i fråga inte tror att det kommer löna sig (Konsument-

verket, 2011:39). Studieresultaten belyser att konsumenter behöver mer kunskap om 

sina rättigheter. Konsumenter tenderar att klaga av olika anledningar där missnöjet beror 

på olika saker. Dock finns det tydliga tendenser till att de största orsakerna till klagomål 

är kvalitetsproblem, produktfel och bemötande (Konsumentverket, 2011:31). Unga mel-

lan 18-24 år är den grupp som enligt studien är mest missnöjda men tenderar att klaga 

mindre än den äldre målgruppen som inte blir lika missnöjda i samma utsträckning men 

som dock tenderar till att klaga oftare (Konsumentverket, 2011:26). Med andra ord visar 

studien att graden av klagomål ökar ju äldre konsumenten blir. Vidare framhäver studi-

en att minst 25% av klagande konsumenter inte upplever något resultat med sitt klago-

mål trots att de upplevt ett ”rejält missnöje” i samband med köpet.    

 

I studien konstateras det även att möjligheten till att offentliggöra sitt missnöje idag är 

alltmer utbredd. Klagomål sprids på olika typer av webbplatser som bloggar och andra 

liknande plattformar och mötesplatser. Att ge offentlighet till sitt missnöje är idag lätt 

för konsumenter. Detta har många konsumenter som inte klagar direkt till företag insett 

då ett alternativ för dem tycks vara att göra sin röst hörd över Internet (Konsumentver-

ket, 2011:41-42).  

 

3.2 Sociala medier 

”United breaks guitares, United breaks guitares” så går refrängen på den sång som av 

Dave Carroll lades ut på Youtube efter att United Airlines ”misshandlat” hans gitarr. 

Sången har sedermera gjort honom känd och berömd samtidigt som United Airlines fått 

mycket negativ publicitet. Klippet har idag mer än 10 000 000 träffar vilket talar för att 

dagens fenomen social medier kan likställas med den gamla hederliga djungeltrumman i 

moderna tappning. Sociala medier hjälpte Dave Carroll att berätta om hans negativa 

kundupplevelse. En världsomfattande skara av publik och åskådare engagerade sig i den 

förtäljande sång han skrev och framförde i syfte att göra intryck. United Airlines hade 

förstört hans 3500$ gitarr och sedan nekat honom både hjälp och ersättning. (Youtube, 

Carroll, D. 2009) 

 

Effekterna av negativ ryktesspridning är onekligen av mer betydande slag än effekterna 

av positiv ryktesspridning (Solomon, 2010). 90 procent av alla missnöjda kunder avslu-

tar sin kundrelation med företaget i fråga. Dessutom är chansen stor att alla dessa förlo-
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rade kunder delger sitt missnöje till minst nio personer vardera. Dock kommer hela 13 

procent av dessa missbelåtna kunder berätta om deras negativa upplevelser för mer än 

30 personer i dess omgivning (Solomon, 2010:404). Således kan vi anta att spridning av 

negativa upplevelser överstigen graden av positiv spridning. Negativa upplevelser ska-

par således större avtryck. Dessa upplevelser kan idag spridas och delges på sociala fo-

rum på Internet så som Facebook, Twitter, bloggar och andra sociala forum för interak-

tion. Idag finns det forum som är specifikt framtagna i avseende att skapa utrymme för 

problemlösning, åsiktsuttryckande och klagomål. Ett forum för just detta är Fairshop-

ping.se.   

 

3.3 Fairshopping 

För att möjliggöra denna studie har vi samarbetat med företaget Fairshopping där hu-

vudsaklig fokus legat på deras webbsajt för kundklagomål och klagomålshantering. Saj-

ten www.fairshopping.se lanserades i april 2007. På sajten står det att; ”syftet var att 

testa en idé – att det är bra för både företag och kunder att få kontakt med varandra 

och föra en öppen dialog om kundernas problem och företagens brister”. Den funda-

mentala visionen för sajten är att erbjuda ett forum som främjar kundrelationer, kund-

vård och kommunikation där klagomålshantering likställs som en vägen till framgång. 

Öppenhet och problemlösning ses som den mest underskattade tillgång företag har vil-

ket denna sajt tar till vara på. (Fairshopping, 2011)   

 

På Fairshopping.se finns det tre aktörer varav två kan anses vara aktiva; de som uttryck-

er klagomål samt företag som bemöter och hanterar klagomålen. Den tredje aktören kan 

anses vara iakttagande och passiv då denna aktör observerar klagomålshanteringen på 

sajten som är offentlig för alla att ta del av. Alla parter har möjlighet att betygsätta och 

kommentera den klagomålshantering som utförs på sajten. Då ett klagomål publiceras 

kontaktar Fairshopping företaget som klagomålet riktas mot. På detta sätt får företagen 

en chans och möjlighet till att bemöta klagomålet som publicerats. Således pågår ett 

samspel och interaktion på sajten mellan klagomålsbudbärare samt klagomålshanterare. 

(Fairshopping, 2011)    

 

De som klagar på Fairshopping.se registreras och lämnar därmed kontaktuppgifter. Det-

ta innebär att företag i vissa fall kan ta direktkontakt med den som klagat för att således 

ge respons på klagomålet och lösa konkreta problem då vidare dialog krävs. De enda 

parterna som är helt anonyma är de som enbart passivt observerar sajten. Fairshop-

ping.se erbjuder utöver statistik gällande klagomål även möjlighet att betygsätta svar, 

svarstider och jämförelser inom olika branscher. Sedan lanseringen av sajten 2007 har 

nyttjandet av hemsidan varit gratis för alla parter. Under hösten 2010 har särskilda före-

tagssidor etablerats i syfte att samla de kunder som klagar på samma företag på samma 

ställe. Detta möjliggöra en närmare relation samt effektiv informationsinsamling kring 

statistik och liknande. (Fairshopping, 2011)     
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4. TEORI 

I detta kapitel presenteras de teorier som vi anser vara relevanta inom ramarna för vår 

uppsats. Vi ämnar inledningsvis skapa en bred grund samt förståelse för ämnesområdet 

med hjälp av övergripande teoretiska ståndpunkter. Den teoretiska grunden inriktas se-

dan på mer detaljnivå kring ämnesvalet för att vidare fokusera på befintliga strategier 

inom klagomålshantering. Avslutningsvis presenteras en argumentation kring huruvida 

den teoretiska basen kan anses vara tillräcklig i termer av applicerbarhet på den offent-

liga aspekten vår studie belyser.   

 

4.1 Klagomålshantering 

Klagomålshantering definieras enligt (Álvarez et al, 2010:145-146) som en hanterings-

process inom vilken klagomål behandlas. Således innefattas klagomålshantering av 

kommunikation och hantering av missnöjda kunders klagomål. Álvarez et al. 

(2010:146) hävdar att långt ifrån alla företag bemöter kundklagomål på ett fördelaktigt 

och strategisk sätt trots att det är ett känt faktum att nöjda kunder är en fundamental 

faktor för framgång.     

 

Klagomålshantering utgör en viktig del i företagens framgång, detta är speciellt viktigt 

då företag önskar bygga långsiktiga kundrelationer och därigenom bibehålla lojala kun-

der (Seidel & Stauss, 2004:8). Målsättningen med klagomålshanteringen är huvudsakli-

gen att öka kundernas upplevelse och tillfredställelse med företaget i fråga och således 

minska de negativa effekter som en missnöjd kund kan generera. Om klagomålshanter-

ing inte hanteras effektivt finns det risk för ett stort missnöje hos kunderna och kunder 

som genererar negativ ryktesspridning som i sin tur bidrar till en minskning av nya po-

tentiella kunder (Seidel & Stauss, 2004:30-31). En annan målsättning med klagomåls-

hantering är att samla kunskap och lärdom kring hur klagomål ska hanteras för att på 

bästa sätt kunna genomföra klagomålshanteringen. Ett klagomål som hanteras med mål-

sättning att slutligen bidra till förbättring har uppnått maximal effekt (Seidel & Stauss, 

2004:35).  

 

Klagomålshantering kan i sin helhet belysas som en resurs snarare än en kostnad. Enligt 

Stauss & Schoeler (2004) krävs förståelse och acceptans från företagens sida, när detta 

har uppnåtts kan väl genomförd klagomålshantering anpassas utifrån kundernas behov. 

Effektiv och genomtänkt klagomålshantering bidrar inte enbart till nöjda kunder utan 

ger även en möjlighet för företagen att utveckla sina framtida strategier och samtidigt ge 

kunskap om hur problem ska lösas innan de uppstår.  

 

Ett kundklagomål definieras enligt Singh & Widing (1991) som en slags protest, från 

kunden till det aktuella företaget, med olika syften. Några av de bakomliggande anled-

ningarna till klagomål kan vara att erhålla en ursäkt, byta en vara eller någon annan typ 

av ersättning. Bell, Mengu¨c, & Stefani (2004:117) menar att klagomål från kunder ock-

så kan betraktas som en slags negativ feedback när en tjänst eller produkt inte uppfyller 

utlovade kriterier. Något som också är av vikt att förtydliga är att det kan förekomma 

stora skillnader till varför kunder väljer att klaga. Larivet & Brouard (2010:539) menar 

att en del kunder klagar med syfte att uppnå klagomålshantering medan andra enbart 

klagar med syfte att göra sin röst hörd.  
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Att målsättningen är nöjda kunder har redan bekräftats, frågan är fortsättningsvis hur 

företag kan göra det så effektivt som möjligt. Álvarez et al. (2010:156) har genom sin 

studie funnit att nöjda kunder uppnås med hjälp av genomarbetade system för att lyssna 

på kunderna. För att ett företag ska bli framgångsrikt i sin klagomålshantering krävs det 

inledningsvis åsikter från kunderna, både positiva som negativa, för att på så sätt identi-

fiera vad som krävs för att genomföra en förbättring och således förbättra den del där 

missnöjet är mest påtagligt. En förutsättning för att klagomålshantering ska kunna 

genomföras är att ett klagomål framförs. Det är också viktigt för företagen att vara med-

veten om att olika kunder klagar på olika sätt tillföljd av att olika individer är olika och 

har unika personligheter.  

 

4.2 Olika kunder klagar olika 

Sannolikheten att en kund klagar när en produkt inte håller utlovad kvalitet eller när en 

tjänst inte uppfyller initiala förväntningarna kan variera från en kund till en annan. Såle-

des är också vissa kunder mer benägna att klaga än andra. I en studie av Bodey & Grace 

(2006:184) framkommer det att en individs attityd gentemot klagande kan relateras till 

huruvida de har för avsikt att klaga eller inte. Resultatet av studien visar att kunder som 

kategoriseras som mer positiva är mer benägna att klaga och engagera sig i klagomål än 

de som har en negativ inställning. Wilson et al. (2008:373-374) menar att de som väljer 

att klaga baserar sitt klagomål på olika saker. Några förväntar sig kompensation medan 

andra gör det för andra konsumenters skull, vilket således leder till att klagomålen är 

olika varandra. De som väljer att inte klaga anser många gånger att de saknar kunskap 

om hur de ska klaga, prisnivån är för låg för att ansträngningen ska kännas motiverad 

samt att de delvis anklagar sig själva för missödet (Wilson et al. 2008:374).  

 

Wilson et al.  (2008:375-377) presenterar fyra olika typer av klagande kunder; Passives, 

Voicers, Irates och Activists. Den första gruppen, Passives, kännetecknas enligt Wilson 

et al. (2008:375) som de som är minst benägna att vidta åtgärder vid missnöje samt att 

de mer sällan än ofta väljer att dela med sig av negativ ryktesspridning, varken till före-

taget eller andra. Gruppen Voicers brukar omnämnas som företagens bästa vän eftersom 

dessa individer mer ofta än sällan väljer att uttrycka sina klagomål och då till företaget. 

Voicers främsta anledning att klaga baseras på att de uppfattar deras handling som ett 

led till något positivt samt att de är villiga att ge företaget en andra chans (Wilson et al. 

2008:375-376). Den grupp som tenderar att sprida negativ ryktesspridning om företaget 

samt byta företag är gruppen Irates. Denna grupp agerar i syfte att informera sina vänner 

och bekanta om företagets misstag av socialt syfte och chansen att de ger företaget en 

andra chans är minimal (Wilson et al. 2008:377). Wilson et al. (2008:377) beskriver den 

sista gruppen som Activists, en grupp som karaktäriseras av deras aggressiva framto-

ning. Individer inom denna grupp tenderar att klaga på alla möjliga sätt och till olika 

aktörer, deras främsta syfte är att generera så mycket svårigheter som möjligt för företa-

get som har bidragit till missödet. 

 

För att möjliggöra effektiv klagomålshantering och öka kvalitén krävs det att företag 

inser vikten av att lära känna sina kunder, deras behov och beteenden. Att skapa känne-

dom om vad kunderna önskar och en viktig byggsten i processen att skapa kvalitet. Svå-

righeten för företagen är egentligen inte att tillfredställa kunderna, utan snarare att ef-

fektivt hantera klagomål när olyckande är framme. För att klagomålshantering ska kun-

na genomföras måste ett klagomål framföras. Om kunder väljer att inte dela med sig av 

sina negativa upplevelser, tillika klaga, utesluts möjligheten till att hantera och bemöta 
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klagomålet. Kunder som väljer att utrycka sitt missnöje skapar möjlighet för företaget 

att åtgärda problem samt chans till att bibehålla kundrelationen. De kunder som inte 

delar med sig att sitt klagomål och lämnar företaget vid ett missnöje ger inget utrymme 

för företaget att kunna hantera situationen (Bodey & Grace 2006:178). 

 

4.2.1 Exit & Voice 

Kunder reagerar på olika sätt när fel som resulterar i missnöje uppstår (Colgate & Norr-

ris, 2001:215). Enligt Maute & Forrester (1993) kategoriseras kunderna som inte klagar 

och lämnar företaget som Exit (inte klaga och avsluta kundrelation) medan de kunder 

som aktivt delger sitt missnöje och klagar kategoriseras som Voice (aktivt klaga). Col-

gate & Norris (2001:215) menar också att då kunden i fråga väljer att klaga ges företa-

get än chans till att åtgärda problemet. Då kunden i fråga väljer att inte uttrycka sitt kla-

gomål uteblir chansen till åtgärdande då kunden inte framför sitt misstycke. Skillnaden 

mellan dessa reaktioner är alltså att företaget får vetskap om problemen eller ej. Om 

inget klagomål framförs kan heller ingen klagomålshantering genomföras. Enligt For-

nell & Wernerfelt (1987:339) reagerar majoriteten av missnöjda kunder med Exit me-

dan Voice är en relativt sällsynt reaktion. En av 50 missnöjda kunder väljer enligt For-

nell & Wernerfelt (1987) att utrycka sitt klagomål direkt till företaget.   

 

Problem som uppstår då en kund väljer att avsluta sin relation med företaget, hellre än 

att aktivt delge företaget sitt missnöje, är mycket större än bara en avslutad relation. 

Blodgett, Wakefield & Barne (1995:31) menar att utöver själva avslutande av relationen 

kan det även leda till negativ ryktesspridning, vilket i sin tur kan hämma nya potentiella 

kunder. Ett ytterligare problem när en kund väljer att avsluta relationen är de kostnader 

som det innebär för företaget i form av minskad försäljning och således även intäkter. 

En bakomliggande anledning till varför kunder väljer att inte uttrycka sina klagomål kan 

enligt Huppertz (2007:428) bero på att de upplever att deras åsikter inte är av vikt för 

företagen, vilket således hämmar klagande kunder. Om det var enklare att klaga skulle 

det finnas incitament för fler missnöjda kunder att framföra sina klagomål, vilket i sin 

tur skulle leda till mindre missnöjda kunder (Huppertz, 2007:429). Enligt Larivet & 

Brouard (2010:539) är det värsta scenariot om kunderna väljer att avsluta relationen och 

lämna företaget, utan att uttrycka sina klagomål. Kunder kommer inte enbart sluta köpa 

deras produkter och/eller tjänsten utan riskerar också att sprida sina upplevelser. Om 

kunderna aktivt väljer att klaga och företaget ger dem möjlighet att göra det, kommer 

förtaget med största sannolikhet få en andra chans (Larivet & Brouard, 2010:539). 

 

Fornell & Wernerfelt (1987) belyser i en studie två modeller som baseras på dessa 

kundreaktioner på missnöje – Exit & Voice. Modellerna åskådliggör tydliga effekter av 

klagomålshantering som kan utföras på grund av Voice. Fornell & Wernerfelt (1987) 

belyser tydligt fördelaktigheten med kunder som uttrycker sina klagomål då företaget 

ges en chans till att åtgärda problem och försöka bevara kundrelationen. Fler kunder kan 

följaktligen bibehållas då rösterna görs hörda i jämförelse med uteblivet åsiktsyttrande.  

Enligt modellen kan fler kunder behållas då utrymme för klagomålshantering ges. Dock 

förutsätter detta att kunderna utrycker sina klagomål och aktivt klagar.  Då missnöja 

kunder inte framför sina klagomål uppstår problem då företagen står chanslösa (Hup-

pertz, 2007:428). Författaren hävdar att en del av de kunder som inte klagar tenderar att 

avsluta sin relation till företaget vilket således kan innebära att konkurrerande företag 

gynnas samt att negativ ryktesspridning uppstår. De negativa kundupplevelserna sprids 

bland familj och vänner (Huppertz, 2007:428).  
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4.2.2 Ryktesspridning 

Oavsett om kunder förblir lojala kunder eller avslutar sin relation till företaget på grund 

av missnöje är risken stor att de sprider negativa rykten (Fergeuson & Johnston, 

2010:122). Negativ ryktesspridning definieras enligt Fergeuson & Johnston (2010:122) 

som ett aktivt gensvar till följd av missbelåtenhet där konsumenten informerar andra 

personer om deras negativa kundupplevelser. Denna ryktesspridning är inte riktad till 

företaget i fråga utan snarare till andra kunder inom företaget eller andra externa perso-

ner. Fergeuson & Johnston (2010:122) betonar att det finns en skillnad mellan Voice 

och negativ ryktesspridning. Voice är ett aktiv ställningstagande som ämnar finna en 

lösning och påverka. Ryktesspridning sker också på aktiva grunder men syftar till att 

sprida upplevelser snarare än påverka och förändra.  

 

CUSTOMERS 

Figur 4 – The effect of complaint management (After) 
    Fornell & Wernerfelt (1987:341) 

EXIT 

RETAIN 

Dissatisfied customers 

Satisfied customers 

EXIT 
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Figur 3 – The effect of complaint management (Before) 
         Fornell & Wernerfelt (1987:341) 
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De företag som väljer att ignorera det faktum att missnöjda kunder inte bara påverkas 

individuellt utan även kan bidra till en negativ ryktesspridning som i sin tur bidrar till 

förlust av nya potentiella kunder, har mycket att förlora (Wilson et al. 2008:372). I led 

med Solomons (2010:404) resonemang kring förödande effekter av negativ ryktessprid-

ning påvisar även Wilson et al. (2008) att negativa upplevelser sprids till många mer 

jämfört med positiva upplevesler. ”That recent study also found that customers who 

were satisfied with firm’s recovery efforts talked to an average of seven people, whereas 

those customer who were dissatisfied with the response talked to an average of 25 

people” (Wilson et al. 2008:372).  Money, Gilly & Graham (1998) hävdar att negativ 

ryktesspridning kan ha förödande konsekvenser och kan komma att påverka företagets 

trovärdighet och rykte. Enligt Money et al. (1998) har Internet möjliggjort en kraftfull-

spridning av rykten som kan avgöra ett företags framtid.  

 
4.3 Internetbaserade kundklagomål 

Framfarten av Internet har skapat nya kommunikationsmöjligheter via sociala medier 

vilka nyttjas av konsumenter i syfte att dela med sig av negativa kundupplevelser till 

andra konsumenter (Harrison-Walker, 2001:397). Internetbaserade klagomålsforum 

skapas av individer eller grupper som inte är anslutna till det företag som klagomålet är 

riktad mot. Enligt Harrison-Walker (2001:397) är nackdelen med dessa klagomålsfo-

rum, från ett företagsperspektiv, att konsumenter söker information om specifika företag 

på Internet och att de då finner dessa forum först. En respons till följd av missbelåtenhet 

är enligt Harrison-Walker (2001:400) att kunden uttrycker sitt klagomål mot en eller 

flera tredje parter. Indirekt offentlig handlig och klagomål kan inkludera bland annat att 

kunden klagar i olika medier. Harrison-Walker (2001:400) föreslår således att företag 

ska omfamna kundklagomål och aktivt engagera sig i dessa Internetbaserade klagomåls-

forum i syfte att förenkla och påverka klagomålsprocessen istället för att ignorera dessa 

forum. De företag som är ovetandes om klagomål som cirkulerar och kommuniceras på 

Internet kan omedvetet riskera att skada sin verksamhet på grund av negativa kommen-

tarer som sprids av missbelåtna kunder. Följaktligen menar Harrison-Walker (2001:398) 

att de företag som engagerar sig i och bemöter klagomål på Internet också har möjlighet 

att påverka situationen.    

 

Enligt Harrison-Walkers (2001) studieresultat nyttjar många konsumenter Internet som 

första åtgärd när de vill framhäva sin missbelåtenhet och uttrycka ett klagomål. Resultat 

framhäver att många kunder publicerar sitt klagomål på Internet i stället för att ta direkt 

kontakt med företaget (Harrison-Walker, 2001:405). Dessa forum kan till och med vara 

ett lättare sätt att framhäva klagomål via i jämförelse med att kontakta företaget (Harri-

son-Walker, 2001:403). Internetbaserade klagomålsforum skapas på bas av frustrerade 

kunder som inte finner några andra tillvägagångssätt till att göra sig hörda och påverka. 

Företag ska då regelbundet övervaka dessa forum och bemöta den kritik som ges. Om 

företagen misslyckas med detta kommer negativa rykten spridas fort och ett flertal 

kundåsikter går obemärkt förbi (Harrison-Walker, 2001:405). Harrison-Walker 

(2001:407) poängterar således att företag bör inta en offensiv inställning till dessa fo-

rum och nyttja dem fördelaktigt.  

 

Breitsohl, Khammash & Griffiths (2010) har belyst offentliga onlineforum för klagomål 

från tre olika perspektiv; företaget som ger respons på ett klagomål, budbäraren som 

framför klagomålet samt tredje partens konsumenter som passivt observerar klagomåls-
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dialogen. Bakgrunden till den konceptuella artikeln av Breitsohl et al. (2010) är den 

enorma ökningen i Internetbaserad ryktesspridning samt den interagerade onlinemiljö 

som idag är nödvändig för marknadsförare att aktivt kontrollera och bemöta (Breitsohl 

et al, 2010:657). Enligt Breitsohl et al. (2010:653) kan offentliga klagomål på Internet 

som blir lämpligt hanterade skapa nöjda och lojala kunder samt positiv ryktesspridning. 

Att företagen bemöter dessa klagomål är enligt författarna inte enbart viktigt för att be-

vara befintliga kunder utan även för att passiva tredje parter ska kunna skapa sig en po-

sitiv uppfattning av företagen via effektiv problemlösning. För att utforska effekterna av 

offentlig klagomålshantering belyser Breitsohl et al. (2010:654) aspekter som trovär-

dighet och kvalitet i argument och information. Omfattning, relevans och tillförlitlighet 

är viktiga faktorer som avgör graden av uppfattad trovärdighet.  Tillsammans utgör des-

sa aspekter det som kan uppfattas som användbar information, tillika klagomålsnytta.  

Breitsohl et al. (2010:654) ser med andra ord trovärdighet som en viktig aspekt i utrö-

nandet av offentliga klagomålseffekter både i relation till budbärarens uppfattning men 

även tredje partens utvärdering av både budbärarens, företagets och dialogen.  

 

I deras konceptuella artikel diskuterar Breitsohl et al. (2010), till följd av bakomliggan-

de teorier samt klagomålshanteringskontexten klagomålsnytta i relation till internetbase-

rade klagomål. Denna artikel baseras främst på diskussion kring ämnet och kan med 

fördel ses som underlag till fortsatt forskning. Artikeln belyser aspekter av en tredje 

aktör i klagomålshanteringen men innefattas dock inte av en forskningsmetod som leder 

till studieresultat. Författarna för i stället en argumentation kring ämnet vilken belyser 

olika synsätt som bringar ljus på offentlig klagomålshantering. Artikelns diskussion 

belyser problematik och aspekter inom ämnet där bland annat trovärdighet (omfattning, 

relevans och tillförlitlighet) i klagomålsbemötande, enligt Breitsohl et al. (2010), anses 

skapa, stor nytta för klagomålsbudbäraren. Desto större uppfattad trovärdighet, desto 

större klagomålsnytta. Klagomålsobservatören uppfattar större grad av trovärdighet då 

företaget lämnat respons än när enbart klagomålet existerar (Breitsohl et al, 2010).   

 

Enligt Breitsohl et al. (2010:655-656) kan klagomål baseras på dels kognitiva grunder 

där rationalitet och information är grundläggande men även på emotionella grunder. 

Den främsta skillnaden mellan dessa olika bakomliggande orsaker till klagomål är att 

den kognitiva är lösningsorienterad medan den emotionella tenderar att vara mer pro-

blemorienterad (Breitsohl et al, 2010:656). Författarna hävdar att en klagomålsbudbära-

re som är lösningsorienterad uppfattar högre grad av trovärdighet samt högre klago-

målsnytta än de klagomålsbudbärare som är problemorienterad. Breitsohl et al. 

(2010:256) menar följaktligen att den passiva observatören som har samma orientering 

som klagomålsbudbäraren kommer uppleva större grad av trovärdighet samt klagomåls-

nytta. Detta innebär att i de fall som klagomålsbudbäraren och observatören har samma 

orientering gällande informationsprocessen uppstår ett positivt samband. Författarna 

hävdar med andra ord att om orienteringen hos både klagomålsbudbäraren och observa-

tören överensstämmer tenderar observatören att uppfatta klagomålsnyttan, tillika an-

vändbar information, som hög och graden av trovärdighet ökar.     

 

En studie av Black & Kelley (2009:177) belyser det faktum att konsumenter nyttjar kri-

tik och granskningar på Internet som primärt underlag i beslutsfattande. I deras studie 

undersöktes hur hjälpsam Internetbaserad kritik uppfattas vara för konsumenter i deras 

beslutsfattande.  Resultaten indikerar att konsumenter uppfattar kritik på Internet som 

inkluderar tillkortakommanden/fel samt försök till klagomålshantering som lika hjälp-
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samma som kritik som innefattas av tillkortakommanden men som saknas klagomåls-

hanteringsförsök. Dock anser konsumenter att kritik som förtäljer en historia med tillhö-

rande tillkortakommande samt effektiv klagomålshantering är hjälpsamma i deras be-

slutsfattande (Black & Kelley, 2009:176).  Således menar författarna att information 

och kritik på Internet används som underlag för individers beslutsfattande.  

 

4.4 Informationssökning & slumpmässig inlärning 

Enligt Solomon (2010:313) genomgår en konsument en process av stegvis rationella 

delmoment gällande beslutsfattande då ett köp ska göras. Ett köp är ett resultat av ett 

problem vilket kan ta sig i form av att exempelvis en tv går sönder och en ny behöver 

inhandlas eller att kläderna inte håller varmt i vinterkylan vilket är ett problem som en 

ny vinterjacka skulle kunna lösa. Så fort en person kommit till insikt med att ett köp 

behöver göras påbörjas en rationell process kring hur beslut fattas gällande konsumtio-

nen. Solomon (2010:313) beskriver stegen i denna process som: (1) problemidentifie-

ring, (2) informationssökning, (3) utvärdering av alternativ, (4) produktbeslut och (5) 

utkomst.    

 

När ett problem har givit sig till känna och ett inköp planeras söks information från om-

givningen kring vilken produkt och/eller tjänst som ska köpas. Enligt Solomon 

(2010:322) kan detta informationssökande grovt brytas ner i två aspekter – internt och 

externt sökande. Internt sökande genomförs då personen använder sina egna tidigare 

erfarenheter och kunskaper i minnesbanken som referenser medan externt sökande lik-

ställs med ett aktivt informationssökande bland vänner, annonser, Internet etc. Vidare 

understryker Solomon (2010:322) att information kan sökas under passiva omständighe-

ter vilket då inte upplevs som aktiv informationssökning. Olika typer av marknadsfö-

ringsbudskap och influenser omgiver vår vardag ständigt vilket kan resultera i så kallad 

slumpmässig inlärning vilket till viss mån lagras som minnen hos konsumenten och en 

bild skapas av produkt- eller tjänsteleverantören. Den slumpmässiga inlärning konsu-

menten utsätts för kan komma att ha en betydande inverkan när en problemidentifiering 

uppstår och ett köp ska genomföras då internt informationssökande nyttjas. Således me-

nar Solomon (2010:322) att det vi slumpvis lärt oss sedan tidigare påverkar vårt beslut-

fattande då ett köpbeslut ska tas.  

   

4.5 Service recovery 

Service recovery definieras enligt Hoffman & Kelley (2000:418) som; “the actions of a 

service provider to mitigate and repair the damage to a customer that results from the 

provider´s failure to deliver a service as designed”. Boshoff (1997:110) beskriver servi-

ce recovery som en process för att omvandla missbelåtna kunder till ett sinnesläge av 

belåtenhet efter att ett misstag har begåtts och företaget inte kunnat leva upp till dess 

kunds förväntningar.  När ett fel uppstår som resulterar i en missnöjd kund krävs en 

åtgärd. Åtgärden som krävs kallas service recovery och definieras av Wilson et al. 

(2008:371) som en process som följer ett misslyckande. Misslyckande kan bero både på 

en tjänst lika väl som en produkt och kan uppstå till följd av ett antal olika faktorer, så 

som ett otrevligt bemötande, försenad leverans eller en trasig produkt. Wilson et al. 

(2008:371) menar att alla olika typer av misslyckanden från företagets sida bidrar till 

förödande konsekvenser, negativa relationer som i sin tur leder till negativ ryktessprid-

ning, kunder som avslutar relationer och om i värsta fall vidtar juridiska åtgärder. Wil-

son et al. (2008:371) menar att det är av stor vikt att kunder som har drabbats av något 



Offentlig klagomålshantering, Linda Clasdotter & Anna Pohjanen 

 

 

 

23 

 

missöde får hjälp genom effektiv service recovery. Genom att företag löser kundernas 

problem på ett effektivt sätt när de uppstår kommer det på lång sikt bidra till ökad 

kundnöjdhet, lojalare kunder samt positiv ryktesspridning. Kunder som varit lojala se-

dan tidigare kan således bli än mer lojala om de fått uppleva ett missöde som har myn-

nat ut i effektiv service recovery.  

 

I linje med Wilson et al. (2008) menar även Hart, Heskett & Earl-Sasser (1990:148) att 

missnöjda kunder är ett kritiskt faktum för företag som inte kan hantera effektiv service 

recovery. Ingen är perfekt, inte heller företagen, vilket kunderna accepterar. Hart et al. 

(1990:148) hävdar att det är hur ett företag utför service recovery som bidrar till huruvi-

da kunderna väljer att stanna eller avsluta sin kundrelation. ”It´s tempting to dismiss the 

occasional problem as petty and complaining customers as cranks, but managers sho-

uld resist those easy outs. No business can afford to lose customers, if only because it 

costs much more to replace a customer than it does to retain one – five times 

more.”(Hart et al. 1990:149) Företag som tillverkar och säljer produkter står inför det 

omöjliga, att vara perfekta. Hart et al. (1990:149) menar att det är ofrånkomligt att göra 

fel och refererare till studier som har visat att hälften av alla försök till klagomålshanter-

ing som genomförs av företag uppfattas som negativa snarare än positiva. Således inne-

bär detta att företagen måste tänka om. Hart et al. (1990:149) anser att företag måste 

arbeta aktivt med att finna, identifiera och avslutningsvis lösa problem som uppstår.  

Processen är inte så simpel som det verkar, det krävs utrymme för nya alternativa be-

slutsprocesser samt att regler och rutiner frångås när situationen kräver det. Hart et al. 

(1990:156) menar, i led med många andra forskare och författare, att det viktigaste vid 

klagomålshantering är att tillfredställa kunderna. Således bör företag betrakta klago-

målshantering som en resurs snarare än en kostnad och se det som en fundamental del 

av företagets framgång.  Av denna anledning finns det utarbetade strategier för service 

recovery i syfte att effektivisera dess tillämpning.  

  

4.6 Service recovery strategier 

Wilson et al. (2008:382) belyser vikten av att utforma effektiva strategier för service 

recovery. I modellen presenteras åtta olika strategier som i slutändan bör leda till effek-

tiv klagomålshantering. Strategierna för service recovery kommer ligga till grund för 

vår utveckling av strategier vilket innebär att dessa kommer omnämnas som både servi-

ce recovery strategier och strategier för klagomålshantering. Dessa åtta strategier är; 

agera snabbt (act quickly), förklaringar (provide adequate explanations), rättvisa (treat 

customers fairly), relationer (cultivate relationships with customers), utveckla och 

säkerställa (learn from recovery experiences, learn from lost customers, make the ser-

vice fail-safe) och uppmuntra (encourage and track complaints).  
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4.6.1 Agera fort 

Att agera fort när ett problem uppstår utgör en viktig del inom strategierna för service 

recovery. Wilson et al. (2008:385) menar således är det viktigt för företaget att hantera 

problem när de uppstår samt utbilda de anställda som är närmast kunden. I likhet med 

Hart et al. (1990) påpekar också Wilson et al. (2008:385-386) vikten av att ge de an-

ställda befogenheter att hantera klagomål på plats och nära kunden. Om befogenhet 

saknas blir effektiv klagomålshantering ouppnåelig. Fornell & Wernerfelt (1987:338) 

menar att möjliggörande av klagomålshantering kräver att kunderna uppmuntras till att 

klaga samt att de anställda är villiga att motta klagomålen. Som ett komplement till att 

ge de anställda befogenheter kan en möjlig lösning vara att skapa automatiserade system 

som kunderna själva kan använda vid klagomål (Wilson et al, 2008:387). Enligt Hart et 

al. (1990:153) bör ett problem identifieras så snabbt som möjligt, kanske till och med 

innan kunderna hinner reagera. Hart et al. (1990) poängterar, i led med Wilson et al. 

(2008) att problem har en tendens till att eskalera om de inte hanteras snabbt. Enligt 

Robert & Ramsey (2010:27) bör inget klagomål vara olöst i mer än 24 timmar. Olösta 

kundproblem skapar efter 24 timmar frustration, aggression och än mer missnöje.   

 

Att utbilda anställda utgör en viktig byggsten i processen att utföra effektiv och snabb 

service recovery. Hart et al. (1990:154) menar att interaktionen mellan de anställda och 

kunderna är av stor betydelse, vilket enbart kan möjliggöras genom att de anställda ges 

större befogenhet i deras möte med kunden. Eftersom att det många gånger är de an-

ställda som möter kunderna så är det viktigt att de har verktyg för att anpassa olika situ-

ationer som kan uppstå utefter varje enskild kunds behov. En del i arbetet med att uppnå 

effektiv klagomålshantering blir således att ge befogenheter till de anställda närmast 

kunderna. Då detta uppfattas som skrämmande av de anställda blir det ledningens an-

svar att beskriva detta som en del av hela organisationens strävan efter effektiv klago-

målshantering (Hart et al, 1990:154). I samband med att högre krav ställs på personalen 

som arbetar närmast kunden kan det även vara av stor vikt för ledningen att överväga 

lönenivå och utbildning. Hart et al. (1990:152) hävdar att för att möjliggöra en profes-

Figur 5 – Service Recovery Strategies 
                       Wilson et al. (2008:382) 
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sionell interaktion mellan personalen och kunder krävs kunskap och utbildning i vilka 

problem som kan uppstå samt hur dessa ska hanteras. 
 

4.6.2 Förklaringar 

En annan strategi inom ramen för service recovery, tillika klagomålshantering, baseras 

på att ge sanningsenliga förklaringar till kunden. Wilson et al. (2008:387) anser att en 

förklaring kan överlämnas på olika sätt, dels genom hur förklaringen framförs samt om 

den uppfattas som ärlig utifrån kundens perspektiv. I många fall kan en ärlig och vänlig 

förklaring bidra till att en missnöjd kund blir nöjd.  

 

McColl-Kennedy & Sparks (2003) har genom en studie funnit belägg för att konsumen-

ter har grundläggande förväntningar på att ursäkter ska följa problem. Detta innebär 

således att konsumenter har tre grundläggande kriterier. Först och främst ska förklaring-

ar ges gällande vad som gick fel, varför det gick fel samt hur detta åtgärdas. Bradley & 

Sparks (2009:130) har i en studie ämnat undersöka fyra olika förklaringar som skall ges 

på ett problem samt resultat och samband mellan dessa. Ursäkt, rättfärdigande, referen-

tiell förklaring och anledning är viktiga aspekter för förklaringar. Resultatet av studien 

visar att förklaringar som inkluderar ursäkter är mest gynnsam. Kunder som får en ur-

säkt blir mest tillfredställda (Bradley & Sparks, 2009:138).   

 

Mattila (2006) har studerat huruvida effekterna av givna förklaringar på ett problem 

påverkas av tidpunkten den ges. Mattila (2006:422) talar om två typer om förklaringar 

som skiljs åt via den tidsaspekt inom vilken förklaringen ges. Retrospektiva förklaringar 

ges till missöden som har inträffat medan anteciperande förklaringar ges för att före-

bygga kommande missöden. Enligt Mattila (2006:423) kan förklaringar ha en positiv 

inverkan och stark effekt på kundernas uppfattning och förståelse för problemet. På det-

ta sätt skapas förståelse hos kunderna för den bakomliggande orsaken till problemet 

som uppstått. Resultatet av Mattilas (2006) studie bevisar att det är viktigt att inkludera 

ett orsakssamband i förklaringen som ges till kunden. Med andra ord kan kundernas 

uppfattning påverkas då ett tydligt orsakssamband kan påvisas. Kunder tenderar, enligt 

Mattilas (2006) studie, att föredra retrospektiva förklaringar före anteciperande förklar-

ingar. Då materiell kompensation ges i kombination med retrospektiv förklaring tende-

rar konsumenterna att påvisa en hög grad av tillfredställelse (Mattila, 2006:426) Matti-

las (2006) resultat belyser även att konsumenter upplever en högre grad av rättvisa då 

tydliga förklaringar med orsakssamband ges. Retrospektiva förklaringar stärker kunder-

nas uppfattning av rättvisa från ett informationsrelaterat perspektiv. Detta leder i sin tur 

till stärkt uppfattning av rättvis interaktion.     

 

4.6.3 Rättvisa 

För strategisk service recovery och klagomålshantering krävs även rättvis behandling av 

kunder (Wilson et al, 2008:387). Således är en viktig aspekt av klagomålshanteringen 

huruvida kunden kan anses bli behandlad rättvist eller inte. Wilson et al. (2008:378) 

presenterar tre olika typer av rättvisa och dess innebörd. Den första typen av rättvisa 

omnämns som rättvist utfall och baseras dels på den kompensation, lösning och förklar-

ing kunden får gällande sitt klagomål. Kompensationen kan se olika ut och variera bero-

ende på situationen. Exempel på kompensation kan vara pengar, en ursäkt eller löfte om 

en liknande produkt och/eller tjänst.  
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Den andra typen av rättvisa kallas av Wilson et al. (2008:379) för rättvis hantering och 

baseras på hur rättvisa rutiner, regler och policys upplevs. Desto snabbare, enklare och 

lättillgängligare processen är, desto mer rättvis upplever kunden processen. I motsats till 

när processen upplevs som rättvis så upplevs den som orättvis när det går långsamt, är 

komplicerat och processen kantas av komplexa problem. Ytterligare faktorer som kan 

bidra till att kunden upplever rättvis hantering är om denne tvingas övertyga företaget 

om sitt missnöje när det är befogat (Wilson et al, 2008:379). 

 

Den tredje och sista typen av rättvisa benämner Wilson et al. (2008:379) som rättvis 

interaktion och den kännetecknas av att kunden som klagar förutsätter att denne kom-

mer bemötas med respekt och ärlighet av företaget. Den vanligaste anledningen till att 

denna typ av orättvist bemötande uppstår beror många gånger på outbildad personal 

utan befogenheter (Wilson et al, 2008:379-380) En viktig aspekt i den interagerade rätt-

visan är, det av Mattila, (2006:423) så kallade, informationsrelaterade perspektivet.   

 

Blodgett, Hill & Tax (1997) har genomfört en studie i syfte att undersöka eventuella 

samband mellan upplevd rättvisa och tendenser till ryktesspridning och sannolikhet att 

förbli kund. Blodgett et al. (1997:186) ämnar urskilja vikten av de tre olika typerna av 

rättvisa i relation till varandra. Resultaten av studien indikerar tydligt att hög grad av 

rättvis interaktion och rättvis hantering leder till mindre tendenser till negativ ryktes-

spridning samt högre grad av bibehållna kundrelationer (Blodgett et al, 1997:201). Dock 

visar studiens resultat tydligt att rättvis interaktion har störst betydelse för graden av 

tillfredställelse. En hög grad av rättvis interaktion kan till och med kompensera en lägre 

grad av rättvis hantering enligt Blodgett et al. (1997:201). Vidare betonar Blodgett et al. 

(1997) att rättvis interaktion kan likställas vid en viktig förutsättning för att rättvis han-

tering ska kunna upplevas. Författarna menar således att rättvis interaktion är avgörande 

för de övriga typerna av rättvisa. Följaktligen hävdar Blodgett et al. (1997:201) att före-

tag bör fokusera på rättvis interaktion som en grundläggande förutsättning i processen 

att skapa upplevd rättvisa. Enligt Blodgett et al. (1997:201) är detta ett framgångsrikt 

sätt för företag att skapa långsiktiga kundrelationer.   

 

4.6.4 Relationer 

”En relation har vuxit fram när kunden anser att denne och leverantör/tjänsteföretag 

tänker på samma sätt” (Grönroos 2002:46). Vidare menar Grönroos (2002:46) att en 

relation är ömsesidig och att ett engagemang ska komma från alla involverade parter. En 

relation består av minst två parter som interagerar med varandra (Gummeson, 1994:5). 

Enligt Plymire (1991:40) karaktäriseras en relation av tvåvägskommunikation och är en 

process som inrymmer samspel, kommunikation och interaktion vilket utvecklas med 

tiden genom ömsesidighet. En grundläggande förutsättning för företag i ledet att bygga 

relationer är att vara lojala gentemot kunden och visa förståelse genom handling. Enligt 

Grönroos (2002) är det en relativt svår uppgift att avgöra huruvida en relation har for-

mats.    

 

Att bygga relationer med kunder är dock en fundamental uppgift för företag, utan kund-

relationer överlever inte ett företag länge på dagens marknad. Wilson et al. (2008:387) 

menar att de kunder som i slutänden är mest lojala är de som klagar och sedan får upp-

leva effektiv klagomålshantering, vilket således kan skapa långsiktiga relationer och 

framgång för företaget. Med anledning av ovanstående är en viktig strategi för service 

recovery att skapa relationer med sina kunder. Boshoff (1997:117) menar att det finns 
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ett starkt samband mellan nöjda kunder, kvalitet på en produkt eller tjänst, upprepade 

köp samt kundnöjdhet. Således innebär det att starka relationer med kunder leder till 

fortsatta köp vilket i sin tur leder till lönsamhet.  

 

Enligt Grönroos (2002) kan företag skapa värde och bli framgångsrika genom ett flertal 

olika faktorer, en av de mest betydelsefulla faktorerna är relaterade till kunderna och 

huruvida kvalitativa relationer kan byggas. Vid sidan av Grönroos (2002) är det många 

andra författare som också belyser vikten av att bygga relationer, en av dessa är Álvarez 

et al. (2010:143) som hävdar att relationer som inte underhålls kan bidra till att företag 

blir mindre framgångsrika. Att vårda relationer till kunder är ytterst viktigt, även utifrån 

ett marknadsföringsperspektiv (Grönroos, 2002:44-45). Grönroos (2002) hävdar vidare 

att det finns en problematik gällande marknadsförares inställning till relationsmarknads-

föring. Grönroos (2002) menar att marknadsförare allt för ofta hävdar att de utövar rela-

tionsinriktad marknadsföring. Dock innefattas inte kundernas uppfattning vilket leder 

till att synen på relationen inte inkluderar ömsesidighet. Enligt Grönroos (2002:45) kan 

en relation enbart utvecklas och uppstå då alla inkluderade parter är relationsinriktade. 

Inom ämnesområdet finns det ett flertal definitioner av vad relationsinriktad marknads-

föring innebär. Gummesson (1994:2) menar att relationsinriktad marknadsföring i sin 

enkelhet baserad på nätverk, relationer och interaktionen mellan olika aktörer på en 

marknad. I likhet med Gummesson (1994) menar Grönroos (2002) att relationsinriktad 

marknadsföring handlar om att identifiera, bearbeta och bibehålla relationer med kunder 

men också andra aktörer.  

 

4.6.5 Utveckla & säkerställ 

Tre av de åtta befintliga service recovery strategierna belyser interna aspekter av kla-

gomålshantering som tillsammans infaller under strategier som berör utveckling och 

säkerställande. De handlar om hur verksamheter internt bör nyttja klagomålshantering 

som utvecklingsverktyg för att förbättras. Dessa inkluderar dels strävan efter att göra 

rätt från början med hjälp av väl bearbetade strategier, om problem uppstår ska lösning-

en tillvaratas och lärdom ska dras från kunder som uttrycker klagomål.  Effektiv service 

recovery handlar om att skapa tjänster och produkter som är ”problemfria”. Enligt Wil-

son et al. (2008:381) är detta i princip omöjligt, men företag bör sträva efter en före-

tagskultur som har som målsättningen att göra rätt från början. Vidare bör företag enligt 

Wilson et al. (2008:388) lära sig mer om hur effektiv klagomålshantering ska utföras. 

Detta uppnås genom att utföra klagomålshantering och dra lärdom från kunder som ut-

trycker klagomål. Wilson et al. (2008:388-389) menar att det är av stor vikt för företag 

att hantera sina misstag för att således inte upprepa dem.  

 

I en studie av Huitema & de Lange-ros (2008) som syftar till att belysa vikten av orga-

nisationsutveckling på bas av kundklagomål framhävs klagomålshantering som en in-

put-output process. Inputen representerar ett klagomål som utlöser en klagomålshanter-

ingsprocess. Denna process ämnar generera en respons som likställs med processens 

output (Huitema & de Lange-ros, 2008:8-9). Enligt Huitema & de Lange-ros (2008:10) 

bör företag ständigt analysera kundklagomål för att överblicka verksamheten och identi-

fiera svagheter vilket leder till långsiktigt förbättrande. Organisationsutvecklingsaktivi-

teter delas in i två olika inlärningsprocesser; en informativ inlärning samt en interaktiv 

inlärning. Informativ inlärning baseras på strukturella och informationsmässiga system 

och interaktiv inlärning baseras på dialoger (Huitema & de Lange-ros, 2008:12-13). 

Studien som sammanför organisationsutveckling och klagomålshantering belyser hur 
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klagomålshantering kan skapa utrymme för input som i sin tur kan underbygga organi-

sationsutveckling.  

 

Resultatet av studien betonar att interaktiv inlärning bör tillämpas vid komplexa situa-

tioner då en dialog underlättar medan mindre komplexa situationer bör bemötas med 

informativ inlärning (Huitema & de Lange-ros, 2008:15). Den informativa inlärningen 

bör baseras på ett ständigt mejlflöde mellan de anställda för att sprida lärdom om kla-

gomålshantering av verkliga händelser. För att underlätta detta uppmuntras användandet 

av ett intranät där ständigt kunskapsutbyte tillåts. Avgörande för att den informativa 

inlärningen ska funktionera ändamålsenligt krävs ett understöd från ett interaktivt inlä-

rande.  

 

Interaktiv inlärning är en process som kan delas upp i två olika kategorier; att förstå och 

att hantera klagomål. Gällande förståelse är det viktigt att upprätta en dialog med kun-

den för att utkristallisera bakomliggande anledningar till klagomålet. För att alla på fö-

retaget ska kunna skapa en förståelse för kundernas problem bör arbetsrotation möjlig-

göras i syfte att medarbetare ska förstå alla verksamhetsgrenar och tillhörande klagomål. 

Således skapas en bred bas för klagomålshanteringen där djup kunskap om verksamhe-

ten kan bidra till snabb och effektiv klagomålshantering (Huitema & de Lange-ros, 

2008:14). För att företag ska kunna dra lärdom från klagomål och utvecklas till följd av 

dem bör en särskild grupp medarbetare sättas samman. Denna grupp ska arbeta specifikt 

med att analysera klagomål och upprätta utvecklingsarbete.  

 

Nästa steg i den interaktiva inlärningen är att hantera klagomålet. Detta ska ske på bas 

av förståelsen. Författarna föreslår att företag ska introducera kollektiva system där an-

ställda ges möjlighet till kunskapsutbyte och utbyte av lärdomar gällande specifika kla-

gomålssituationer. Arbetsprocesser sinsemellan kollegor samt olika avdelningar ska 

interagera och dela med sig av erfarenheter för att klagomålshantering ska kunna för-

bättras och effektiviseras. Huitema & de Lange-ros (2008:14) poängterar vidare vikten 

av att medarbetare ges utrymme till att vidarebefordra identifierade problem till led-

ningen. På detta sätt kan förändringsarbete ske i syfte att förbättra verksamheter och 

säkerställa att samma problem inte uppstår igen. Vidare är det av stor vikt att det konti-

nuerligt genomförs kvalitetskontroller för att klargöra huruvida förbättring skett. Enligt 

författarna kan produkt- och verksamhetsutveckling ske då företag är lyhörda och ana-

lyserar kundklagomål. På detta sätt kan unika behov identifieras vilka en produktut-

veckling kan tillfredställa. Då en produktutveckling skett ska företaget vidare säkerställa 

huruvida utvecklingen har bidragit till en önskvärd förändring. Verktyg som kan använ-

das för att möjliggöra detta är klassificeringsmått på utförandet, standardprocesser för 

klagomålshantering samt regelbundet säkerställande av klagomålshanteringskunskap 

hos de anställda (Huitema & de Lange-ros, 2008:14).  

 

Ovanstående inlärningsprocesser, informativ och interaktiv inlärning, kan enligt Huite-

ma & de Lange-ros (2008:15) ses som organisationsinlärningskomplement till klago-

målshantering. På detta sätt kan företag ta till vara på klagomål och nyttja dessa som bas 

till förbättringsarbete. Detta förutsätter dock, vilket många författare påpekar, att ett 

klagomål och åsiktsutryckande, tillika den så kallade inputen, uppkommer.                
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4.6.6 Uppmuntra 

“Reducing complaints has traditionally been equated with improved service. In actuali-

ty, the surest road to a customer-focused culture is through increased complaints” 

(Plymire, 1991:39).  Med detta vill Plymire belysa vikten av att uppmuntra kunder att 

utrycka klagomål. I linje med många andra författarna hävdar även Plymire (1991) i sin 

studie att endast en bråkdel av missnöjda kundet väljer att utrycka sitt missnöje. Enligt 

Plymire (1991:39) finns det två grundläggande orsaker till detta. Den första orsaken är 

att det är svårt för kunder att klaga på grund av emotionella skäl. För att klaga måste 

känslor avslöjas vilket kan upplevas som obehagligt. Att uttryckligen poängtera ”jag är 

inte nöjd” är svårt för många kunder och upplevs som problematiskt. Den andra orsaken 

till att kunder inte vill klaga är enligt Plymire (1991:40) att företag och dess medarbeta-

re inte uppmuntrar kundklagomål. Detta på grund av att klagomål ofta inte upplevs som 

feedback utan snarare som personlig kritik. Dessa två orsaker, kunder som inte vill kla-

ga och företag som inte vill hantera klagomål, i kombination med varandra resulterar i 

en stor sammandrabbning och kollision som leder till klagomål inte framkommer och 

hanteras. Plymire (1991:40) betonar tydligt vikten av att klagomål ska uppmuntras. För-

fattaren menar att vägen till framgång är att öka graden av kundklagomål.  

 

Enligt Plymire (1991:40) är ett klagomål varken något bra eller dåligt. Det är inte heller 

något rätt eller fel. Plymire (1991) menar att ett klagomål är misstag som enbart belyser 

andra sätt att hantera saker på. Värdet av att öka mängden klagomål är således att det 

möjliggör många olika sätt att göra saker och ting på. Klagomål är följaktligen möjlig-

heter till att tjäna kunder på olika sätt och således generera utökade försäljningsmöjlig-

heter. Enligt Plymire (1991:41) kan olika tillvägagångssätt nyttjas fördelaktigt för att 

uppmuntra kunder till att uttrycka klagomål. Först och främst ska klagomål betraktas 

som möjligheter. De anställda bör uppmuntras till att identifiera klagomål genom exem-

pelvis interna målsättningar på genererade kundklagomål veckovis.  

 

Ett annat sätt att uppmuntra kundklagomål är enligt Huppertz (2007:428-429) att över-

tyga kunderna om det är mer lönsamt än vad det är kostsamt att klaga. Författaren häv-

dar att många missnöjda kunder upplever att det inte är värt att klaga, och väljer således 

att hantera sitt missnöje på annat sätt. Om klagomålsuttryckande vore enklare är sanno-

likheten kanske större till att klagomål framförs. I strävan efter klagomålsuppmuntran 

presenterar Huppertz (2007:430) tre olika aktioner som bör genomföras för att generera 

klagomål. Den första aktionen är att ge befogenheter till personal vilket möjliggör en 

snabb klagomålshantering. Den andra belyser den svårighetsgrad kunden upplever i sitt 

framförande av klagomål. Många led i hanteringsprocessen och pappersarbete kan ex-

emplifiera aspekter som enligt kunden komplicerar klagomålsprocessen. Vidare är till-

gängligheten en viktig aspekt att utveckla. Tillgängligheten i form av att vara lätta att 

nå, ha rätt person på rätt ställe, få snabba svar med mera kan för kunden upplevas som 

kostsamt. Om dessa tre aktioner bearbetas så att de fungerar ändamålsenligt för kunden 

kommer lönsamheten att upplevas större än kostnaden. Detta leder i sin tur till att kun-

derna upplever utryckandet av klagomålet som enklare vilket följaktligen genererar fler 

kundklagomål.       

 

Enligt Hart et al. (1990:151) bör företag i allmänhet betrakta kundklagomål som en 

möjlighet till att utvecklas och en lärdom i hur problem uppstår och således kan undvi-

kas. Ett problem kan inte hanteras utan att företaget vet den bakomliggande orsaken. 

Således bör företag arbeta i syfte att identifiera problem och sedan utforma sin klago-
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målshantering därefter. Hart et al. (1990:151) menar att många kunder som är missnöjda 

väljer att inte klaga, vilket in sin tur leder till att problemet inte kan åtgärdas. Om före-

tag kan övertyga sina kunder om vikten av deras klagomål, samt göra klagomålsproces-

sen enkel för kunderna, ökar företagen sina chanser att hantera sina problem.  
 

Att uppmuntra kunder att klaga är således en viktig strategi inom traditionell klago-

målshantering och service recovery men som dock är svårt att genomföra då Wilson et 

al. (2008:383) hävdar att endast 5-10 procent av kunderna väljer att aktivt klaga. För att 

underlätta klagomålsprocessen för kunden bör företaget först och främst ändra inställ-

ningen till den klagande kunden, från fiende till resurs. Vidare bör det vara enkelt för 

kunden att klaga, enligt Wilson et al. (2008:383) kommer lättillgängliga processer och 

hjälpmedel bidra till att ett större antal kunder framför sina klagomål. I led med att göra 

det enkelt för kunden hävdar Wilson et al. (2008:384) att en viktig byggsten är att lära 

sig att lyssna aktivt på kunden samt att uppmuntra de anställda att ställa frågor till kun-

den. I led med Wilson et al. (2008) hävdar även Spreng, Harell & Macoay (1995:20) att 

vikten av att uppmuntra kunder till att klaga kan vara avgörande för huruvida ett företag 

förblir framgångsrikt eller inte. En ytterligare anledning till att uppmuntra kunden att 

klaga är att bakom varje kund som klagar finns flertalet andra kunder som har valt att 

inte framföra sina klagomål. Spreng et al. (1995:19) menar att om företag kan samla 

information om deras brister så har de större möjlighet att förbättra verksamheten samt 

att de kan skapa positiv ryktesspridning genom de kunder som har genomgått en effek-

tiv klagomålshanteringsprocess. 

 

4.7 Från två parter till tre – Offentlig klagomålshantering 

De befintliga service recovery och klagomålshanteringsstrategierna, vi valt att utgå 

ifrån, som Wilson et al. (2008) presenterar kan appliceras på traditionell klagomålshan-

tering. Dessa bör dock utvecklas och kompletteras för att kunna betraktas som applicer-

bara för offentlig klagomålshantering där en observerande publik även bör tas i beakt-

ning.  Breitsohl et al. (2010) belyser till skillnad från Wilson et al. (2008) vikten av att 

hantera klagande kunder offentligt. De offentliga forum för klagomålshantering som 

idag nyttjas har, enligt vår mening, skapat ett behov av att utveckla strategier för service 

recovery som är användbara i offentlig miljö. Med bakgrund av de teorier som har pre-

senterats finns det enligt vår mening ett kunskapsgap relaterat till skiftet från klago-

målshantering till offentlig klagomålshantering. Med den valda teoribasen samt vår em-

piriska datainsamling ämnar vi att utröna och fastställa huruvida grundläggande strate-

gier kan appliceras på en offentlig miljö.  

 

Vi anser att den största skillnaden mellan traditionell klagomålshantering och offentlig 

klagomålshantering är det faktum att en tredje part, observatör, inkluderar offentlig kla-

gomålshantering. Av den anledningen vill vi dels, utforska de befintliga service recove-

ry strategierna men även utveckla dessa i syfte att fastställa strategier som tar hänsyn till 

den tredje partens, observatörens, uppfattning. Följaktligen menar vi att hantering av 

offentlig klagomålshantering bör inkludera hänsynstagande till både klagomålsbudbära-

ren och observatören. De befintliga strategierna visar endast hänsyn till klagomålsbud-

bäraren vilket resulterar i att vi, med bas av grundläggande strategier, ämnar utveckla 

och anpassa dessa till en offentlig miljö. Vi ser med andra ord ett gap i ämnesområdet 

som vi ämnar fylla. 



Offentlig klagomålshantering, Linda Clasdotter & Anna Pohjanen 

 

 

 

31 

 

5. PRAKTISK METOD 

Inom ramen för den metod vi tillämpat för att genomföra denna studie har två kvantita-

tiva undersökningar i form av två enkäter samt en kvalitativ undersökning i form av fyra 

intervjuer genomförts. Enkätrespondenterna samt de intervjuade företagen kommer att 

studien igenom bevaras anonyma. Respondenterna kommer i studien att endast refereras 

till som antingen användare, publik eller klient. Anledningen till att vi valde att bevara 

alla respondenter anonyma är på grund av att vi på så sätt kan tillåta våra respondenter 

att vara så ärliga som möjligt i besvarandet av våra frågor.  

 

Genomförandet av denna uppsats har också präglats av de samtal vi vid flertal tillfällen 

haft med Pål Burman, Vd på Fairshopping. Under dessa samtal och dialoger kring upp-

satsens ämnesområde har en djupare förståelse hos oss infunnit sig. En förutsättning för 

vår uppsats, som till stor utsträckning baseras på Fairshopping.se, har varit att vi fått 

insikt i hur verksamheten fungerar. Trots att vi inte genomfört regelrätta intervjuer med 

vår kontaktperson Pål Burman på Fairshopping vill vi ändå understryker vikten i den 

ständiga dialoger vi haft med företaget och Pål Burman vilka skapat grundläggande för-

ståelse för vår uppsats.        

 

5.1 Urval & access 

För att möjliggöra önskvärda undersökningar till vår studie krävs ett representativt urval 

av den population vi vill studera. Enligt Bryman & Bell (2003:109-110) är det sällan 

möjligt att utföra en studie på en hel population. Shiu, Hair, Busch & Ortinau 

(2009:449) definierar ett urval som en mindre samling av en större grupp. Denna sam-

ling kan tillåta forskaren att dra slutsatser för hela den initiala gruppen, tillika popula-

tionen. En population är enligt Shiu et al. (2009:450) alla som ingår i en grupp och som 

karaktäriseras av det en studie vill undersöka. Med anledning av de tre perspektiv vi 

ämnade undersöka hade vi tre olika populationer från vilka vi ämnade göra representati-

va urval som gav oss möjlighet till att kunna applicera studieresultat på hela populatio-

nen. 

 

Alla registrerade användare på Fairshopping.se utgör således vår population för vårt så 

kallade användarperspektiv. Det finns ca 5960 registrerade användare på Fairshop-

ping.se. För att skapa en förståelse för populationen publiken resonerade vi i termer 

kring jämförelse mellan det totala antalet besökare på Fairshopping.se med de registre-

rade användarna. Vår uppskattning gällande populationen för publiken var att dessa 

utgör den del av besökarna på Fairshopping.se som är oregistrerade. Vi har ingen speci-

fik siffra på denna population just av den anledningen att de är oregistrerade och inte 

lämnar några avtryck efter sig. Vi vet dock att mellan 80 000 till 90 000 personer besö-

ker Fairshopping.se varje månad. Populationen för klienterna utgörs av antalet företag 

som är aktiva på Fairshopping.se vilket är ca 1700 företag.   

 

Enligt Shiu et al. (2009:470) är sannolikhetsurval en teknik som används då önskvärt är 

att alla i populationen ska ha samma sannolikhet och chans till att inkluderas i studie. 

Med anledning av att vi önskade att alla i populationen ska ha samma sannolikhet att 

ingå i vårt urval gjorde vi ett slumpmässigt urval. Med hjälp av Fairshoppings slumpge-

nerator har ett slumpmässigt urval ur populationen möjliggjorts. Fairshopping har van-

ligtvis en svarsfrekvens på ca 40% på sina egna enkätundersökningar gällande specifika 

företag. Med tanke på att vår enkätundersökning var av mer generell karaktär och rela-
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tivt lång antog vi att svarsfrekvensen kommer vara betydligt lägre än 40%. Med anled-

ning av att vi ville att resultaten ska upplevas trovärdiga ville vi ha många respondenter 

i studien för att på så sätt ha en bred stomme med resultat att basera slutsatser på. Vi 

hade därav som mål att uppnå ca 100 svarande respondenter då vi ansåg att det var ett 

ambitiöst antal som förhoppningsvis kan öka graden av tillit i våra resultat. Dessutom 

anser vi att antalet registrerade användare på nästan 6000 är en relativt stor population. 

Detta bidrog till att vi inte ville ha färre respondenter än 100 samtidigt som fler respon-

denter hade blivit svårt att hantera och bearbeta tidsmässigt med tanke på att vi genom-

för tre undersökningar varav detta endast är en. Vi kom följaktligen fram till att 100 

respondenter var minimun och att fler hade varit till fördel men kunde inte ses som ett 

krav med tanke på den totala studiens omfattning. Inledningsvis skickade vi ut 400 en-

käter till användarna via mejl. Detta visade sig sedan inte vara tillräckligt och vi slutade 

på ett totalt utskick på 1200 enkäter till användarna via mejlutskick.   För att få tillgång 

till användarnas åsikter kom Fairshopping och dess databas att ligga till grund för vår 

datainsamling. Fairshopping har datoriserade register över sina registrerade användare 

vilka låg till grund för vår enkätundersökning. Användare fick således slumpmässigt vår 

enkätundersökning skickat till sig på mejl. Allt genomfördes via Fairshopping och dess 

databas.  

 

För att studera publiken och dess uppfattning av klagomålshanteringen via Fairshop-

ping.se publicerades en enkätundersökning via en länk på Fairshopping.se. Denna 

webbenkät var tillgänglig för alla som besökte hemsida. Dock riktades enkäten, med 

hjälp av en tydlig länktext/rubrik, till icke registrerade användare. På detta sätt kom re-

spondenterna att utgöras av den publika aktören, tillika oregistrerad besökare. Även i 

denna enkätundersökning var vår målsättning att uppnå ca 100 respondenter. Detta av 

samma anledningar som ovan samt att vi anser att det är viktigt med ungefär samma 

antal respondenter för dessa två undersökningar med tanke på att de både ligger till stor 

grund för kommande resultat. Här kunde vi dock inte påverka urvalet eller dess storlek 

på grund av att de 100 första besvarade enkäterna kom att användas. Med anledning av 

att vem som helst som besöker Fairshopping.se kunde besvara enkäten kunde vi inte 

påverka urvalet och vilka respondenter som valde att besvara enkäten. Vi anser dock att 

detta är ett slumpmässigt urval vilket kommer kunna möjliggöra en generalisering och 

applicerbara resultat på hela publikpopulationen, detta med anledning av att alla som 

besöker hemsidan har lika stor möjlighet att besvara enkäten. Tillgängligheten till pu-

blikens åsikter och uppfattning kan dock komma att ha begränsats med tanke på att da-

tainsamlingen var beroende av publikens egna aktiva val att besvara enkäten. Vi valde 

därmed att lotta ut två biobiljetter till respondenterna vilket kan komma att fungera som 

incitament för publiken att besvara enkäten.  

 

För att undersöka klientperspektivet, som utgör en tredje del av vår studie, genomförde 

vi kvalitativa mejlintervjuer. Från Fairshopping tillgick vi kontaktuppgifter till sex före-

tag som är aktiva på Fairshopping.se. Från alla företag som är aktiva på Fairshopping.se 

kom således endast ett fåtal att intervjuas. Då tillgången till dessa företag skedde med 

hjälp av Fairshopping anser vi att detta är ett bekvämlighetsurval. Då Fairshopping helt 

och hållet bistod med kontaktuppgifter och valde ut ett antal respondenter ser vi detta 

som ett bekvämlighetsurval eftersom vi själva inte var med och påverkade valet av kli-

enter. Enligt Bryman & Bell (2003:377) kan ett bekvämlighetsurval baseras på olika 

restriktioner så som när organisationer eller företag i fråga själva väljer ut intervjure-

spondenter i stället för att låta forskarna välja ut respondenter. Dock skedde en viss be-
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dömning gällande urvalet då vi menar att de företag som valdes ut för intervjuerna blev 

valda med anledning av att de aktivt hanterar klagomål på Fairshopping.se. Dessa före-

tag fick intervjufrågor skickade till sig via mejl och svaren distribuerades på samma 

sätt. Klientperspektivet utgör en kompletterande del i vår studie då användar- och pu-

blikperspektivet utgör den fundamentala vikten för vår studie.  

 

Mejlintervjuer kan anses vara fördelaktigt främst med anledning av att respondenterna 

själva kan välja tid och plats för att besvara intervjufrågorna. På detta sätt undviker vi 

också svårigheter till följd av det faktum att vi befinner oss på olika orter. Dessvärre ger 

mejlintervjuer ingen möjlighet till att aktivt bedöma kroppsspråk, tonläge och sinne-

stämning. Med andra ord förlorar vi möjligheten till att interagera med respondenterna.   

 

5.2 Frågekonstruktion 

Med anledning av att studien innefattas av tre olika datainsamlingsundersökningar har 

olika frågekonstruktioner används. Frågekonstruktionerna är anpassade efter populatio-

nen den riktas mot samt efter det vi ämnar undersöka. I de kvantitativa enkätundersök-

ningarna som riktas mot användarna och publiken har alla frågor noggrant baserats på 

teorierna. Detsamma gäller frågorna mot klienterna. Således har alla frågor ett tydligt 

syfte där vi kan analysera varje svar utifrån vår teoribas. 

 

5.2.1 Kvantitativ undersökning: Mejlenkät användarna  

För att möjliggöra analys av resultaten har vi noggrant konstruerat både frågeformule-

ringar och svarsutformning i enkäten. Vår valda teoribas anknyts till varje fråga i syfte 

att möjliggöra relevant underlag för analys. Vi har använt sjugradiga skalor med ex-

trempunkter men även fleralternativsvar samt några få öppna frågor. Det huvudsakliga 

syftet med denna enkät är att undersöka åsikter och förväntningar och därmed är fråge-

konstruktionerna utarbetade med hänsyn tagen till detta. Enkäten kom vid ett senare 

tillfälle att även ge utrymme för egna kommentarer. Detta på grund av att Fairshoppings 

system lade till dessa i vår undersökning innan enkäterna skickades ut till användarna. I 

Appendix 1 redogörs allt tillhörande material till denna undersökning. Dock vill vi po-

ängtera att enkätundersökningen även har gett utrymme för öppna kommentarfält vilket 

inte tydliggörs i Appendix 1 där enkätfrågorna med tillhörande svar åskådliggörs. 

Kommentarerna åskådliggörs i slutet av Appendix 1.   

 

5.2.2 Kvantitativ undersökning: Webbenkät publiken 

Även i den kvantitativa enkätundersökningen mot publiken har alla frågor och svar kon-

struerats med noggrannhet och teoretisk anknytning. Således har alla frågor ett tydligt 

syfte där vi kan analysera varje svar utifrån vår teoribas. Denna enkätundersökning ba-

seras i stor utsträckning på sjugradiga skalor och enkäten är konstruerad utifrån påstå-

ende istället för frågor. Dessa påståenden är formulerade i syfte att kunna mäta huruvida 

publikens uppfattning av företag påverkas av olika sätt att hantera klagomål. Utöver 

påståenden och graderingsskalor har vi även ett fåtal frågor med fleralternativsvar. Syf-

tet med denna enkät är att undersöka uppfattningar hos publiken vilket fråge- och svars-

alternativens konstruktion tar hänsyn till. Även denna enkät kom vid senare tillfälle att 

ge utrymme för egna kommentarer även fast detta inte var något vi själva aktivt valt att 

inkludera i undersökningen. Precis som i undersökningen mot användarna berodde detta 

på att Fairshoppings system som adderade dessa kommentarfält i undersökningsformu-

läret innan enkäterna publicerades på hemsidan. I Appendix 2 redogörs allt tillhörande 
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material till denna undersökning. Dock vill vi poängtera för dig som läsare att enkätun-

dersökningen även har gett utrymme för öppna kommentarfält vilket inte tydliggörs i 

Appendix 2 där enkätfrågorna åskådliggörs. Kommentarerna åskådliggörs i slutet av 

Appendix 2.   

 

5.2.3 Kvalitativ undersökning: Mejlintervju klienterna 

I de kvalitativa meljintervjuerna mot klienterna hade vi som syfte att undersöka och 

skapa oss en förståelse för företagens syn på Fairshopping, klagomål och kundrelatio-

ner. Intervjufrågorna konstruerades med hänsyn tagen till att vi vill ha utrymme för 

tolkning och förståelse och även dessa är baserade på de teorier som ligger till grund för 

vår studie. Denna undersökning ser vi som ett komplement till de två enkätundersök-

ningarna och allt material till dessa mejlintervjuer redogörs i Appendix 3. 

 

5.3 Enkätutskicken 

Enkätundersökningen mot användarna skickades ut via mejl den 14 mars. Enkäten 

skickades till 400 registrerade användare på Fairshopping.se. Den 16 mars hade ca 40 

enkätsvar inkommit och vi tog då beslut om att skicka ytterligare 400 enkäter till nya 

användare. Vi skickade ingen påminnelse till de första 400 respondenterna. Den 21 mars 

hade vi uppnått ca 65 respondenter och tog ett beslut om att skicka ut ytterligare 400 

enkäter till nya användare. Den 29 mars hade 108 enkätsvar inkommit. Vi har alltså 

skickat ut 1200 enkäter vilket resulterade i 108 svar. Detta innebär en svarsfrekvens på 

ca 9%. Webbenkätundersökningen mot publiken publicerades på Fairshopping.se den 

14 mars. Den 29 mars hade 90 enkätsvar inkommit.   

 

5.4 Intervjutillfälle 

Den 14 mars påbörjade vi datainsamling för klienterna. Ett mejlutskick med förfrågan 

om deltagande skickades till sex av Fairshoppings aktiva företag. Mejlet innehöll en 

kort förklaring av uppsatsens innehåll och dess syfte samt förfrågan om företaget i fråga 

ville besvara intervjufrågor via mejl. Under perioden 11 mars t.o.m. 15 mars fick vi po-

sitiv respons från fyra stycken av de tillfrågade företagen, ett negativt svar samt ett ute-

blivet. Den 16 mars skickade vi intervjufrågorna till de fyra företag som valt att delta 

som respondenter. Mellan den 16 och den 29 mars inkom intervjusvaren från alla fyra 

företag.   

 

5.5 Bortfall 

I vår studie och tillhörande enkätundersökningar har vi drabbats av en relativt stor grad 

av partiella bortfall. Med partiella bortfall syftar vi på uteblivna svar på specifika frågor.  

Undersökningen mot användarna har även påträffats en relativt stor grad av individbort-

fall. Med individbortfall syftar vi på de respondenter som valt att inte delta i studien och 

således inte har besvarat våra enkätundersökningar. Av 1200 utskick valde endast 108 

stycken att delta i studien. Av dessa 108 kunde vi dock, på grund av ytterligare individ 

bortfall, endast använda 102 stycken. Undersökningen mot publiken har vi inga siffror 

på och kan således inte fastställa eventuell grad av individbortfall. Vi kan dock anta att 

en stor skara passiva åskådare har besökt Fairshopping.se utan att besvara enkäten som 

länkats på hemsidan.  Med andra ord kan vi anta att de konsekvenser som användarbort-

fallen resulterar i är av samma karaktär som eventuella publikbortfall. Följaktligen kan 

principen för bortfall gällande de båda perspektiven anses vara densamma oavsett huru-
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vida vi har vetskap om faktiska publikbortfall i siffror eller ej. Mejlintervjuerna hade 

inga partiella bortfall men dock två individbortfall. Av totalt sex tillfrågade företag val-

de fyra stycken att delta i studien. Det faktum att två företag valde att avstå med sitt 

deltagande anser vi inte påverkar våra resultat anmärkningsvärt då klientperspektivet ses 

som ett komplement till studiens andra perspektiv. Däremot anser vi att de två företa-

gens aktiva val att inte delta i sig kan komma att vara intressanta för vår uppsats. Såle-

des vill vi påstå att våra studieresultat inte hade skiljt sig anmärkningsvärt åt i de fall 

sex klienter i stället för fyra deltagit. Dock är klienternas aktiva ställningstagande att 

inte delta värt att betrakta vilket vi kommer rikta vidare hänsyn till i vår analys.   

 

5.6 Bearbetning av data 

All data vi samlat in via våra enkätundersökningar och mejlintervjuer har vi bearbetat 

och tolkat för att kunna presentera i form av empiri. Som verktyg för våra två enkätun-

dersökningar hade vi två internetbaserade enkätformulär som möjliggjorts tack vare det 

faktum att Fairshopping hjälpt oss med datainsamlingen. Distributionen av enkätsvaren 

har skett digitalt via Fairshopping.se plattform. Då intervjuerna mot klienterna har ge-

nomförts via mejl har även dessa svar distribuerats digitalt. Detta har underlättat till-

gängligheten. När all data från enkätundersökningarna var insamlat tog vi hjälp av 

SPSS, program för statistisk analys, för att bearbeta all data erhållen från enkätunder-

sökningarna. Data erhållen från mejlintervjuerna studerades noggrant och ställdes i lik-

het med enkätresultaten i relation till teorin.   

 

I SPSS bearbetade vi de två kvantitativa undersökningarna var för sig. Inledningsvis 

förde vi in all data i programmet för att sedan ta fram olika diagram. Vi studerade me-

delvärden och procenttal för att kunna urskilja grundläggande resultat. Våra empiriska 

resultat kommer att innehålla relativt mycket informativ information i form av procent-

tal och medelvärden. Detta med anledning av att vi anser att det är ett bra sätt att tydlig-

göra empiriska resultat. På grund av att vi, till stor utsträckning, använt sju gradiga ska-

lor i våra enkätundersökningar har vi valt att använda medelpunkten/mittpunkten på 

fyra som en indikator och jämförelsepunkt. Med andra ord kommer siffran fyra ses som 

ett testvärde för att urskilja vilken ställning respondenterna tar gentemot den ställda frå-

gan. Vissa aspekter som vi önskat kunna mäta har krävt ett flertal frågor med olika for-

mulering som dock ämnar mäta samma sak. Med flera frågor som mäter samma sak kan 

vi säkerställa att vi verkligen mäter och undersöker det vi avser mäta. Vi har bland annat 

studerat fyra olika klagomålskaraktärer där tre olika frågor ställts under vardera karak-

tär. Med olika statistiska test i SPSS har vi fått resultat som indikerar att vi mätt rätt 

saker då medelvärden för tre olika frågor, som ämnar mäta samma aspekt, inte skiljer 

sig åt. Samma princip har tillämpats gällande databearbetning av olika aspekter av rätt-

visa (redogörelse för detta återfinns under våra empiriska resultat). Efter detta faststäl-

lande kunde vi vara säkra på att vi mätt rätt saker. Därefter har vi sammanfogat dessa 

variabler, tillika frågor, som då tillsammans kan representera en stor fråga. Vidare har 

den nya variabeln kodats om och indelats på ett sätt som tillåter oss att kategorisera, 

främst användarrespondenterna, utifrån huruvida de kan klassas under en viss specifik 

typ av klagomålskaraktär eller vilken aspekt av rättvisa som är viktigast. Ett exempel på 

när vi gått till väga på detta sätt är under våra olika klagomålskaraktärer Voicers, Irates, 

Passives och Activists och under de olika aspekterna av rättvisa rättvisa (redogörelse för 

detta återfinns under våra empiriska resultat). Dock återfinns inte resultaten av klago-

målskaraktärerna i Appendix då dessa finns att tillgå i uppsatsens empirikapitel för an-

vändarna. I Appendix 1 och 2 redovisar vi resultaten av våra enkäter mot användarna 
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och publiken efter tillhörande enkätfråga. Dock vill vi poängtera att alla resultatredogö-

relser som återfinns i Appendix inte har kommit att nyttjas i vår studie. Detta eftersom 

allt är delar av en stor studie och vi valt att endast bearbeta relevanta frågor och dataun-

derlag.   

 

Som tidigare framhållits gav enkätundersökningarna mot användarna och publiken ut-

rymme för öppna kommentarer. Dessa kommentarfält visade sig bidra med relativt 

många åsikter vilka vi valt att redogöra för i kommande kapitel trots att detta, från bör-

jan, inte var tänkt. För att särskilja kommentarer, tillhörande perspektiv, undersökning 

och undersökningsfråga, i syfte att underlätta för läsaren, har vi valt att tillämpa ett sys-

tematiskt nummersystem. Alla kommentarer från användarna markeras med ett A som 

symboliserar ”användare”. Då vi har 102 användarrespondenter numreras respondenter-

na från A1 till A102. Samtliga kommentarer återfinns i Appendix 1. I Appendix kan 

läsaren exempelvis se att efter A8 följer fem kommentarer. Detta betyder då att vår åt-

tonde användarrespondent delgett fem kommentarer i hela undersökningen. De kom-

mentarer vi valt att återberätta i vårt empiriska kapitel kommer att refereras till som ex-

empelvis (A8:F22) eller (P17:F12). Detta betyder således att vi refererar till användarre-

spondent nummer åttas svar på fråga 22 samt publikrespondent nummer 17:s svar på 

fråga 12. Samma numeriska system tillämpas för båda Användar-, Publik- och Klient-

perspektiven i vårt empirikapitel samt tillhörande Appendix. Följaktligen åsyftar 

(K1:F1) klientrespondent etts svar på fråga nummer ett.  

 

5.7 Källkritik 

För att framhäva pålitligheten i vår studie vill vi framhäva för- och nackdelar med vår 

praktiska metod. Något som vi anser kan ha påverkat utfallet av våra studieresultat är 

huruvida språk och formulering av frågor kan ha skapat vissa svårigheter för responden-

terna. Vi är medvetna om att vi, i vårt språkbruk, kan tendera att nyttja akademiska ter-

mer. Detta är något vi försökt undvika men anser vara svårt att frångå helt. Detta kan 

möjligen ha inneburit att enkät- och intervjufrågorna inte uppfattas korrekt, på grund av 

ett språkgap mellan oss och respondenterna. Vi är även medvetna om att våra undersök-

ningar, främst vår mejlenkät riktad mot användarna, kan uppfattas som lång med många 

frågor. Detta kan hämma motivationen hos respondenten till att slutföra enkäten. Vi tror 

dock att denna målgrupp till sin natur är benägna att uttrycka sin åsikt och även tar den-

na chans till att göra så.  

 

Detta kan vara en av många anledningar till att graden av partiella bortfall är relativt 

hög. Dessa partiella bortfall är något vi vill ta hänsyn till innan vi kan analysera våra 

resultat. Då en respondent väljer att lämna en fråga i enkätundersökningen obesvarad 

måste vi ta hänsyn till de konsekvenser som uppstår. Detta bortfall kan uppstå av flera 

anledningar. Dels kan det bero på att respondenten inte kan uttala sig i frågan på grund 

av brist på kunskap en otydligt formulerad fråga. En annan anledning kan vara att re-

spondenten inte vill uttala sig om frågan på grund av missnöje. Dock vill vi poängtera 

att vi antar att det partiella bortfall vår studie drabbats av beror på att respondenten inte 

kan uttala sig i frågan och således medvetet lämnar en fråga obesvarad. Då vill vi hävda 

att det partiella bortfallet inte kan ”fälla” vår studie eftersom det inte påverkar vår stati-

stik vilket ett missvisande hade kunnat göra. Således föredrar vi ett uteblivet svar fram-

för ett missvisande svar.      
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Vi anser att det främst är individbortfallen i vår enkätundersökning mot användarna som 

kan komma att påverka vår studie och av den anledningen vill vi delge våra tankar kring 

huruvida denna inverkan kan ta sig i uttryck. Vi anser att graden av bortfall har en direkt 

påverkan på homogeniteten av respondenter. Med andra ord menar vi att desto större 

individbortfall desto högre grad av homogenitet. Den relativt lilla skara användarre-

spondenter som valt att besvara vår mejlenkät kan tänkas besitta vissa gemensamma 

egenskaper och många gemensamma nämnare i termer av huruvida de förhåller sig till 

kundklagomål och klagomålshantering. Detta kan i sin tur innebära att vi fått ta del av 

relativt lika åsikter och förväntningar gällande klagomålshantering. Dock anser vi att 

detta bara är ena sidan av myntet. Vi vill också poängtera det faktum att det just är den-

na målgrupp, användarna, som vi hela tiden ämnat undersöka. Att användarna besitter 

snarlika egenskaper och åsikter inom ämnet är heller inte så chockerande med tanke på 

att de är just användare på Fairshopping.se vilket även det är ett aktivt val.  

 

Användarenkäten skickades ut till 1200 registrerade besökarna på Fairshopping.se. Det-

ta skedde i tre omgångar med vardera 400 utskick per omgång. Detta resulterade slutli-

gen i 102 stycken enkätsvar vilket innebär en svarsfrekvens på nio procent samt ett in-

dividbortfall på 91 procent. Individbortfallet vi drabbats av, 1092 stycken, kan inte gå 

oss obemärkt förbi då vår första tanke är att detta kan ha bidragit till övervägande ho-

mogenitet. Vi antar att våra 102 användarrespondenter kan betraktas som mest angeläg-

na att engagera sig, således mest benägna att göra sin röst hörd. Att denna grupp, i jäm-

förelse med andra, väljer att delta i vår studie är ganska talande. Hänsyn vill vi också 

rikta till det faktum att vi inte skickade ut någon påminnelse till de användare vars en-

kätsvar inte inkom. Vi ansåg att en påminnelse troligtvis inte skulle förändra situatio-

nen, dock är vi medvetna om att detta kan ha lett till en ökad grad av homogenitet bland 

våra användarrespondenter.  Principen för detta resonemang är dock detsamma även för 

publikperspektivet. Här har vi dock inte siffror att jämföra som kan resultera i en svars-

frekvens. Vi kan dock anta individbortfallet även här är stort och att det även här är en 

extrem grupp av passiva åskådare och respondenter som valt att besvara vår undersök-

ning. Vi är även medvetna om problematiken kring det faktum att vi inte kan styra att 

det är en passiv åskådare, och inte en användare, som besvarar webbenkäten. Vi kan 

heller inte styra antalet gånger en respondent väljer att besvara enkäten. 

 

I våra mejlintervjuer mot klienterna har vi inga partiella bortfall men däremot två indi-

vidbortfall. Fyra av sex klienter valde att medverka i studien. Att vi gick miste om två 

klienter har enligt vår mening ingen större påverkan på studiens utfall. Detta med anled-

ning av att klientperspektivet funktionerar som ett komplement till våra andra två per-

spektiv. Dock vill vi framhäva att en direkt tolkning av klienternas frånvaro är att kla-

gomålshantering är ett relativt känsligt ämne vilket kanske inte skall diskuteras över via 

en mejlkonversation. Med andra ord har vi själva kommit till insikt med att en under-

sökning kring ett relativt känsligt ämne som klagomålshantering inte bör kommuniceras 

över mejl. Med anledning av att de fyra intervjuerna genomförts via mejl har vi gått 

miste om exempelvis kroppsspråk och tonfall och på så sätt går miste om tolkningsmöj-

ligheter. Avslutningsvis vill vi även framhäva att det kan finnas vissa nackdelar tillhö-

rande de biobiljetter vi valde att lotta ut bland respondenterna. Detta gjorde vi i syfte att 

skapa incitament för deltagande men vi kan inte utesluta det faktum att det även kan 

innebära att respondenter valt att delta just med anledning av biobiljetten och inte av 

eget intresse. Detta kan följaktligen tänkas påverka våra resultat i den mån responden-

terna inte svarat sanningsenligt utan endast svarat i syfte att vinna biobiljetter.    
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6. EMPIRI 

I detta kapitel följer redogörelser för studiens empiriska resultat. Med anledning av att 

vi undersöker offentlig klagomålshantering utifrån tre perspektiv och såldes har genom-

fört tre olika undersökningar har vi valt att redogöra vårt empirikapitel på samma sätt. 

Inledningsvis kommer vi redogöra för empiriska fynd gällande användarna där åsikter 

och förväntningar hos Fairshoppings aktivt klagade parter åskådliggörs. Vidare skildras 

uppfattningarna hos publiken och avslutningsvis redogörs de svar vi mottagit från klien-

terna gällande deras syn på kundklagomål och klagomålshantering. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av de empiriska resultaten.    

 

6.1 Användarperspektivet 

Av alla respondenter i vår undersökning gentemot användare, den grupp av konsumen-

ter som aktivt klagar och uttrycker åsikter på Fairshopping.se, var 71.6 procent män och 

28.4 procent kvinnor. Ålder på respondenterna löper mellan under 15 år till över 70 år. 

Dock är majoriteten av respondenterna i ålder 21–55 år. Flertalet respondenter faller in 

under ålderspannen 36-40 år och 51-55 år med vardera 14.7 procent svarande.  

 

Främsta anledningen till att användarna uttrycker klagomål på Fairshopping.se är enligt 

84.3 procent det faktum att andra kan se det. Den offentliga aspekten spelar således en 

stor roll för användarna. Enkelheten, lättillgängligheten och betygssättande är således 

inte främsta anledningen till att användare uttrycker sina klagomål på Fairshopping.se. 

Undersökningen indikerar vidare att användarna främst förväntar sig en förklaring (63.7 

procent) och problemlösning (79.4 procent) medan ursäkt, kompensation och rättvis 

behandling har mindre betydelse i klagomålshanteringen. Enligt enkätresultaten är en 

ursäkt däremot något som respondenterna angett vara viktigt i en klagomålshantering, 

det är dock ingenting som användarna förväntar sig. Detta förtydligas genom en av an-

vändarrespondenterna som säger; ”För mig så är en lösning på problemet en ursäkt i 

sig själv” (A48:F23). En förklaring på problemet är något användarna både förväntar sig 

och anser vara viktigt i klagomålshanteringen.   

 

De flesta som uttrycker sina klagomål på Fairshopping.se förväntar sig ett svar och han-

tering av klagomålet inom en 24 timmars period. Enkätresultaten visar att 43.1 procent 

av användarna angav att de önskar ha ett svar på klagomålet inom 24 timmar. För reste-

rande respondenter, 56.9 procent, var allt från tre timmar till en vecka angivet som upp-

skattad svarstid. Våra resultat indikerar därmed på att en hantering inom 24 timmar är 

vad användarna förväntar sig.       

 

Enligt undersökningens resultat visar det sig att användarna endast i liten utsträckning 

upplever att deras klagomål uppskattas av klienterna (M=3.07). ”Många företag har ett 

”standard” svar känns det som. Så tyvärr känns det som att det är en minoritet av före-

tagen som verkligen bryr sig. Om dem nu skulle bry sig så bör de ju inte hamna i en 

situation där kunden inte känner sig hörd och använder Fairshopping. För det är fak-

tiskt ett desperat försök att slippa bli ignorerad” (A52:F21d). Däremot anser responden-

terna att det är värt insatsen att klaga när företagen svarar och bemöter klagomålet 

(M=5.15). När företaget i fråga bemöter och hanterar klagomålet önskar den som klagar 

att svaren främst är personliga (M=5.15), trovärdiga (M=6.43) och relevanta (M=6.29). 

Även omfattande svar är till viss del viktiga medan standardiserade svar, enligt enkät-

undersökningen, verkar vara av mindre betydelse (M=1.8). I led med detta understryker 
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en respondent att; ”Svaren skall vara så omfattande svar så att man slipper fråga igen” 

(A47:F21a).  

 

Våra resultat visar tydligt att respondenterna tycker att det är viktigt att företagen ut-

vecklar och dra lärdom på bas av klagomålen (M=6.25) ”En reklamation ses av ett seri-

öst företag som en förbättringsmöjlighet och premieras ofta” (A20:F27) betonar en av 

våra respondenter. Enligt användarnas åsikter anser vissa att själva användandet av Fair-

shopping.se är ett uppmuntrande verktyg för klagomål medan andra är av motsatt åsikt 

(M=4.08). Kunderna motiveras även att stanna som kund i företaget om bra klagomåls-

hantering utförs (M=6.27). Användarna anser att deras relation till företaget i fråga för-

bättras och stärks då de är nöjda med klagomålshanteringen (M=6.13). Resultaten visar 

vidare att de upplever att klagomålshanteringen blir mycket bättre då det sker offentligt 

och när fler kan ta del av det (M=5.89).   

 

Gällande ryktesspridning indikerar vår undersökning att det inte finns några tydliga 

skillnader mellan spridningen av negativa och positiva kundupplevelser. Resultaten vi-

sar att användarna tenderar att alltid sprida både positiva och negativa upplevelser till 

sin närmsta omgivning (Appendix 1, fråga 7-10). En respondent poängterar; ”Ibland, 

framförallt precis vid köptillfället eller om någon ska handla av samma företag” 

(A48:F8a). Enligt respondenterna sprids sällan deras upplevelser, varken positiva eller 

negativa, över Internet. ”Här går gränsen, att hänga ut företag är fel, pga det är inte 

alltid jag som har ”rätt”. Och det är många företag som är falskeligen anklagade” 

(A48:F8c) lyder en av respondenternas åsikt.  Vidare uttrycker en annan respondent att; 

”Klart man vill ge både negativ och positiv kritik till företag genom att berätta det för 

vänner och bekanta. Annars kanske de skriver under ett avtal med ett företag som inte 

håller vad de lovar” (A52:F8a). 

 

Respondenterna uppgav i undersökningen att det är viktigt att klagomålshanteringen 

karaktäriseras av rättvis behandling (M=6.47). Rättvis behandling kännetecknas enligt 

teorin av tre olika aspekter, utfall, hantering och interaktion. Både utfallet, hanteringen i 

vilken hanteringen utförs och interaktionen mellan parterna skall, enligt respondenterna, 

vara rättvis. Alla tre aspekter anses vara viktiga gällande klagomålshantering dock visar 

resultaten att den viktigaste aspekten av rättvisa är rättvis interaktion, alltså bemötandet 

i klagomålshanteringen (M=6,24). Respondenterna har angett att kompensation varken 

är något de förväntar sig eller anser vara viktigt. Dock anser respondenterna att i de fall 

kompensation ges skall denne vara rättvis i förhållande till problemets karaktär. Kom-

pensationen bör då ske i form av ny en produkt eller tjänst och inte i form av gåva eller 

present. Nedan tydliggörs resultaten för de olika aspekterna av rättvisa vilka vi bearbetat 

tillsammans för att kunna utröna dess betydelse i relation till varandra.   

 

Rättvis interaktion (bemötande) (M=6,24) 

 (1=1,0%  2=1,0%  3=1,0%  4=1,0%  5=12,7%  6=33,3%  7=50,0%) 

 

Rättvist utfall (lösning, förklaring, kompensation) (M=5,94) 

(1=2,0%  4=3,9%  5=25,5%  6=30,4% 7=27,3%  Missing=1,0%) 
Rättvis lösning (M=6,43) ( Sig. 2-tailed=0,000) 

Rättvis förklaring (M=6,20) ( Sig. 2-tailed=0,000) 

Rättvis kompensation (M=5,11) ( Sig. 2-tailed=0,000) 
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Rättvis hantering (rutiner, regler, policys) (M=5,93) 

(1=1,0%  3=2,9%  4=6,9%  5=19,6%  6=28,4%  7=40,2%  Missing=1,0%) 
Rättvis rutiner (M=6,05) ( Sig. 2-tailed=0,000) 

Rättvis regler (M=6,05) ( Sig. 2-tailed=0,000) 

Rättvis policys (M=5,70) ( Sig. 2-tailed=0,000) 

 

Resultaten enligt vår undersökning visar att användarna kan klassas under främst två av 

de fyra olika klagomålstyperna, Voicers och Irates. 85.3 procent av användarna faller in 

under ramarna för Voicers, 70.6 procent faller under ramarna för Irates medan Passives 

motsvarar 12.7 procent och Activists motsvarar 32.4 procent. Nedan tydliggörs databe-

arbetningen gällande de olika klagomålskaraktärerna som möjliggjort att vi kunnat ka-

raktärisera användarna enligt just Voicers och Irates.       

 

Voicer (M=5,62) (Inte voicer 14,7%, Voicer 85,3%) 
Jag berättar för företaget att jag är missnöjd (M=5,77) (Sig. 2-tailed=0,000) 

Jag ger företag en andra chans (M=5,33) (Sig. 2-tailed=0,000) 

Jag ser mitt klagomål som ledet till något positivt (M=5,82) (Sig. 2-tailed=0,000) 

 

Passive (M=2,63) (Inte passive 87,3%, Passive 12,7%) 
Jag berättar sällan för företaget att jag är missnöjd (M=2,58)(Sig. 2-tailed=0,000) 
Jag sprider sällan negativa rykten till min omgivning när jag är missnöjd (M=2,88)(Sig. 2-tailed=0,000) 
Jag agerar sällan för att göra något åt mitt missnöje (M=2,50)(Sig. 2-tailed=0,000) 
 

Activist (M=3,80) (Inte activist 67,6%, Activist 32,4%) 
Jag känner frustration och aggression vid missnöje (M=5,09) (Sig. 2-tailed=0,000) 

Jag klagar på alla sätt och till alla aktörer (M=3,46) (Sig. 2-tailed=0,000) 
Jag vill hämnas på företag när jag är missnöjd (M=2,71) (Sig. 2-tailed=0,000) 

 

Irates (M=5,19) (Inte irates 29,4%, Irates 70,6%) 
Jag lämnar/byter företag när jag är missnöjd (M=5,34) (Sig. 2-tailed=0,000) 
Jag sprider negativa rykten om företag när jag är missnöjd (M=4,52) (Sig. 2-tailed=0,000) 
Jag informerar mina bekanta om mitt missnöje (M=5,57) (Sig. 2-tailed=0,000) 
 

6.2 Publikperspektivet 

Av alla respondenter i vår undersökning gentemot publiken var 50 procent män och 50 

procent kvinnor. Ålder på respondenterna löper från allt mellan 16 år till över 70 år. 

Dock är majoriteten av respondenterna i ålder 21–40 år (81.7 procent). Flertalet respon-

denter faller in under ålderspannen 21–25 år med 33.3 procent och 26-30 år med 26.7 

procent.  Vår studie visar att 26.7 procent av publikrespondenterna instämmer till viss 

grad om att företag som hanterar kundklagomål offentligt på Fairshopping.se värnar om 

sina kundrelationer (M=5.32). Detta indikerar att det är viktigt till viss del att klagomål 

hanteras offentligt då företaget i fråga vill värna om kundrelationer. ”Tar man sig tid att 

läsa och lösa problem på Fairshopping.se så visar man ju tydligt att man värnar om 

sina kunder” (P60:F19) betonar en respondent gällande relationer.  

 

Enligt vår enkätundersökning besöks Fairshopping.se av främst en specifik anledning – 

för att söka allmän information. 33.3 procent av publiken svarade att de besöker hemsi-

dan i syfte att söka allmän information om företag. Undersökningen visar dock att hela 

38.9 procent besöker Fairshopping.se av andra anledningar.  Undersökningsresultaten 

indikerar att 33.3 procent av publiken tar hjälp av vänner och bekanta när de söker in-

formation till beslutsunderlag gällande produkter och tjänster. Tätt följt därefter nyttjas 

Fairshopping.se som beslutsunderlag då 20.0 procent har angett att de använder Fair-
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shopping.se som underlag för beslutsfattande. 17.8 procent angav att de använder pris-

jämförelsesajter som informationsunderlag gällande köpbeslut.  

 

Enligt vår enkätundersökning finns det ett flertal faktorer som, enligt publiken, är viktig 

för att en positiv uppfattning ska kunna skapas om de företag som hanterar klagomålet 

på Fairshopping.se. Trovärdiga svar är mycket viktigt då 43.3 procent angav att trovär-

dighet är mycket viktigt gällande hantering av klagomål (M=6.15). En användarere-

spondent kommenterar gällande trovärdiga svar; ”Det är viktigt helt klart. MEN, vad det 

svarar här på FS och hur de tycker internt är ofta helt olika tyvärr” (P21:F3). En annan 

respondent understryker; ”På Fairshopping märker jag ibland att vissa företag förvisso 

svarar, men inte på de frågor som ställts. Då undrar jag varför de överhuvudtaget be-

mödade sig” (P57:F3). 

 

Att företag hanterar klagomål offentligt på Internet indikeras, enligt vår enkätundersök-

ning, vara en viktig faktor för att en positiv bild ska kunna skapas av företaget i fråga 

(M=5.36). En kommentar kring detta lyder; ”Det beror väldigt mycket på vad det är för 

företag. När det gäller stora företag med massvis med kunder (där jag ”försvinner” i 

mängden) och med stor geografisk täckning tycker jag att det är mycket viktigt. När det 

gäller mindre lokala företag är det absolut uppskattat men jag klandrar dem inte om 

detta saknas”(P57:F4). 

 

Huruvida det är en kundtjänstmedarbetare eller en högt uppsatt person som hanterar 

klagomålet verkar inte vara av avgörande betydelse för publiken och dennes bild och 

uppfattning om företaget i fråga (M= 3.33 & 3.52). Resultaten indikerar därmed att det 

inte spelar någon roll vem som hanterar och löser ett klagomål eller problem. En re-

spondent poängterar; ”Nej och Ja, en kundtjänstmedarbetare har oftast ingen behörig-

het att göra ett skit. Så det SKA vara någon som kan göra något och det innebär i det 

flesta företag en position över kundtjänstmedarbetare” (P21:F7). En ytterligare kom-

mentar lyder; ”Frågan om vem som ska hantera klagomål överlåter jag helt åt respekti-

ve företag. Det som betyder något för mig är hur företaget införlivar kundernas syn-

punkter i sitt interna utvecklingsarbete” (P57:F7). En annan respondent poängterar tyd-

ligt en annan aspekt av detta ämne; ”Det viktiga är mer att även de högt uppsatta är väl 

medvetna om problemen och att de arbetar fram förbättringar, men ställningen är inte 

relevant i vem som tar hand om det. Alla ska dock vara medvetna om det” (P81:F6).  

 

Gällande tidsaspekten och huruvida det är viktigt att ett klagomål skall hanteras inom 24 

timmar finner vi inget tydligt samband eller resultat som indikerar på detta. Tidsaspek-

ten verkar med andra ord inte vara avgörande för den bild som skapas (M=4.68). Där-

emot indikerar enkätresultaten att problemlösning är en viktig faktor. Att företag i sin 

klagomålshantering tydligt visar hur de löser ett eventuellt problem är av stor vikt gäl-

lande den uppfattning som skapas om företaget i fråga (M=6.37). Våra resultat visar att 

61.1 procent av publikrespondenterna anser att det är mycket viktigt att företaget löser 

problem. Vidare indikerar också undersökningen på vikten av att företaget förklarar 

orsaken till det som inträffat. Studien talar för att en tydlig förklaring till eventuella pro-

blem som härlett till klagomålet är viktigt för att en passiv åskådare, tillika publik, ska 

skapa en bra bild av företaget (M=5.8). En publikrespondent uttrycker; ”En förklaring 

ökar förtroendet, det är viktigt att kunna erkänna sina misstag för att kunna utvecklas” 

(P81:F9). 
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Enligt 33.3 procent av respondenterna är det mycket viktigt att företaget uppriktigt ber 

om ursäkt när ett problem har uppstått. 29.2 procent uppgav att det var viktigt. Vår un-

dersökning indikerar att en ursäkt är viktigt att inkludera i klagomålshanteringen (5.57). 

Gällande just detta betonar en respondent följande; ”Mycket viktigt men själva frasen 

kan klinga väldigt tomt om den inte är i samklang med svaret som helhet” (P58:F8). 

Detta är dock inte lika viktigt som problemlösning och förklarad orsak. En respondent 

uttrycker till och med; ”Förklaring som ges är det viktigaste. Att företag ibland skippar 

99 % av frågorna och drar upp allt annat de är bra på i svaren är INTE uppskattat” 

(P21:F9). En annan respondent betonar att; ”Offentligt vill jag framförallt att företaget 

övertygar mig om att de har lyssnat och förstått. En offentlig förklaring kan ibland vara 

motiverad men den som skriver den bör nog vara väldigt säker på att detta inte kan tol-

kas som en bortförklaring i så fall” (P57:F9). Att kompensera för ett problem som upp-

stått är enligt publiken en viktig åtgärd. När det däremot sätts i relation till övriga fakto-

rer/åtgärder rankas det lägst gällande huruvida en positiv uppfattning främjas. En re-

spondent understryker att; ”Bemötande är viktigare än kompensationen” (P57:F10). 

 

Att klagomålshanteringen resulterar i ett rättvist utfall är viktigt för publiken. Resultaten 

av undersökningen visar att två aspekter av utfallet är särskilt viktigt, nämligen förklar-

ingen (M=5.89) och problemlösning (M=5.84). Kompensation är även här viktigt men 

inte i samma utsträckning som förklaring och problemlösning (M=5.04). Undersökning-

en visar att förklaringar och lösningen som uppfattas som rättvisa i förhållande i pro-

blemets karaktär påverkar den publika uppfattningen positivt.  Tillsammans utgör dessa 

tre olika aspekter, lösning, förklaring och kompensation det som vi kallar för utfall. De 

tre frågor vi ställt för att undersöka vikten av utfallet och rättvisa skiljer sig inte an-

märkningsvärt åt gällande dess medelvärden och vår tolkning är således att rättvist utfall 

spelar roll.    

 

En rättvis hantering av klagomål påverkar också publikens uppfattning av företaget i 

fråga. ”Lika klagomål ska behandlas på samma sätt” (P81:F17) understryker en respon-

dent. Rättvisa rutiner, regler och policys är viktigt att följa (M=5.6, M=5.5, M=5.37). 

Det som enligt enkätundersökningen är mest viktigt gällande rättviseaspekten är dock 

ett rättvist bemötande (respekt och ärlighet). Undersökningen indikerar att rättvist be-

mötande är ytterst relevant i frågan om vad som påverkar den publika uppfattningen 

(M=6.02). En respondent belyser att; ”Här vinner man nog allra mest. Både som före-

tag och kund” (P60:F18). Rättvis interaktion är enligt publiken en viktig aspekt att in-

kludera i klagomålshanteringen. 

 

Majoriteten av den passiva publiken, 33.3 procent, upplever att de företag som visar att 

de drar lärdom och utvecklar sin verksamhet på bas av klagomål försöker lösa problem 

(M=5.77). ”Betydligt mer än de som inte gör det i alla fall” understryker en respondent 

(P48:F20). Enligt publikens uppfattning skiljer sig synen på användandet av Fairshop-

ping.se som verktyg för klagomålshantering och huruvida detta är ett sätt att uppmuntra 

klagomål (M=4.11). Med bred spridning på svaren tyder resultaten på att publiken inte 

kunde ta ställning, allt indikerar dock på att Fairshopping.se inte är tillräckligt för att 

uppmuntra kundklagomål. En respondent förklarar följande; ”Nja både och. Det är ju 

detta med vad dem svarar, säger här och vad de har för internt policy är ju inte alltid 

densamma” (P21:F4). En annan respondent understryker dock följande; ”Du får ju veta 

vad som är fel hos ditt företag, och slipper leta själv” (P60:F21). 
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6.3 Klientperspektivet 

Enligt våra mejlintervjuer ser klienterna positivt på kundklagomål. När de hör ordet 

”kundklagomål” är klienterna alla överens om vad de tänker på. Kundklagomål ses både 

som en självklarhet och en nödvändighet som möjliggör förbättring. ”Något, som rätt 

hanterat, hjälper oss att bli bättre som företag för att få ännu nöjdare kunder och ökad 

lönsamhet” (K4:F1) understryker en av klienterna.  

 

Att arbeta med klagomålshantering anses enligt klienterna vara självklart. Anledningen 

till att klienterna arbetar med detta är för de ska kunna upptäcka brister och synpunkter 

för att således säkerställa rutiner samt skapa långsiktiga relationer med företagets kun-

der.  Klagomål anses, enligt en av klienter, vara en viktig ”input” som med rätt hanter-

ing leder till förbättring. Det poängteras också att klagomålshantering kan bidra till att 

befintliga kunder blir ännu nöjdare och på så sätt kan företagen utmärka sig från kon-

kurrenterna och generera nya kunder. Det är tydligt att konkurrenskraft och kundfokus 

är en orsak till varför dessa företag arbetar aktivt med klagomålshantering. ”Det är 

självklart att jobba med klagomålshantering. Inom vår sektor har vi och våra konkur-

renter allt mer likvärdiga produkter. Då blir servicen till våra kunder ännu viktigare att 

det vi har som usp gentemot våra konkurrenter. Genom kundkontakten får vi också stör-

re förståelse för hur våra kunder upplever oss och våra tjänster och därmed en större 

förståelse för hur vi ska förbättra dem” (K1:F2) betonar en av klientrespondenterna.  

 

Alla klienter är samstämmiga om att kundrelationer är centralt och viktigt för ett fram-

gångsrikt företag.  ”Som alla företag vill vi ha nöjda kunder som både använder våra 

tjänster och produkter men framförallt vill vi att alla kunder ska stanna kvar hos oss 

och att vi ska ha en långsiktig relation. Även om en kund är missnöjd och klagar tror vi 

ändå att vi, om klagomålet hanteras väl, kan upprätthålla relationen” (K3:F2) framhä-

ver en klient gällande kundrelationer. Kundrelationer likställs som något relevant, ett 

stort måste för ett företag. Kundrelationer anses vara det centrala i en verksamhet och 

utan kundrelationer existerar inte heller någon lönsamhet. Dock framkommer det även 

att klienterna är av den uppfattningen att kundrelationer inte är en helt enkel uppgift, då 

det både krävs att företagen lyssnar på sina kunder samt löser deras problem. ”Det är en 

uppgift som kräver intresse för kundens situation med empati och inlevelseförmåga” 

(K4:F3) förklarar en klient. Vidare understryker en annan klient att; ”Tempot i samhäl-

let går fortare och fortare och individer anses kunna hantera och ta hand om sig själva 

på ett helt annat sätt än för bara några år sedan” (K3:F3). 
 

Att kundrelationer anses vara viktigt har onekligen att göra med det faktum att det är lite 

som skiljer företag åt i samma bransch. ”Kan vi ha en bra och sund kundrelation tror vi 

att det är vad som gör skillnad och som innebär att kunden väljer oss istället för en 

konkurrent” (K3:F3). För att upprätthålla och skapa långsiktiga och lojala kundrelatio-

ner arbetar klienterna aktivt med detta med hjälp av främst kommunikation. Klienterna 

arbetar aktivt med hjälp av olika tillvägagångssätt i syfte att förbättra all kundkontakt. 

Talsvar, telefon, webbplatser, tillgänglighet, kontaktpersoner, rådgivare, förebyggande 

rutiner och korta svarsvägar med mera är alla olika aktiviteter som syftar till att förbättra 

kundrelationer. Enligt klienterna pågår ett ständigt förbättringsarbete i syfte att under-

hålla befintliga och hitta nya kommunikationsvägar för kundrelationer. ”Det är inte 

längre vi som styr kommunikationen i lika stor grad som tidigare. Kunderna har idag 

med nätet och sociala medier egna plattformar för kommunikation. Vi måste finnas med 
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och ta dialogen med kunderna där de väljer att vara. På så sätt bestämmer kunderna 

över hur dialogen ska se ut. Genom att vara öppna och transparenta skapar vi en bättre 

relationer till kunderna” (K1:F4) betonar en av klienterna. 

 

En av klienterna upplever en ökad grad av lojalitet i arbetet med sociala medier där de 

har en dialog med kunder och försöker lösa problem. Fairshopping uppges vara ett ex-

empel på detta; ”Fairshopping är ett tydligt exempel där vi har en dialog, där vi infor-

merar och där vi löser problem” (K4:F4). Klienterna belyser även vikten av att åtgärda 

problem som framkommer genom klagomål och att det är viktigt med informationsflöde 

genom hela organisationen. ”En viktig uppgift för ”Kundrelationer” är också att infor-

mera lednings- och affärsansvariga om större problem/störningar som behöver åtgär-

das (process- och systemfel). Detta kan ske på alla nivåer upp till koncernledningen 

som neråt i organisationen” (K4:F4) understyrker en av klienterna.  

 

Enligt intervjusvaren har klienter vetskap om vad deras kunder tenderar att vara miss-

nöjda med och således klaga på. Intervjusvaren indikerar även att klienters kunder kla-

gar av liknande orsaker. De klagomål som framkommer baseras främst på produkter och 

tjänster som inte fungerar, kötider men framförallt bemötandet. ”Just nu får vi klagomål 

på kötider och bemötande, vilket vi arbetar hårt med att komma till rätta med” (K4:F5) 

berättar en klient. ”Klagomålen baseras ofta på hur vi hanterat ärendet i form av kom-

munikation, agerande och bemötande. Ofta handlar det om missuppfattningar och då 

hjälper klagomålen oss att hitta våra brister i den information vi ger när vi kommunice-

rar med kunder”(K2:F5)  berättar en respondent. En annan av klienterna framhäver; 

”Det är klart att vissa klagomål handlar om service och kösituationen på ett visst kon-

tor men i förhållande till hur många kundmöten som sker per dag så är dessa klagomål 

relativt få” (K3:F5).  

 

Enligt vår undersökning framkommer de att klagomål ligger som underlag för verksam-

hetsutveckling hos de företag som deltagit i vår studie. Klagomål anses vara ett stort 

hjälpmedel för att kunna agera annorlunda i framtiden. Huruvida information som upp-

står från klagomålen tillvaratas varierar hos de olika företagen av deras svar att tyda. De 

flesta påstår dock att de försöker tillvarata all information och nyttja det i sitt utveck-

lingsarbete. ”De klagomål som kommer in gällande specifika produkter och tjänster 

förs vidare till produktägare och ansvariga för att de ska ta med synpunkterna i sitt 

utvecklingsarbete. På så sätt hoppas vi att klagomålen kan leda till bättre produkter och 

tjänster i det fall där kunden faktiskt har en poäng och där vi anser att klagomålet är 

berättigat. Extra viktiga är de klagomål som handlar om bemötande och servicegrad 

där en återkoppling direkt sker till kontorschef eller regionchef för åtgärd och diskus-

sion inom sitt ansvarsområde” (K3:F6) framhåller en klient.  

 

Det finns en tydlig uppdelning gällande huruvida företag använder rutiner och mallar 

gällande klagomålshantering. Vissa anser att det är viktigt att varje unikt klagomål han-

teras unikt medan andra anser att det är av största vikt att utgå från rutiner, mallar och 

processbeskrivningar. ”Alla klagomål är unika och måste hanteras unikt. Men målet 

med hanteringen/bemötandet är ju givetvis att vi skall ta lärdom av våra misstag och 

skapa förändring” (K2:F7) anser en klient. ”Självklart finns det rutiner för hur alla 

former av kundserviceärenden som kommer in till oss ska hanteras, så även klago-

mål/reklamationer/synpunkter. Det finns rutiner och mallar för vem som ska göra vad 



Offentlig klagomålshantering, Linda Clasdotter & Anna Pohjanen 

 

 

 

45 

 

och vilka vägar i organisationen olika typer av ärenden ska gå” (K1:F7) anser en an-

nan.  

 

Klienterna framför att de tycker att det är viktigt att inkludera vissa faktorer i svaret på 

ett klagomål. En ursäkt anses vara viktigt då det är befogat, förklaringar till det som 

uppstått om situationen är komplex, en lösning på problemet som uppstått och snabba 

svar. Dock poängterar en av klienterna att; ”Snabba svar är givetvis viktigt. Men att 

hitta en lösning och visa att vi vill hjälpa till är nog det viktigaste”(K2:F8). Ett företag 

påpekar hur de påverkas av den offentliga aspekten av klagomålshanteringen med föl-

jande uttalande; ”Mitt mål är alltid att skriva ett svar som även ger information till alla 

andra läsare och inte bara till kunden som har ett klagomål” (K2:F8). En annan klient 

framhäver även att de upplever vissa svårigheter relaterade till vissa faktorer de önskar 

kunna inkludera i klagomålssvaren men som inte är möjligt av olika anledningar; ”Det 

som vi upplever svårast med klagomål via FS är att responsen måste ske på ett inlägg 

från den som klagar, det finns inte möjlighet att ställa motfrågor, etc som förmodligen 

skulle innebära att svaret kunde bli bättre. Ett specifikt problem är att vi måste följa 

sekretessen och det innebär ofta att svaret blir väldigt generellt hållet”(K3:F8). 

 

Företagen har delade åsikter kring huruvida offentlig klagomålshantering kan likställas 

med alternativ marknadsföring; ”All kommunikation vi har med utomstående (kunder, 

medier, myndigheter etc.) är givetvis en form av marknadsföring. Kan vi visa på att vi 

är duktiga på att ta hand om våra kunder så är det både marknadsföring på kort sikt 

och mer varumärkesbyggande på lång sikt. En del av arbetet just på nätet och i sociala 

medier kan ibland vara svårt att räkna hem i ren ROI, då blir det långsiktiga varumär-

kesbyggandet än viktigare som del av helheten” (K1:F9) betonar en av klienterna. En 

annan klient är av en annan uppfattning och åsikt; ”Hmm, har inte tänkt på den aspek-

ten när det gäller FS. Dock är det tydligt att en dålig hantering på klagomål som kom-

mer in via FS innebär att företaget i fråga får negativa skrivelser. Hanteras klagomålet 

bra kan det berömmas men vi tror inte att det i sig genererar nya kunder eller affärs-

möjligheter. Dock kan vi vända på frågan och säga så här, om ett företag inte får några 

klagomål på FS så innebär det kanske att det företaget har en fungerande kundrelation 

generellt” (K3:F9). I led med föregående respondents uttalande uttrycker ytterligare en 

respondent att denna typ av klagomålshantering inte kan uppfattas som marknadsföring; 

”Nej, inte direkt. Vi marknadsför inte våra produkter, kampanjer eller erbjudanden där. 

Det är snarare ytterligare en kanal för kundservice, vilket i sin tur kan skapa positiva 

effekter på vårt varumärke”(K4:F9).  

 

Företagen har en, i stor utsträckning, vitt skild uppfattning av sociala medier som forum 

för ryktesspridning samt hur de hanterar detta. Ett företag förklarar att de alltid försöker 

besvara frågor och funderingar i sociala medier, även direkta felaktigheter kommenteras 

och rättas till. Forum på Internet ses en kanal för att kunna hjälpa till med problem. 

Dock angav detta företag i fråga att det finns ett fåtal som inte vill ha hjälp utan mesta-

dels bara vill klaga för att avreagera sig, vilket är något de också accepterar.  En annan 

klients svar indikerar på motsatsen till ovanstående respondents åsikt; ”Har ingen erfa-

renhet av ryktesspridning ännu och kan således inte uttala mig om det” (K2:F10).  

 

Alla klienter anser att Internet har förändrat deras sätt att arbeta och hantera både kunder 

och klagomål, vissa påstår att det förändrats till det sämre medan andra påstår att det 

förändrats till det bättre. ”Kunder har idag större krav på att få snabba svar och deras 
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krav måste vi kunna leva upp till. Kunden har via internet fått en större valmöjlighet att 

kontakta och föra dialog med oss vilket ställer större krav på att utveckla och tillhanda-

hålla tjänster som även fungerar i det mediet”( K3:F11). ”Tempot har ökat och risker-

na är större. Ett negativt inlägg kan få väldigt stor spridning väldigt snabbt. Anonymite-

ten kan vara ett problem eftersom man många gånger inte vet vem man har att göra 

med” (K4:F11) poängterar en annan klient vars svar också indikerar på en negativ ef-

fekt av Internet. Andra klienter verkar dock vara av den uppfattningen att Internet för-

ändrat arbetssättet och kundhanteringen till det bättre. ”Självklart. Men vill tillägga att 

det är till det positiva” (K2:F11) menar en respondent i denna fråga. ”Nätet bidrar ock-

så till att vi i vissa lägen behöver vara öppnare och mer transparanta mot våra kunder. 

Detta välkomnar vi och ser som något mycket positivt” (K1:F11) betonar en annan. 

 

Det faktum att allt som sker på Fairshopping.se är offentligt påverkar hanteringen av 

klagomål men telefoni ses fortfarande som den huvudsakliga kanalen för kundservice; 

”Vi måste ha respekt för att talad och skriven kommunikation skiljer sig från varandra i 

vissa avseenden. Detta innebär till exempel att vi har utbildat mer personal vad gäller 

skrivande” (K1:F12). En av klienterna understryker att offentligheten inte påverkat sy-

nen på kundklagomål men att det dock förändrat arbetsmetoden kring det; ”Våran in-

ställning till kundklagomål är fortfarande den samma” (K2:F12) betonar respondenten. 

En klient betonar tydligt i ett uttalande en skillnad till följd av offentligheten; ”Internet 

och sociala medier innebär dock att vi alltid måste kunna stå för vad vi skriver och 

meddelar till en kund. Spridningen idag kan bli mycket större än innan internet och 

sociala medier” (K3:F12) understryker klienten. En annan klient hävdar dock att skill-

naden är marginell. ”Det är att likställa med en insändare i en papperstidning och visst 

påverkar offentligheten hur man uttrycker sig och hur vi agerar, men det är relativt 

marginellt” (K4:F12) betonar klienten.   

 

Enligt intervjuerna framkommer det att klienternas val att synas på Fairshopping.se inte 

var ett svårt val. En av klienterna anser att det är en plikt att finnas där då deras kunder 

valt att finnas på hemsidan. ”Har vi något alternativ? Alternativen att inte svara på 

inlägg innebär att missnöje förmodligen sprider sig, dessutom är det viktigt för oss att 

signalera att vi vill vara öppna och då är det självklart att besvara inlägg på FS” 

(K4:F13) förklarar en respondent. Generellt indikerar svaren på att satsningen på Fair-

shopping.se var ett led i en allmän satsning på sociala medier.  

 

Antalet anställda som aktivt arbetar med klagomålshanteringen på Fairshopping.se skil-

jer sig åt mellan de olika klienterna. Några har endast en enstaka person medan andra 

klienter har en tillsatt grupp av åtta personer som aktivt jobbar med kundfrågor på nätet. 

Vem det är som hanterar och bemöter dessa klagomål varierar också mellan klienterna. 

Vissa klienter uppgav att det är kundtjänst och informationsavdelning som hanterar det-

ta. Hos andra klienter är det kundombudsmannen, servicechefen och informationsansva-

rig som ansvarar för denna typ av kommunikation.   

 

Alla klienter förtäljer att de uppmärksammat en tydlig skillnad efter det påbörjade enga-

gemanget på Fairshopping.se.  ”Vi ser en kraftig nedgång i antalet inlägg på sajten som 

riktar sig till oss. Vi ser också att kunderna blivit allt mer positivt inställda till oss och 

våra svar på sajten. Ofta kommer många följdkommentarer på ett inlägg som är positivt 

inställda till oss även om huvudinlägget har någon form av kritik” (K1:F18) framhäver 
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en klient.  ”Den skillnad som vi märker är att den person som skapat inlägget på FS 

faktiskt blir nöjd att svar ges till skillnad mot tidigare. Någon annan skillnad har vi inte 

märkt” (K3:F18) betonar en annan klient. Av svaren att tyda finner vi en indikation på 

att även synen på klagomålshantering har förändrats, ”Efter att jag börjat som service-

chef och verkligen sett och arbetat med kundklagomålen på en annan nivå än tidigare 

så har jag verkligen fått upp ögonen för vad vi kan förbättra och hur viktigt det är att 

hantera klagomålen på rätt sätt. Att bara svara och lämna den klagande kunden bakom 

sig är inte rätt sätt. Vi som företag vill visa att vi bryr oss om alla kunder och att vi 

verkligen kämpar för att ge god service. Då måste vi arbeta med våra brister och för-

bättra oss. Det kan vi bara göra genom att lyssna till våra kunder” (K2:F18) beskriver 

en respondent. Fairshopping.se verkar heller inte vara en ensam kanal för klagomåls-

hantering. ”Från att ha varit en extremt viktig kanal 2009 och 2010 så har FS blivit en 

kanal bland andra” (K4:F18) uttalar en respondet.  

 

Klienterna har olika målsättningar med samarbetet med Fairshopping.se. Vissa har som 

målsättning att få ner antalet negativa inlägg på sajten och öka de positiva. Andra öns-

kar fortsätta i samma anda som idag. ”Gällande klagomål via FS är målsättningen att vi 

inte ska ha några klagomål alls som kommer in via FS. För de klagomål som faktiskt 

kommer in gäller att personen ifråga ska få ett snabbt och relevant svar så långt det är 

möjligt” (K3:F19) framhåller en tredje.  

  

6.4 Sammanfattning 

Användarna kan sammanfattas enligt följande; användarna som klagar på Fairshop-

ping.se kan klassificeras som Voicers och Irates. Till stor del består användarna av män. 

Den främsta anledningen till att användarna uttrycker klagomål på Fairshopping.se är att 

andra kan se, det offentliga spelar således en stor roll. En förklaring och problemlösning 

är något som användarna förväntar sig i klagomålshanteringen. En ursäkt anses vara 

viktigt men är ingenting som användarna förväntar sig. Kompensation är generellt ovik-

tigt för användaren dock bör den ges i form av ny produkt eller tjänst då den ska ges. Ett 

företag förväntas besvara och hantera ett publicerat klagomål inom 24 timmar. Enligt 

vår undersökning framkommer det att användarna inte upplever att företagen uppskattar 

deras klagomål men de anser dock att det är värt insatsen att klaga när responsen upp-

levs som bra. Personliga, trovärdiga och relevanta svar anses vara viktigt att inkludera i 

svaren medan standardiserade svar anses vara oacceptabla. Viktigt för användarna är 

också att företagen ständigt utvecklar sin verksamhet och dra lärdom av alla kundkla-

gomål. Fairshopping.se är enligt användarna inte tillräckligt för att uppmuntra kundkla-

gomål. Däremot upplevs klagomålshantering som bättre utförd då den sker offentligt på 

Fairshopping.se och bra klagomålshantering stärker användarnas relationer till företagen 

i fråga. Användarna är benägna att prata om både positiva och negativa kundupplevelser 

och då främst till sin närmsta omgivning men inte på Internet. Att bli behandlad rättvist 

är viktigt för den som uttrycker sitt klagomål och då är ett rättvist bemötande den vikti-

gaste aspekten av rättvisa.        

 

Den passiva publiken kan sammanfattas enligt följande; lika stor andel män som kvin-

nor har besvarat vår undersökning och ålder på respondenterna är främst 21-40 år. På 

Fairshopping.se söker den passiva publiken allmän information eller besöker hemsidan 

av andra okända anledningar. Publiken tar hjälp av vänner och bekanta samt Fairshop-

ping.se när de söker information till beslutsunderlag gällande köp av produkter och 
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tjänster. För att publiken ska kunna skapa sig en positiv bild och uppfattning av företag 

på Fairshopping.se är det viktigt med trovärdiga svar, problemlösning och förklaring. 

Att företag visar på lärdom och utveckling är också viktiga aspekter som kan påverka 

den publika uppfattningen positivt. Att hantera klagomål offentligt är något som i sig 

bidra till en positiv publik uppfattning, däremot är det inte tillräckligt i termer av att 

uppmuntra kundklagomål. Faktorer som inte spelar en avgörande roll för den publika 

uppfattningen är huruvida det är en kundtjänstmedarbetare eller högt uppsatt person 

som hantera klagomålet, en 24 timmars tidsaspekt och kompensation. Även för publiken 

är ett rättvist bemötande den viktigaste aspekten av rättvisa i klagomålshanteringen.  

 

Klienterna har i många fall en överenstämmig åsikt och uppfattning om kundklagomål. 

Dock ser vi också en del betydande skillnader gällande deras sätt att arbeta och se på 

just detta. Alla klienter ser positivt på kundklagomål och arbetar med det i syfte upp-

täcka brister, skapa relationer och konkurrensfördelar.  Detta anses vara ytterst viktigt i 

arbetet med att särskilja en verksamhet från en annan på hårt konkurerande marknader. 

Enligt klienterna är bemötande, kötider och produktfel den främsta källan till kundkla-

gomål. Klagomål ses som en ”input” och underlag för utvecklingsarbete och den infor-

mation som klagomålet resulterar i ämnar företagen alltid att nyttja till förbättring. Trots 

att synen på kundklagomål är likvärdig hos klienter skiljer sig hantering av detta åt en 

aning. Vissa klienter ser varje kundklagomål som något unikt och anpassar sin hantering 

därefter medan andra klienter framhåller vikten av rutiner och mallar i sitt hanteringsar-

bete.  Klienter anser att ursäkt, förklaring, lösning och snabb hantering är viktigt att tän-

ka på i klagomålshanteringen. Dock bortprioriteras ett snabbt svar då lösningen drar ut 

på tiden, en lösning är med andra ord viktigare än snabba svar. Offentlig klagomålshan-

tering anses av vissa klienter vara likställt med alternativ marknadsföring medan andra 

klienter är av helt motsatt åsikt. Marknadsföring har med andra ord olika betydelse och 

definitioner bland klienterna. Internet och sociala medier har, enligt klienterna, påverkat 

deras arbetssätt och skapat vissa förändringar. Vissa påstår att det är till det bättre me-

dan andra till det sämre. Gällande ryktesspridning finns också olika åsikter. Vissa påstår 

att de aktivt jobbar med just detta och andra påstår sig sakna erfarenhet kring ryktes-

spridning. Klienternas målsättning med samarbetet med Fairshopping.se av olika karak-

tär. En del kommer alltid fortsätta i samma anda som idag medan andra har som mål-

sättning att minimera antalet negativa klagomål på Fairshopping.se.    
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7. ANALYS 

I detta kapitel analyseras och diskuteras våra empiriska resultat i relation till vår teore-

tiska bas. Vi kommer utgå från den följd som vår teoretiska stomme utgår ifrån. Kapitlet 

kommer att avslutas med en sammanfattning som belyser vårt bidrag i form av utveck-

lingsaspekter vilka är viktiga inom ramen för offentlig klagomålshantering.   

 

7.1 Klagomålshantering 

Kundklagomål är enligt klienterna något nödvändigt och självklart som kan bidra till 

långsiktiga kundrelationer och således ökad lönsamhet. Genom kundklagomål kan kli-

enterna upptäcka brister och dra lärdom om hur deras verksamhet kan utvecklas. Kon-

kurrenskraft och kundfokus är starkt relaterat till klagomålshantering enligt klienterna. 

Ett klagomål ses som en ”input” som med rätt hantering kan leda till förbättring. Det är 

tydligt att klienterna inser att klagomålshantering är ett konkurrensmedel i sig vilket kan 

bidra till att befintliga kunder blir lojala samt genererar nya potentiella kunder.  Klien-

terna har, enligt våra resultat att tyda, insett att klagomålshantering är viktigt på dagens 

marknad. Att klienterna är av denna åsikt anser vi vara positivt då Seidel & Stauss 

(2004:8) menar att klagomålshantering möjliggör framgång för företag. Denna insikt 

anser vi vara en viktig byggsten i processen mot långsiktiga kundrelationer. Vi menar 

således att första steget mot lojala och långsiktiga kundrelationer är insikten av de resur-

ser som klagomålshantering inrymmer samt att ha en positiv inställning mot kundkla-

gomål. Dock anser vi att bara för att dessa klienter verkar ha nått en insikt gällande vik-

ten av klagomålshantering behöver det inte gå i led med Seidel & Stauss (2004) reso-

nemang om att det möjliggör framgång. Insikten måste följas av en aktion och nytän-

kande för att framgången ska kunna realiseras. Med andra ord menar vi att en insikt i sig 

är utan betydelse om inte agerande följder insikten.    

 

Seidel & Stauss (2004:30-31) poängterar att utebliven samt ineffektiv klagomålshanter-

ing kan likställas vid stora risker. Dessa risker är exempelvis en stor skara missnöjda 

kunder som bland annat kan bidra till minskning av nya potentiella kunder. Vi antar att 

klienternas, till synes, positiva inställning till kundklagomål indirekt kan tolkas som en 

insikt gällande dessa negativa konsekvenser. Vår tolkning blir således att klienterna ser 

klagomål som en resurs snarare än något onödigt ont. Detta går fördelaktigt i led med 

Stauss & Schoeler (2004) som hävdar att förståelse och acceptans från företagens sida 

är en förutsättning för att klagomål kan nyttjas som resurser och detta anser vi att klien-

ter har.  

 

Klienterna visar stor förståelse för de positiva effekter och möjligheter som klagomåls-

hantering kan skapa. Klienterna framhåller klagomålshantering främst som ett sätt att 

skapa en konkurrenskraftig verksamhet och skapa långsiktiga kundrelationer. Enligt 

Seidel & Stauss (2004:35) kan klagomålshantering ske på bas av många målsättningar. 

En av dessa är att samla kunskap och lärdom kring hur klagomål ska hanteras för att på 

bästa sätt kunna utföra klagomål. Vår uppfattning är att klienterna bestämt inser vikten 

av att hantera klagomål men visar inte något större vilja och benägenhet till att utveckla 

sin hantering av klagomål efter vad kunderna önskar. Vi har inte fått någon indikation 

på att klienterna utvecklar sin hantering av klagomål på bas av dess kunders åsikter. 

Klagomålshantering finns och sker men saknar dock kontinuerlig utveckling på bas av 

kundernas åsikter. Vi vill argumentera för att vägen mot långsiktiga kundrelationer och 

ökad kundstock består av olika insikter av klagomålshantering vilka alla är beroende av 
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varandra och kommer i en kronologisk ordning vilket kan liknas vid en skala av insik-

ter. Álvarez et al. (2010:146) hävdar att långt ifrån alla företag bemöter kundklagomål 

på ett fördelaktigt och strategisk sätt trots att det är ett känt faktum att nöjda kunder är 

en fundamental faktor för framgång. Vi vill påstå att klienterna bemöter kundklagomål 

på ett fördelaktigt sätt men vill dock framhäva vikten av att ständigt söka nya nivåer 

med bakgrund av insikter. Nästa steg för klienterna kan således vara att hanterar klago-

målet på ett sätt som går i linje med kundens egna önskemål om klagomålshantering 

och problemlösning.      

 

För att gå vidare i vår ovanstående diskussion kring insikter vill vi lyfta fram vissa indi-

rekta tolkningar vi kan dra från det faktum att två tillfrågande klienter valde att inte del-

ta i vår studie. En av de två uteblivna klienterna valde att tacka nej till studien medan 

den andra inte bemödade sig att besvara förfrågan. Dessa klienters svar i sig är ingen-

ting vi egentligen anser oss gå miste om. Dock kan vi inte undgå att dra vissa slutsatser 

av deras aktiva val att inte delta. Vi ställer oss frågan vilken grad av insikt dessa klienter 

kan besitta gällande kundklagomål och klagomålshantering när de praktiskt tagit tackar 

nej till en studie som kan resultera i hjälpmedel och utvecklingsmöjligheter kring just 

klagomålshantering. Till följd av klienternas val att utebli kan vi anta att de ser kund-

klagomål som något skrämmande och svårhanterbart snarare än något fördelaktigt. Vår 

direkta tolknig av dessa klienters val är att de inte insett vikten av klagomålshantering, 

än mindre vikten av offentlig klagomålshantering. Detta innebär också, enligt vår me-

ning, att de klienter som valt att delta i vår studie alla besitter en viss grundläggande 

insikt kring offentlig klagomålshantering av enbart den anledningen att de valt att delta i 

vår studie. Vår tolkning av klienterna är att de har både förståelse och acceptans för 

kundklagomål vilket enligt Stauss & Schoeler (2004) är en grundläggande förutsättning 

som banar väg för vidare arbete inom området. En förutsättning är dock bara en förut-

sättning och innebär dock inte att ändamålsenligt agerande nödvändigtvis följer.    

 

7.2 Klagomålstyper 

Ett åsiktsuttryckande, tillika ett klagomål, är en förutsättning för att klagomålshantering 

ska kunna ske. Långt ifrån alla konsumenter och kunder väljer att dela med sig av sitt 

eventuella missnöje till företag.  Konsumenter kan således delas upp i olika typer av 

kunder vilka skiljs åt via deras klagomålsbeteende och benägenhet att framföra klago-

mål.  Användarna på Fairshopping.se kan klassas som Voicers och Irates gällande deras 

egenskaper samt dess klagomålsbeteende. Detta anser vi vara något positivt då Wilson 

et al. (2008:375-376) påstår att Voicers skall betraktas som ett företags bästa vän med 

anledning av att de ofta uttrycker sina klagomål direkt till företaget i fråga. Voicers är 

benägna att ge företaget en andra chans och ser deras klagomål som något positiv som 

bidrar till förbättring. Att majoriteten av användarna på Fairshopping.se visade sig ha 

egenskaper som likställer dem med karaktären Voicer kan vi, enligt Wilson et al. (2008) 

teori, se som ett positivt resultat. Vi anser att ett företag vars kunder kan karaktäriseras 

som Voicer kan dra stora fördelar av det. Voicer delar med sig till företaget vilket enligt 

Bodey & Grace (2006:178) möjliggör effektiv klagomålshantering som i sin tur kan öka 

kvaliteten. Voicers kan således anses bidra till utveckling och ses som en resurs efter-

som Voicers, enligt vår mening, är den initiala förutsättningen för att klagomålshanter-

ing ska kunna utföras.   

 

Det faktum att en stor andel av användarna kan klassas som Irates kan vid första an-

blicken uppfattas som något negativt. Enligt Wilson et al. (2008:377) tenderar Irates att 
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sprida negativa rykten om företaget samt byta företag vid missnöje. Denna grupp karak-

täriseras också av att de agerar i syfte att informera vänner och bekanta om eventuella 

missöden samt att de sällan ger företaget en andra chans. Trots att Irates har vissa nega-

tiva egenskaper ur ett företags utvecklingsperspektiv anser vi att det är positivt att en 

stor andel av användarna är Irates i jämförelse med Passives eller Acitivists. Vi menar 

att då företag inser att det har Irates i sin kundstock kan aktiva försöka genomföras i 

syfte att uppmuntra Irates till att rikta sitt klagomål till företaget i istället för till andra i 

dess omgivning. Eftersom Irates redan besitter en hög grad av benägenhet till att klaga 

är det viktigt att få dessa att klaga till rätt part. Om företag kan lära sig att hantera Irates 

och rikta dess klagomål mot företagen istället för bort från dem kan de således dra nytta 

av det faktum att denna klagomålstyp har hög klagomålsbenägenhet. Hög klagomålsbe-

nägenhet är bra då Bodey & Grace (2006:178) menar att chanser till problemlösning 

och relationskapande endast ges då klagomål framförs. På bas av detta vill vi poängtera 

fördelen med att användarna på Fairshopping.se är Voicers och Irates. Detta innebär att 

kundklagomål faktiskt framförs vilket är den initiala förutsättningen som påbörjar den 

process som i slutändan kan bringar fördelar till alla parter. Följaktligen kan vi anta att 

klienterna bör älska de kunder som faktiskt väljer att uttrycka sina kundklagomål. 

 

Enligt Bodey & Grace (2006:184) påverkas en konsuments attityd gentemot klagande 

av huruvida personen i fråga är positiv eller negativ i sin natur. Kunder som kategorise-

ras som mer positiva är mer benägna att klaga och engagera sig i klagomål än de som 

har en negativ inställning. Då majoriteten av användarna är Voicers och därmed besitter 

en hög grad av klagomålsbenägenhet kan vi med stöd av Bodey & Grace´s (2006) ar-

gumentation anta att användarna är positiva till sin natur. Vi tror att en individ av posi-

tiv inställning och natur är enklare att hantera i en klagomålsprocess i jämförelse med en 

person av negativ inställning. Med andra ord antar vi att användarna på Fairshopping.se 

bör vara mottagliga för hjälp, tillmötesgående i en dialog och enkla att lösa problem 

tillsammans med vilket i sin helhet bidrar till företagets utveckling. Då detta kan tänkas 

påverka den positiva prägeln på klagomålshanteringen kan vi anta att det kan vara till 

fördel att detta sker offentligt på Fairshopping.se och att det kan resultera i positiva ef-

fekter och följder. Följaktligen menar vi att en positiv användare kan bidra till effektiv 

klagomålshantering som i sin tur kan påverka graden av positiv publik uppfattning. 

Även detta resonemang kan antas stärka det faktum att klagande kunder på Fairshop-

ping.se bör ses som en stark resurs. Med andra ord menar vi att denna process inte kan 

inledas utan en användares agerande. Således kan vi anta att användarna med fördel kan 

betraktas som motorn till den hanteringsprocess som sker offentligt på Fairshopping.se.       

 

Det finns fortfarande en stor andel kunder som väljer att inte delge sitt missnöje, varken 

till företaget eller offentligt på Fairshopping.se. Detta är något vi vill framföra och po-

ängtera som en viktig aspekt för företag att ta hänsyn till i sitt utvecklingsarbete. Bara 

för att en del individer inte väljer att klaga betyder inte det att de inte kan vara missnöj-

da, vilket i sin tur innebär att problemen finns men att de inte kommer upp till ytan och 

således inte kan hanteras. De som väljer att inte klaga anser många gånger att de saknar 

kunskap eller att ansträngningen är för hög i relationen till utfallet och resultatet (Wil-

son et al, 2008:374). Till följd av detta menar vi att företag som genuint vill ta sig an 

klagomålshanteringsarbete även måste inkludera ”tysta” konsumenter i sitt strategiska 

arbete och försöka få dem att tala, tillika uttrycka klagomål. Vikten ligger således i att 

ge incitament för åsiktsuttryckande för att på så sätt kunna ta del av allt okänt under 
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ytan.  Att uppmuntra kunder till att klaga är således viktigt i relation till att få ”tysta” 

kunder att aktivt delge sina åsikter och se värdet i att göra så.   

 

Med hjälp av vår teoretiska bas kan vi konstatera att de som väljer att inte klaga och 

därmed avstår från åsiktsuttryckande indirekt väljer alternativet Exit – uteblivna klago-

mål och avslutad kundrelation. De som aktivt klagar vid missnöje väljer indirekt alter-

nativet Voice – aktivt klagande som ger företaget en chans att åtgärda problem.  Enligt 

Fornell & Wernerfelt (1987) innebär Voice att kunden väljer att klaga genom att dela 

med sig av sina upplevelser till det aktuella företaget. Således är det av stor vikt för fö-

retagen att kunderna väljer att klaga snarare än att inte göra det. Användarna på Fair-

shopping.se som aktivt klagar direkt mot olika företagen väljer följaktligen alternativet 

Voice. Med tanke på det faktum att det som sker på Fairshopping.se dessutom är offent-

ligt vill vi mynta begreppet Offentlig Voice.  Exit existerar överhuvudtaget inte på Fair-

shopping.se då varje publicerat klagomål är Voice i sig. Huruvida kunden därefter för-

blir kund eller ej beror helt på hur klagomålshanteringen fortlöper, kunden kan således 

fortfarande välja att lämna företaget efter att klagomålet uttrycks i de fall kunden i fråga 

inte är nöjd med klagomålshanteringen. Kunden har dock fortfarande gett företaget en 

chans till att hjälpa kunden i fråga och försökt förmå denne att stanna. Dessutom har en 

chans till att hantera detta offentligt getts vilket innebär en chans för företaget att dra 

nytta av positiva effekter.  Således ligger det i företagens händer att förvalta klagomålet 

för att således undvika en avslutad kundrelation. Fornell & Wernefelt (1987) belyser 

tydligt fördelaktigheten med kunder som uttrycker sina klagomål då företaget ges en 

chans till att åtgärda problem och försöka bevara kundrelationen. Fler kunder kan följ-

aktligen bibehållas då klagande röster görs hörda i jämförelse med uteblivet åsiktsytt-

rande. 

 

Alla användare väljer således inledningsvis alltid Voice med anledning av att de aktivt 

klagar på Fairshopping.se. Fördelarna med Voice kan inte nog poängteras och av den 

anledningen bör användarna på Fairshopping.se betraktas som en viktig resurs. Att an-

vändarna sedan klagar offentligt, vilket innebär att fler kan ta del av det, kan ses som än 

mer fördelaktigt. Detta kan enligt vår mening vara en väg till ökad kundstock. Således 

blir vårt antagande att fördelarna med Voice kan stärkas och utökas betydligt då det sker 

offentligt och dess spridning inte begränsas. Vi anser följaktligen att då två goda ting 

slås ihop, Voice och offentlighet, kan stora möjligheter skapas. Den maximala effekten 

av offentlig Voice ligger, enligt vår mening, på klienternas egna kapacitet att hantera 

och förvalta detta i linje med de strategier för offentlig klagomålshantering som vår 

uppsats syftar till att utveckla.    

 

Oavsett om kunderna förblir lojala kunder eller avslutar sin relation till företaget på 

grund av missnöje är risken stor att de sprider negativa rykten (Ferguson & Johnston, 

2010:122). Ferguson & Johnston (2010:122) betonar att det finns en skillnad mellan 

Voice och negativ ryktesspridning. Voice är ett aktiv ställningstagande som ämnar till 

att finna en lösning och påverka.  Ryktesspridning sker också på aktiva grunder men 

syftar till att sprida upplevelser snarare än påverka och förändra. I led med Solomons 

resonemang (2010:404) kring förödande effekter av negativ ryktesspridning påvisar 

även Wilson et al. (2008) att negativa upplevelser sprids till många mer jämfört med 

positiva upplevelser. Vi kan på bas av våra resultat konstatera att detta inte stämmer. I 

en offentlig klagomålshanteringsmiljö finns det inga påtagliga skillnader mellan positiv 

och negativ ryktesspridning. Enligt respondenterna sprids aldrig deras upplevelser, var-
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ken positiva eller negativa, över Internet. Vår tolkning av detta är att användarna inte 

anser att det sprider rykten när de klagar på Fairshopping.se.  Vi antar således att de är 

av åsikten att det finns en tydlig skillnad mellan att klaga offentligt på Fairshopping.se 

och att sprida rykten på Internet. Detta vill vi också sätta i relation till det tidigare 

nämnda faktum att användarna på Fairshopping.se är positiva i sin natur. En positiv 

person kan antas ha svårt att förlika sig med att vara en ryktesspridare.  På bas av detta 

kan vi anta att definitionen av ryktesspridning i en offentlig klagomålshanteringsmiljö, 

som karaktäriseras av tre parter, skiljer sig åt jämfört med en traditionell klagomålshan-

teringsmiljö där endast två parter är representerade. Bevisligen ser inte användarna of-

fentliga klagomål som ryktesspridning vilket tyder på en skillnad inom de teoretiska 

ramar för traditionell och offentlig klagomålshantering. Vi vill poängtera att ryktes-

spridning rimligtvis förekommer men vill med detta visa att användarna inte upplever 

det som just ryktesspridning.         

 

De företag som väljer att ignorera det faktum att missnöjda kunder inte bara påverkas 

individuellt utan kan bidra till förlust av nya potentiella kunder, har mycket att förlora 

(Wilson et al, 2008:372).  En klient förklarar att de alltid försöker besvara frågor och 

funderingar i sociala medier. En annan klients svar indikerar på motsatsen till ovanstå-

ende respondents åsikt; ”Har ingen erfarenhet av ryktesspridning ännu och kan således 

inte uttala mig om det” (K2:F10). Detta citat är enligt vår mening en indikation på att 

vissa tendenser till ignorans finns. Då vi beaktar Wilson et al. (2008) ovanstående reso-

nemang kring detta ser vi vissa faror. Att uttrycka att ryktesspridning inte förekommer 

visar både på okunskap och ignorans. Vi anser att i de fall ett företag lever i tron om att 

ryktesspridning inte existerar hämmas klagomålshanteringsprocessen. Vi menar således, 

återigen, att effektiv klagomålshantering utgörs på bas av många viktiga insikter som 

alla påverkar hanteringsprocessen. På grund av faran med ryktesspridning kan klago-

målshantering anses vara viktigt. Följaktligen menar vi att om företag inte inser faran 

med ryktesspridning kan vi anta att även andra insikter gällande klagomål kan ifrågasät-

tas.  

 

7.3 Offentliga klagomål 

Att användarna väljer att uttrycka sina klagomål på Fairshopping.se beror dels på det 

faktum att andra kan se det, med andra ord att det som publiceras är offentligt och syn-

liggörs för alla. Den offentliga aspekten på Fairshopping.se spelar således en stor roll. 

Detta vill vi sätta i relation till det studieresultat av Harrison-Walker (2001) som visar 

att många konsumenter väljer att uttrycka missnöje och klagomål på Internetbaserade 

forum istället för att ta direkt kontakt med företaget i fråga. Enligt Harrison-Walker 

(2001) agerar konsumenter på detta sätt främst med anledning av att de inte finner några 

andra tillvägagångssätt för att göra sig hörda och påverka. Genomslagskraften på Fair-

shopping.se kan således antas vara stark vilket vi anser kan ses som ett incitament till 

varför klagande kunder väljer just detta forum. Till följd av detta menar Harrison-

Walker (2001:405) att det är av stor vikt att företag ständig bevakar och bemöter den 

kritik som figurerar och cirkulerar på Internet. I de fall detta inte uppnås vill vi påstå att 

en defensiv inställning till offentliga klagomål finns i jämförelse till den offensiva in-

ställningen som finns då dessa forum nyttjas fördelaktigt (Harrison-Walker, 2001:407). 

Alla klienter anser att Internet har förändrat deras sätt att arbeta med kundrelationer och 

klagomålshantering. Huruvida denna förändring ses som positiv eller negativ skiljer sig 

dock åt mellan klienterna.  Till följd av detta menar vi att klienterna både har en defen-

siv inställning och en offensiv inställning till offentliga kundforum på Internet. Trots att 
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alla klienter är aktiva på Fairshopping.se och kontinuerligt bemöter och hanterar kund-

klagomål på detta offentliga forum vill vi dock ställa oss frågan: görs detta på klienter-

nas initiativ, tillika offensiv inställning, eller görs det med anledning av att de måste, 

tillika defensiv inställning? Enligt intervjuerna framkommer det att klienternas val att 

synas på Fairshopping.se inte var ett svårt val. En av klienterna anser att det är en plikt 

att finnas där då deras kunder valt att finnas på hemsidan. ”Har vi något alternativ? 

Alternativen att inte svara på inlägg innebär att missnöje förmodligen sprider sig, dess-

utom är det viktigt för oss att signalera att vi vill vara öppna och då är det självklart att 

besvara inlägg på FS” (K4:F13) förklarar en respondent. Generellt indikerar svaren på 

att satsningen på Fairshopping.se var ett led i en allmän satsning på sociala medier sna-

rare än en nytänkande kundorienterad satsning på en konkurrande marknad.  

 

Enligt klienternas svar anses offentlighetens ljus, som Internet möjliggör, påverka dem 

på olika sätt. Ett exempel på det anser vi vara en defensiv inställning är; ”Det är att 

likställa med en insändare i en papperstidning och visst påverkar offentligheten hur 

man uttrycker sig och hur vi agerar, men det är relativt marginellt” (K4:F12). Ett ex-

empel på vad vi anser vara en offensiv inställning är: ”Vi måste ha respekt för att talad 

och skriven kommunikation skiljer sig från varandra i vissa avseenden. Detta innebär 

till exempel att vi har utbildat mer personal vad gäller skrivande”(K1:F12). Sistnämnda 

citatet belyser enligt vår mening tydligt på aktivt agerande och förändringsarbete inom 

en organisation till följd av externa förändringar och påtryckningar så som offentlighe-

tens ljus. Vi anser att klienterna verkar ha nått olika nivåer av insikter gällande huruvida 

offentligheten påverkar dess verksamheter. Således kan vi anta att deras klagomålshan-

tering också troligtvis utförs på olika sätt då olika bakomliggande insikter spelar stor 

roll för hur offentliga klagomål faktiskt hanteras. Enligt vår mening kan dessa nivåer av 

insikter illustreras av en skala bestående av olika grad av insikt, från obefintlig insikt till 

hög grad av insikt. Vi menar att inom denna skala kan företag placeras utifrån huruvida 

de kommit till insikter som kan påverka deras offentliga klagomålshantering. Graden av 

insikter anser vi vara en stegvis process som påbörjas av exempelvis synen på kund, syn 

på kundrelation, syn på kundklagomål, syn på klagomålshantering, syn på offentlig kla-

gomålshantering, syn på ständig utveckling, syn på marknadsföring med mera. Vi vill 

påstå att det är först då hög grad av insikt uppnåtts som effektiv och fördelaktig offent-

lig klagomålshantering kan utföras och som då tillfredställer befintliga kunder samt 

skapar marknadsföring gentemot, i framtiden, nya kunder.   

 

Ett annat exempel på en defensiv inställning till offentliga klagomål som vi vill belysa 

är; ”Våran inställning till kundklagomål är fortfarande den samma” (K2:12). Vi anser 

att tanken bakom citatet är god men vi vill dock argumentera för att detta inte kan klas-

sas som en offensiv inställning. Med anledning av den oundvikliga offentliga aspekten 

av klagomål på Internet vill vi påstå att inställningen till klagomål inte kan vara den-

samma som tidigare. Vi menar att då fler aktörer inkluderas i den offentliga klagomåls-

hanteringen måste inställningen till klagomål vara annorlunda eftersom företagen repre-

senteras och således kan förmedlas via Internet på bas av hur de hanterar offentliga kla-

gomål. Dock visar en av klienterna tydligt hur offentligheten påverkar och att det inom 

den offentliga aspekten finns fler publika parter att ta hänsyn till; ”Mitt mål är alltid att 

skriva ett svar som även ger information till alla andra läsare och inte bara till kunden 

som har ett klagomål” (K2:F8). Detta belyser enligt vår mening en djup insikt i hur of-

fentligheten påverkar samt en offensiv inställning till offentliga klagomål.  
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Ovanstående resonemang stärks än mer av våra resultat som belyser att publiken, den 

passiva åskådaren, skapar sig en positiv bild av de företag som hanterar klagomål of-

fentligt på Internet. Detta anser vi vara är något som klienterna bör inse för att kunna 

hantera offentliga klagomål effektivt och även skapa ett avtryck hos den passiva publi-

ken. Vi menar således att den mån inom vilket klienterna inser att en offentlig handling 

i olika medier karaktäriserar av en publik, potentiell framtida kund, skapas positiva för-

utsättningar för företaget. Harrison-Walker (2001:398) menar att de företag som enga-

gerar sig i och bemöter klagomål på Internet också får möjlighet till att påverka situatio-

nen. I led med detta antar vi att klienterna kan påverka och nyttja offentlighetens ge-

nomslagskraft till något positivt. Vi kan till och med påstå att offentligheten skapar nya 

unika möjligheter för klienterna då både insikt uppnåtts och strategisk nyttjande utförs. 

Harrison-Walker (2001:400) föreslår att företag ska omfamna kundklagomål och aktivt 

engagera sig i dessa Internetbaserade klagomålsforum istället för att ignorera dessa. Vi 

menar dessutom att klienterna, tillika företag, inte bara ska engagera sig i dessa forum 

utan till och med inkludera detta i verksamhetens marknadsplan. Med andra ord menar 

vi att det bör vara lika naturligt att inkludera offentlig klagomålshantering i ett företags 

marknadsföringsstrategier som det är att inkludera kampanjarbete, profilering, kund-

segmentering och andra marknadsrelaterade arbetsuppgifter.   

 

Vikten av att hantera klagomål offentligt belyses även av Black & Kelley (2009) i per-

spektiv till den tredje aktören, publiken. Författarna menar att konsumenter nyttjar in-

formation och kritik på Internet som primärt underlag till beslutsfattande. Information 

på Internet kan anses vara mer eller mindre hjälpsamma för publiken som beslutsunder-

lag. Konsumenter anser att kritik som förtäljer en historia med tillhörande tillkorta-

kommande samt effektiv klagomålshantering är hjälpsamma i deras beslutsfattande 

(Black & Kelley, 2009:176). Enligt vår mening kan detta likställas med den process 

inom vilken klagomålet behandlas på Fairshopping.se. Faktum är att användaren publi-

cerar en historia med tillhörande tillkortakommande vilket klienten hanterar inför tredje 

partens åskådande. Den offentliga klagomålshanteringen på Fairshopping.se kan således 

skapa bra underlag till publikt beslutsfattande i de fall klienten inser vikten av offensiv 

inställning till offentligheten och nyttjar detta som nya resurser och möjligheter.       

 

I linje med ovanstående resonemang belyser även Breitsohl et al. (2010) att företag som 

bemöter klagomål offentligt inte bara får möjlighet till att bevara befintliga kunder utan 

även möjlighet till att möjliggöra en positiv uppfattning hos den passiva tredje parten 

via effektiv problemlösning. Tack vare den expanderade onlinemiljön menar författarna 

att det idag är nödvändigt för marknadsförare att aktivt agera och kontrollera Internetba-

serade klagomål. Breitsohl et al. (2010) menar att trovärdighet är en viktig faktor för att 

offentlig klagomålshantering ska kunna utföras effektivt och att hög trovärdighet är en 

aspekt som ökar graden av användbar information, tillika klagomålsnytta. Användarna, 

de som aktivt klagar på Fairshopping.se, har angett att de önskar att svaren på deras 

klagomål ska vara trovärdiga. Även den passiva publiken tenderar att se trovärdighet 

som en viktig aspekt. Enligt vår enkätundersökning finns det ett flertal faktorer som, 

enligt publiken, är viktig för att en positiv uppfattning ska kunna skapas om de företag 

som hanterar klagomålet på Fairshopping.se. En användarerespondent kommenterar 

gällande trovärdiga svar; ”Det är viktigt helt klart. Men, vad det svarar här på FS och 

hur de tycker internt är ofta helt olika tyvärr” (P21:F3). En annan respondent under-

stryker; ”På Fairshopping märker jag ibland att vissa företag förvisso svarar, men inte 
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på de frågor som ställts. Då undrar jag varför de överhuvudtaget bemödade sig” 

(P57:F3).  

 

I relation till Internetbaserade klagomål och offentlig klagomålshanteringsmiljö vill vi 

framhäva vikten av trovärdighet som en essentiell aspekt i relation till både budbärarens 

uppfattning men även tredje partens utvärdering av både budbärarens, företagets och 

dialogens trovärdighet. Med stöd av Breitsohl et al. (2010) vill vi framhålla att desto 

större uppfattad trovärdighet desto större klagomålsnytta. Med andra ord antar vi att det 

finns en direkt positiv relation mellan trovärdighet och användbar information på Inter-

net. Breitsohl et al. (2010) hävdar även att klagomålsobservatören, publiken, kommer 

uppfatta graden av trovärdighet som högre då företaget lämnat respons än när enbart ett 

klagomål existerar. Med andra ord innebär detta att det är först då en klient hanterar ett 

publicerat klagomål på Fairshopping.se som graden av trovärdighet kan börja stiga. Vi 

menar således att den mån i vilket klienterna kan inkludera hög grad av trovärdighet i 

den offentliga klagomålshanteringen även kan öka graden av klagomålsnytta. Detta in-

nebär vidare att informationen som klagomålshanteringsprocessen resulterar i kan anses 

vara högst användbar och upplevs som bra för alla tre parter.  

 

Enligt Breitsohl et al. (2010:656) kan en individ antingen vara lösningsorienterad eller 

problemorienterad. Då användaren och publiken är av samma orientering ökar graden 

av klagomålsnytta, tillika användbar information. Som tidigare nämnts anser både an-

vändarna och publik att trovärdighet är viktigt. Enligt våra resultat är också problemlös-

ning och förklaring det viktigaste både i termer av vad användarna förväntar sig men 

också i termer av vad som kan påverka publikens uppfattning positivt. Undersökningen 

indikerar att användarna främst förväntar sig en förklaring och problemlösning medan 

ursäkt, kompensation och rättvis behandling har mindre betydelse i klagomålshanter-

ingen. Detta förtydligas genom en av användarrespondenterna som säger följande; ”För 

mig så är en lösning på problemet en ursäkt i sig själv” (A48:F23). En förklaring på 

problemet är något användarna både förväntar sig och anser vara viktigt i klagomålshan-

teringen.   

 

Även publiken anser att problemlösning och förklaring är viktigt. ”Förklaring som ges 

är det viktigaste. Att företag ibland skippar 99 % av frågorna och drar upp allt annat de 

är bra på i svaren är INTE uppskattat” (P21:F9). Att företag vidare i sin klagomålshan-

tering tydligt visar hur de löser ett eventuellt problem är av stor vikt gällande den upp-

fattning som skapas om företaget i fråga. Våra resultat visar att publikrespondenterna 

anser att det är mycket viktigt att företaget löser problem. Vidare indikerar också under-

sökningen på vikten av att företaget förklarar orsaken till det som inträffat. Studien talar 

för att en tydlig förklaring till eventuella problem som härlett till klagomålet är viktigt 

för att en passiv åskådare, tillika publik, ska skapa en bra bild av företaget. En publikre-

spondent uttrycker; ”En förklaring ökar förtroendet, det är viktigt att kunna erkänna 

sina misstag för att kunna utvecklas” (P81:F9). 

 

Vi anser att det faktum att problemlösning och förklaring är viktigt för både publiken 

och användarna innebär att de två aktörerna är av samma orientering. Då lösningar och 

förklaringar eftersträvas vill vi påstå att de är lösningsorienterade. Detta vill vi sätta i 

relation till Breitsohl et al. (2010) resonemang kring att hög grad av uppfattad trovär-

dighet också främjas av lösningsorienterad inställning. Således kan vi anta att klago-

målsnyttan på Fairshopping.se är hög vilket innebär att graden av trovärdighet ökar. 
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Detta innebär dock inte att klienterna kan luta sig tillbaka i tron om att enbart användar-

nas och publikens lösningsorientering i sig skapar hög klagomålsnytta. Vårt antagande 

är således att klienterna fortfarande måste bemöda sig och ansvara för den dialog som 

utspelas. Vi menar med andra ord att det kan finnas en problematik i det faktum att före-

tag som är aktiva på Internet och Fairshopping.se tenderar att skapa en övertro till att 

själva agerandet, utan bakomliggande tanke, är en slutgiltig lösning. Problem uppstår 

dock då bakomliggande problem inom organisationen, orsakat av offentlig påverkan, 

skjuts åt sidan med tron om att sociala medier är lösningen. Detta belyser vikten av att 

bygga en stabil och klagomålsorienterad organisation från grunden innan fenomenet 

social medier kan utnyttjas fördelaktigt.   

 

7.4 Beslutsfattande 

Enligt vår enkätundersökning besöker publiken Fairshopping.se bland annat med anled-

ning av att söka allmän information eller av andra, för oss, okända anledningar. Publi-

ken tar enligt vår undersökning hjälp av både vänner och bekanta men även Fairshop-

ping.se när de söker information som underlag till beslutsfattande kring produkter och 

tjänster.  Solomon (2010:322) menar att när ett köp skall genomföras påbörjas en in-

formationssökning från omgivningen i syfte att fatta beslut om vilken produkt som skall 

köpas. Internt sökande genomförs då en konsument nyttjar tidigare erfarenheter och 

kunskaper i minnesbanken som referenser medans externt sökande likställs med ett ak-

tivt informationssökande bland vänner, annonser, Internet etc. Vidare understryker So-

lomon (2010:322) att information kan sökas under passiva omständigheter vilket då inte 

upplevs som aktiv informationssökning. Den slumpmässiga inlärning konsumenten ut-

sätts för kan komma att ha en betydande inverkan när en problemidentifiering uppstår 

och ett köp ska genomföras då internt informationssökande nyttjas. Således menar So-

lomon (2010:322) att det vi slumpvis lärt oss sedan tidigare påverkar vårt beslutfattande 

då ett köpbeslut ska tas. På bas av detta menar vi att publiken på Fairshopping.se skapar 

sig en bild och uppfattning av olika företag som är aktiva på sidan. Denna uppfattning 

kan således vid ett senare tillfälle helt omedvetet komma att påverka ett köpbeslut. Där-

för anser vi att det är av stor vikt att klienterna utför den offentliga klagomålshantering-

en med detta i åtanke.  

 

Till följd av ovanstående resonemang anser vi att offentlig klagomålshantering på Fair-

shopping.se, till följd av vår studie, kan ses som alternativ marknadsföring. Klienterna 

har däremot en tvetydlig inställning till huruvida deras engagemang på Fairshopping.se 

är marknadsföring; ”Hmm, har inte tänkt på den aspekten när det gäller FS. Dock är 

det tydligt att en dålig hantering på klagomål som kommer in via FS innebär att företa-

get i fråga får negativa skrivelser. Hanteras klagomålet bra kan det berömmas men vi 

tror inte att det i sig genererar nya kunder eller affärsmöjligheter. Dock kan vi vända 

på frågan och säga så här, om ett företag inte får några klagomål på FS så innebär det 

kanske att det företaget har en fungerande kundrelation generellt” lyder en klients 

åsikt. En annan understryker; ”Nej, inte direkt. Vi marknadsför inte våra produkter, 

kampanjer eller erbjudanden där. Det är snarare ytterligare en kanal för kundservice, 

vilket i sin tur kan skapa positiva effekter på vårt varumärke”(K4:F9). Detta kan enligt 

vår mening tolkas som stor okunskap och begränsat synsätt på offentlig klagomålshan-

tering. Detta begränsade synsätt hämmar möjligheterna som offentlig klagomålshanter-

ing faktiskt innebär.  Ett exempel på motsatsen, ett icke begränsat synsätt är; ”All kom-

munikation vi har med utomstående (kunder, medier, myndigheter etc.) är givetvis en 

form av marknadsföring. Kan vi visa på att vi är duktiga på att ta hand om våra kunder 
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så är det både marknadsföring på kort sikt och mer varumärkesbyggande på lång sikt. 

En del av arbetet just på nätet och i sociala medier kan ibland vara svårt att räkna hem 

i ren ROI, då blir det långsiktiga varumärkesbyggandet än viktigare som del av helhe-

ten”(K1:F9). 

 

En bra offentlig klagomålshantering kan således påverka publiken i framtida köpbe-

slutsavseenden. Vi vill poängtera att klienterna bör ta hänsyn till den passiva publiken 

som på bas av den offentliga klagomålshanteringen skapar sig en bild av företaget som i 

framtiden kan påverka konsumtionsbeslut. Således menar vi att det inom den offentliga 

klagomålshanteringsmiljön ständigt pågår ett omedvetet marknadsföringsarbete baserat 

på antagandet att informationen via klagomålshanteringen kan komma att nyttjas som 

underlag för framtida köpbeslut.     

 

7.5 Utveckling av befintliga service recovery strategier 

Service recovery är en del av kvalitetssäkrande som syftar till att vidbehålla kundrela-

tioner då missnöje uppstår.  När ett fel uppstår som resulterar i en missnöjd kund krävs 

det en åtgärd. Inom ramarna för service recovery och traditionell klagomålshantering 

finns det, enligt teorin, olika strategier vilka tillsammans påverkar graden av effektiv 

service recovery inom traditionella miljöer för klagomålshantering.  

 

7.5.1 Agera snabbt 

Den första befintliga strategin baseras på att kundklagomålet hanteras så snabbt som 

möjligt.  Robert & Ramsey (2010:27) hävdar att inga klagomål skall förbli olösta i mer 

än 24 timmar. De menar också att problem har en tendens att eskalera om de inte hante-

ras och blir lösta snabbt då olösta kundproblem skapar frustration, aggression och ännu 

mer missnöje. Användarna som uttrycker sina klagomål på Fairshopping.se förväntar 

sig ett svar och hantering av klagomålet inom en 24 timmars period. För publiken fann 

vi inget tydligt samband som tyder på att en 24 timmars tidsaspekt är av större vikt gäl-

lande huruvida en positiv uppfattning ska skapas. En anledning till att tidsaspekten är 

viktig för användarna, men inte för publiken, kan vara det faktum att den som klagat 

faktiskt väntar på ett svar eller respons. Således är det rimligt att användarna vill mini-

mera väntetiden. Att vänta länge kan eventuellt bidra till en negativ aspekt av klago-

målshanteringen. Publiken har till skillnad från användarna inte engagerat sig i klago-

målet utan beskådar hanteringsprocessen i efterhand. Följaktligen antar vi att tidsaspek-

ten inte nödvändigtvis är något som publiken noterar i klagomålshanteringen på Fair-

shopping.se Klienterna försöker inkludera aspekter som dem tycker är viktiga i klago-

målshanteringen varav snabba svar är en del. Dock poängterar klienterna att trots att 

snabba svar är viktigt anses en lösning och hjälpsamhet vara det viktigaste.  

 

Sammantaget kan vi konstatera att användarna vill ha snabbt agerande men för publiken 

verkar detta ha mindre betydelse och klienterna anser att det är viktigt men prioriterar 

hellre lösning vilket i vissa fall kan dra ut på tiden. Strategin om att agera snabbt hand-

lar egentligen, enligt vår mening, inte enbart om tidsaspekten i sig utan även andra fak-

torer som kan påverka hur snabbt ett agerande kan genomföras. I led med Wilson et al. 

(2008:385-386) anser vi att i de fall befogenheter saknas blir effektiv och snabb klago-

målshantering ouppnåeligt. Att utbilda anställda utgör en viktig byggsten i processen att 

utföra effektiv och snabb service recovery och klagomålshantering. Hart et al. 

(1990:154) menar att interaktionen mellan de anställda och kunderna är av stor betydel-
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se, vilket enbart kan möjliggöras genom att de anställda ges större befogenheter i deras 

möte med kunden.  

 

Huruvida det är en kundtjänstmedarbetare eller en högt uppsatt anställd som hanterar 

klagomålet är bevisligen inte av betydande slag för användarna och påverkar inte den 

bild och uppfattning publiken skapar om företaget i fråga. Antalet anställda och vem 

som aktivt arbetar med klagomålshanteringen via Fairshopping.se skiljer sig åt mellan 

de olika klienterna. Det faktum att vem som hanterar klagomålet inte spelar någon roll 

för den publika uppfattningen anser vi vara positivt. Framförallt när vi sätter det i rela-

tion till det faktum att användarna vill ha snabba svar. På bas av detta kan det vara av 

vikt för klienterna att utbilda medarbetare i syfte att bemöta kundklagomål på Fairshop-

ping.se. Med mer befogenheter kan snabbare svar ges av fler anställda samtidigt som en 

positiv publik uppfattning kan skapas även då en kundtjänstmedarbetare hanterar det 

offentliga klagomålet. Dessutom skulle detta innebära att fler medarbetare tillsammans 

kan lösa ett problem snabbare och således uppnå klientens önskemål om snabb pro-

blemlösning. Dessutom tror vi att ett snabbt agerande är fördelaktigt i förhållande till 

ryktesspridning. Ett snabbare svar och problemlösning ger lite tidsutrymme för negativ 

ryktesspridning. Med andra ord vill vi på att desto snabbare agerande desto färre ringar 

på vattnet. En förutsättning för detta är dock att användaren väljer att klaga direkt och 

inte väntar en period innan klagomålet publiceras på Fairshopping.se. Oavsett om ett 

svar på klagomålet ges snabbt kan skador orsakas i de fall klagomålet framfördes sent. 

Med andra ord menar vi att graden av positiv verkan av snabba svar även beroende av 

den tidsaspekt inom vilken klagomålet framförs. Stor vikt ligger således i att få tillgång 

till klagomålen så snabbt som möjligt för att sedan kunna hantera det snabbt. Att förenk-

la klagomålsprocessen och att uppmuntra kunder till att klaga är följaktligen ytterst vik-

tigt.   

 

I en offentlig klagomålshanteringsmiljö, där även en tredje publik part finns, vill vi på-

stå att det inte bara är viktigt att agera snabbt, enligt gamla strategier, utan även framhä-

va vikten av att agera inom specifikt 24 timmar. Detta påverkar användaren positivt. För 

att klienterna ska kunna genomföra detta men samtidigt hålla en hög nivå av problem-

lösning, vilket är viktigt för den publika uppfattningen, bör personal utbildas och befo-

genheter ges. Detta kan innebära att flera kan hantera de offentliga klagomålen vilket 

resulterar i snabbare problemlösning. Inom strategiska ramar för offentlig klagomåls-

hantering är det också viktigt att klagomålet framförs snabbt för att sedan kunna hante-

ras snabbt. Följaktligen är det viktigt att uppmuntra och förenkla processen att klaga för 

att samtidigt minimera den tid inom vilken rykten kan spridas.   

 

7.5.2 Förklaringar 

Förklaringar är något som användarna förväntar sig av de företag som hanterar kund-

klagomålet.  Att förklara orsaken till det som inträffat och det som kan ha härlett pro-

blem och missnöje är även viktigt för den passiva publikens uppfattning; ”En förklaring 

ökar förtroendet, det är viktigt att kunna erkänna sina misstag för att kunna utvecklas” 

(P81:F9) understryker en publikrespondent. En strategi inom ramen för service recovery 

och traditionell klagomålshantering baseras just på förklaringar till kunden. Förklaringar 

som inkluderar ursäkter är mest gynnsam och kunder som får en ursäkt blir mest till-

fredställda (Bradley & Sparks 2009:138). Enligt vår studie anser användarna att en ur-

säkt är viktigt men det är dock ingenting de förväntar sig av klienterna. Publikens upp-

fattning påverkas positivt då en ursäkt ges. På bas av detta anser vi att det är viktigt att 
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klienterna alltid inkluderar en ursäkt i förklaringen inom den offentliga klagomålshan-

teringen. Att användarna är just av denna åsikt gällande ursäkter kan enligt vår mening 

vara positivt och skapar möjligheter för företagen. Då användarna kan motta något de 

anser vara viktigt men som de inte förväntat sig kan klienterna överträffa användarnas 

förväntningar. I linje med Bradley & Spark (2009) menar även vi att då offentlig kla-

gomålshantering innefattar en ursäkt i förklaringen kan hög tillfredställelse skapas. På 

detta sätt kan användarnas förväntningar överträffas och publikens uppfattning påverkas 

till det positiva.    

 

Mattila (2006) har studerat effekterna av förklaringar och påstår att retrospektiva för-

klaringar är att föredra. Detta innebär att förklaringen till missödet och problemet ges 

efter att det inträffat.  Förklaringar har en positiv inverkan och stark effekt på kundernas 

uppfattning och förståelse för problemet. Via en förklaring kan kunden få en bättre för-

ståelse för den bakomliggande orsaken till det som inträffat. Att inkludera ett orsaks-

samband är med andra ord av stor betydelse när förklaringar ges.  Kunder tenderar, en-

ligt Mattilas (2006) studie, att föredra materiell kompensation då den ges i samband 

med retrospektiv förklaring. Dock visar vår studie på motsatsen då både användarna och 

publiken ser kompensation som den minst viktiga aspekten i klagomålshanteringen. En 

respondent understryker att; ”Bemötande är viktigare än kompensationen” (P57:F10). 

Klienterna anser också att en förklaring är viktigt att bistå med och således kan vi kon-

statera att förklaringar är viktigt för alla tre aktörer i denna miljö. Vi tror att en möjlig 

anledning till att varken användarna eller publiken tycker att kompensation är viktigt 

kan vara att de eventuell anser att kompensation utesluter en förklaring eller en pro-

blemlösning. Många företag kan säkerligen anse att en snabb och enkel kompensation är 

en tillräcklig åtgärd till en missnöjd kund och exkluderar då övriga aspekter som för-

klaring och orsak.  

 

Enligt Mattila (2006) gynnas en förklaring i den mån de är retrospektiva, det vill säga 

sker efter det att ett problem uppstått. Vi vill påstå att alla förklaringar som ges på Fair-

shopping.se karaktäriseras av retrospektivitet eftersom hanteringen sker efter det att ett 

problem har uppstått. Med andra ord menar vi att bra förklaringar på Fairshopping.se 

redan präglas av en positiv faktor gällande den tidsaspekt inom den ges. Faktum är att 

alla besökare på Fairshopping.se ges möjlighet att betygssätta företagens förklaringar 

och bemötande är talande i sig gällande vikten av att ge förklaringar. Detta i relation till 

den offentliga aspekten innebär även att förklaringen i sig inte enbart påverkar den indi-

vid den direkt är riktad mot utan även alla passiva aktörer som läser den.  

 

Att ge förklaringar är lika centralt i en offentlig klagomålshanteringsmiljö som i en tra-

ditionell klagomålshanteringsmiljö. Dock vill vi poängtera att det finns en skillnad mel-

lan graden av förståelse hos användaren och publiken. Detta innebär att det i en offent-

lig klagomålshanteringsmiljö är viktigt att ge mycket tydligare förklaringar som även 

den passiva publiken kan förstå och ta till sig trots att denne inte har samma initiala 

problemförståelse som den användare som aktivt klagat. Användaren som troligtvis 

besitter hög grad av problemförståelse kan tänkas förstå förklaringen enklare än den 

publik som saknar den initiala problemförståelsen. Då tydliga förklaringar kan ges, som 

även skapar förståelse för publiken, har klienten mycket att vinna. Dock ser vi även en 

viss risk och problematik i att balansera den hänsyn som bör riktas både till användare 

och publik. Det kan säkerligen vara svårt att inte låta bägaren rinna över åt något håll. 

Det viktiga är att finna en balans där alla parter blir tillfredställda men den huvudsakliga 
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förklaringen är riktad till användaren men tar hänsyn till publiken.  En talande åsikt från 

en publikrespondent kan ytterligare belysa vårt resonemang kring detta; ”På Fairshop-

ping märker jag ibland att vissa företag förvisso svarar, men inte på de frågor som 

ställts. Då undrar jag varför de överhuvudtaget bemödade sig” (P57:F3). Med detta 

citat vill vi framhäva vikten av att balansera svaren utefter både målgrupperna.  

       

7.5.3 Rättvisa 

För strategisk service recovery krävs även rättvis behandling av kunder (Wilson et al, 

2008:387). Således är en viktig aspekt av klagomålshanteringen huruvida kunden kan 

anses sig bli rättvist behandlad eller inte. Rättvisa kan enligt teorin kategoriseras efter 

tre olika typer; rättvist utfall, rättvis hantering och rättvis interaktion. En studie av 

Blodgett et al. (1997) visar att rättvis interaktion har störst betydelse för graden av till-

fredställande för kunden i klagomålshanteringen. En hög grad av rättvis interaktion kan 

till och med kompensera en lägre grad av andra rättviseaspekter (Blodgett et al, 

1997:201). Enligt Blodgett et al. (1997:201) är således rättvis interaktion ett framgångs-

rikt sätt för företag att skapa långsiktiga kundrelationer.  

 

Enligt vår studie anser både användarna och publiken att rättvis behandling är av bety-

dande vikt och menar att rättvis interaktion är den viktigaste aspekten av rättvisa, vilket 

går i linje med Blodgett et al. (1997) ovanstående resonemang. Med andra ord är bemö-

tandet i klagomålshanteringen ytterst viktigt. Vikten av rättvis interaktion vill vi sätta i 

relation till Mattillas (2006) resonemang som poängterar att förklaringar som inkluderar 

tydlighet och orsakssamband kan öka graden av upplevd rättvis interaktion. Med andra 

ord har förklaringar stor betydelse för graden av upplevd rättvisa. Wilson et al. 

(2008:379) påstår att rättvis interaktion kännetecknas av att kunden som klagar förutsät-

ter att denne kommer bemötas med respekt och ärlighet av företaget. På bas av detta 

antar vi att kunder till viss mån accepterar att produkter och tjänster inte alla gånger 

uppfyller den kvalitet kunden förväntat sig. Det som dock inte accepteras är ett orättvist 

bemötande när väl klagomålet framförs. Detta är något som även Konsumentverkets 

(2011) studie, som inledningsvis presenterades i uppsatsens bakgrundskapitel, poängte-

rade. Vikten ligger i att kunna bemöta kunden på rätt sätt när ett fel väl har uppstått. 

Med detta vill vi framhäva att bemötandet vid klagomålet är viktigare än att försöka 

säkerställa det ouppnåeliga; att fel aldrig uppstår.  ”Här vinner man nog allra mest. 

Både som företag och kund” (P60:F18) uttrycker en publikrespondent.  Enligt intervju-

svaren har klienterna vetskap om vad deras kunder tenderar att vara missnöjda med och 

således klaga på. De klagomål som framkommer baseras främst på framförallt bemö-

tandet. ”Just nu får vi klagomål på kötider och bemötande, vilket vi arbetar hårt med att 

komma till rätta med” (K4:F5) berättar en klient.  

 

Misstag är något företag kan försöka undvika i form av olika kvalitetssäkerställanden 

dock går dem i mångt och mycket aldrig att undgå helt. Då vissa misstag, fel och brister 

är oundvikliga är det av avgörande vikt för företag att hantera situationen som upp-

kommer till följd av detta. Vi menar att positiv energi således ska läggas på ett respekt-

fullt bemötande då olyckan väl är framme. En kund som uttrycker ett misstycke ger 

samtidigt företag chansen att hantera situationen, omvandla misstycke till acceptans 

eller belåtenhet, kompensera och säkerställa att kunden inte går förlorad samt ta lärdom 

av situationen för att undvika en upprepning. Klagomålshantering inkluderar således en 

enorm potential som företag idag inte har råd att blunda för. Den vanligaste anledningen 

till att orättvist bemötande uppstår beror många gånger på outbildad personal utan befo-
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genheter (Wilson et al, 2008:379-380). Följaktligen skapar befogenheter inte bara förde-

lar för tidsaspekten som tidigare nämnts utan skapar även fördelar gällande rättvist be-

mötande som onekligen är ytterst viktigt för aktörerna och kan göra stor skillnad. Fak-

tum är att klagomålen på Fairshopping.se oftast handlar om bemötande och inte pro-

dukt- eller tjänstefel. Detta stärker ytterligare insikten av att rättvist bemötande är otro-

ligt viktigt för klienterna att inkludera i klagomålshanteringen både för att tillfredställa 

användaren men även för att skapa en positiv publik uppfattning.   

 

I en offentlig klagomålshanteringsmiljö är det viktigt att strategiskt inkludera rättvist 

bemötande, tillika rättvis interaktion. I denna miljö tenderar kunderna att bli upprörda 

över själva bemötande i klagomålshanteringen snarare än över den produkt eller tjänst 

som fallerar. Via ett rättvist bemötande offentligt kan både användare tillfredställas och 

en positiv publik uppfattning skapas. I en traditionell klagomålshanteringsmiljö är, en-

ligt traditionella ”två-parts” strategier, rättvisa viktigt. Dock är bemötande en aspekt av 

rättvisa som i en offentlig miljö utgör störst vikt. Vi menar vidare att det i den offentliga 

klagomålshanteringen inte ska läggas mindre vikt på några faktorer men snarare mer 

fokus på just rättvist bemötande. Detta kräver i sin tur personal som har förståelse och 

kan visa empati för kundens problem samt det vi ovan poängterat, bra och tydliga för-

klaringar.   

 

7.5.4 Relationer 

Enligt vår studie motiveras användarna att stanna som kund i företaget om bra klago-

målshantering utförs. Användarna anser att deras relation till företaget i fråga förbättras 

och stärks då de är nöjda med klagomålshanteringen. Resultaten visar vidare att de upp-

lever att klagomålshanteringen blir mycket bättre då det sker offentligt och när fler kan 

ta del av det.  Till följd av detta antar vi att då klagomålshanteringsprocessen tillåts vara 

offentlig gynnas klienterna. Detta på grund av att användarna upplever att de får bättre 

hjälp offentligt och bättre hjälp leder i sin tur till långsiktiga kundrelationer, detta med 

anledning av en känsla av ökad lojalitet. Enligt Grönroos (2002) kan företag skapa vär-

de och bli framgångsrika genom ett flertal olika faktorer, en av de mest betydelsefulla 

faktorerna är relaterade till kunderna och huruvida kvalitativa relationer kan byggas. 

Vid sidan av Grönroos är det många andra författare som också belyser vikten av att 

bygga relationer, en av dessa är Álvarez et al. (2010:143) som hävdar att relationer som 

inte underhålls kan bidra till att företag blir mindre framgångsrika. Att vårda relationer 

till kunder är ytterst viktigt, även utifrån ett marknadsföringsperspektiv (Grönroos, 

2002:44-45). 

 

Vår studie visar att publiken tycker att företag som hanterar kundklagomål offentligt på 

Fairshopping.se värnar om sina kundrelationer. Detta indikerar också att det är viktigt 

att klagomål hanteras offentligt då företaget i fråga vill värna om kundrelationer; ”Tar 

man sig tid att läsa och lösa problem på Fairshopping.se så visar man ju tydligt att man 

värnar om sina kunder” (P60:F19) betonar en respondent gällande relationer. Wilson et 

al. (2008:387) menar att de kunder som i slutänden är de mest lojala är de som klagar 

och sedan får uppleva effektiv klagomålshantering, vilket således kan skapa långsiktiga 

relationer och framgång för företaget. Boshoff (1997:117) menar att det finns ett starkt 

samband mellan nöjda kunder, kvalitet på en produkt eller tjänst, upprepade köp samt 

kundnöjdhet. Således innebär detta att starka relationer med kunder leder till fortsatta 

köp vilket i sin tur leder till lönsamhet.  
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Kundrelationer anses vara det centrala i en verksamhet och utan kundrelationer existerar 

inte heller någon lönsamhet. För att upprätthålla och skapa långsiktiga och lojala kund-

relationer arbetar klienterna aktivt med detta med hjälp av främst kommunikation. Kli-

enterna arbetar aktivt med hjälp av olika tillvägagångssätt i syfte att förbättra all kund-

kontakt. Enligt klienterna pågår ett ständigt förbättringsarbete i syfte att trimma befint-

liga och hitta nya kommunikationsvägar för kundrelationer; ”Det är inte längre vi som 

styr kommunikationen i lika stor grad som tidigare. Kunderna har idag med nätet och 

sociala medier egna plattformar för kommunikation. Vi måste finnas med och ta dialo-

gen med kunderna där de väljer att vara. På så sätt bestämmer kunderna över hur dia-

logen ska se ut. Genom att vara öppna och transparenta skapar vi en bättre relationer 

till kunderna” (K1:F4) betonar en av klienterna. Alla klienter anser att relationer består 

av tvåvägskommunikation. Detta är enligt vår mening en viktig insikt eftersom Plymire 

(1991:40) hävdar att en relation karaktäriseras av två parter och att en förutsättning för 

att bygga relationer är att vara lojal och visa förståelse gentemot sina kunder.  

 

Som tidigare nämnts är vissa klienter av den åsikt att klagomålshanteringen på Fair-

shopping.se inte ses som marknadsföring. Dock anser de att det ständigt agerar på Fair-

shopping.se i syfte att bearbeta och bibehålla kundrelationer vilket är Gummessons 

(1994:2) definition på relationsmarknadsföring. Således antar vi att allt som sker på 

Fairshopping.se och klienternas aktioner på hemsidan utan tveksamheter kan likställas 

vid marknadsföring.  Det faktum att det klienterna gör via Fairshopping.se enligt vår 

mening kan klassas som relationsinriktad marknadsföring är onekligen bra men vi ser 

dock en risk relaterat till klienternas ovisshet kring detta. Klienterna verkar känna till 

fördelar samt risker med den offentliga klagomålshanteringen på Fairshopping.se men 

de har ändå svårt att likställa den offentliga hanteringsprocessen vid marknadsföring. 

Detta tyder, enligt vår mening, på ett transaktionsinriktat synsätt på marknadsföring till 

skillnad från ett relationsinriktat synsätt på marknadsföring. Vi menar att klienternas 

arbete på Fairshopping.se till och med, med fördel, skulle kunna inrymma klienternas 

marknadsstrategier och ingå i dess marknadsplan.  Att bygga relationer med kunder är 

en fundamental uppgift i syfte att marknadsföra ett företag. Utan kundrelationer överle-

ver inte ett företag länge på dagens konkurrerande marknad. Vi vill vidare poängtera 

vikten av att företag bör ta tillfälle i akt att nyttja offentlighetens ljus till att visa deras 

relationsinriktade agerande vilket i sin tur påverkan den passiva publiken i termer av 

slumpmässig inlärning. Då den slumpmässiga inlärningen kan komma att påverka pu-

blikkonsumentens framtida konsumtionsbeslut vill vi återigen belysa vikten av offentlig 

klagomålshantering ur ett marknadsföringsperspektiv.     

 

Vi anser att starka kundrelationer är en förutsättning för kundlojalitet. En missnöjd kund 

har alla möjligheter att se sig omkring efter nya alternativ på marknaden och kommer 

troligtvis att gå förlorad samt dela med sig av sina åsikter om inte rättelse ges. Följaktli-

gen är långsiktiga kundrelationer och kundlojalitet något som företag idag eftersträvar. 

Relationsinriktade marknadsföringsstrategier handlar enligt vår mening om att öka in-

täkter i medgång men även att säkra dem i motgång vilket belyser vikten av att vårda 

och främja kundrelationer. Att vårda och främja kundrelationer offentligt så att andra 

kan se det kan öka de positiva effekterna. Eftersom våra resultat tyder på att både an-

vändare och publik anser att kundrelationer främjas av bra och effektiv offentlig klago-

målshantering och att en positiv bild av klienterna kan skapas anser vi att detta indirekt 

översatt handlar om relationsmarknadsföring. Vi anser att alla aktioner och händelser 

som syftar till att stärka kundrelationer och förmedla en bild av företaget är likställt med 
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marknadsföring. Skillnaden då detta sker offentligt är att större positiva effekter kan 

genereras på grund av den publika parten. På bas av detta vill vi påstå att det inom en 

offentlig klagomålshanteringsmiljö är viktigt att strategiskt inrymma nya marknadsör-

ingsmöjligheter och inkludera relationsmarknadsföring som en strategi. Vi anser att 

klienterna har möjlighet att använda sina befintliga kunder i en offentlig miljö som möj-

liggör nya potentiella kunder. I en offentlig klagomålshanteringsmiljö anser vi att stora 

möjligheter kan skapas då ett företag aktivt visar och synliggör sina satsningar och sitt 

engagemang på kundrelationer.  

 

7.5.5 Utveckla & säkerställa 

De tre strategierna som tillsammans belyser utveckling och säkerställande på bas av 

klagomål är viktiga strategier inom ramen för service recovery och klagomålshantering. 

Klagomål skall och bör nyttjas som utvecklingsverktyg för att förbättra verksamheter 

vilket görs då lärdomar dras från varje unikt klagomål. Wilson et al. (2008:388-389) 

menar att det är av stor vikt för företag att hantera sina misstag för att således inte upp-

repa dem och detta kan endast genomföras då klagomål framförs. Huitema & de Lange-

ros (2008) framhäver klagomålshantering som en input-output process. Inputen repre-

senteras av ett klagomål som utlöser en klagomålshantering. Denna process ämnar gene-

rera en respons som likställs med processens output, en verksamhetsförbättring och så-

ledes resultatet av klagomålshanteringen.   

 

Företag bör ständigt analysera kundklagomål för att överblicka verksamheten och iden-

tifiera svagheter för att långsiktigt förbättras. Fairshopping.se är enligt vår mening ett 

bra sätt att göra detta på eftersom ständig bevakning av publicerade problem och kla-

gomål möjliggörs. För att utvecklingsarbete ska kunna ske krävs ”input” vilket direkt 

översatt är ett kundklagomål. Användarna som agerar enligt Voice och publicerar sina 

klagomål på Fairshopping.se möjliggör detta vilket i sin tur är något som klienterna 

borde vara tacksamma för. Användarna tycker att det är viktigt att företagen utvecklar 

och dra lärdom på bas av klagomålen; ”En reklamation ses av ett seriöst företag som en 

förbättringsmöjlighet och premieras ofta” (A20:F27). Den passiva publiken upplever 

också att de företag som visar att de drar lärdom och utvecklar sin verksamhet på bas av 

klagomål är problemlösande företag. Vi vill också påstå att det är ytterst viktigt att kli-

enterna visar, både för användarna och publiken, att de faktiskt drar lärdom. 

 

Att dra lärdom av klagomål innebär dock att företaget först och främst måste skapa ge-

nuin förståelse för kundens missnöje och problem. För att skapa en förståelse är det av 

stor vikt att upprätthålla en dialog med kunden för att utkristallisera bakomliggande 

anledningar till klagomålet. På bas av denna förståelse hanteras sedan klagomålet. Vi 

tror att det ibland kan publiceras relativt komplexa klagomål på Fairshopping.se vilket 

kanske nödvändigtvis behöver hanteras utanför ramarna för sajten. Vi menar en telefon-

dialog ibland kan vara nödvändig för att den viktiga förståelsen ska kunna uppnås för att 

sedan kunna hantera situationen. Dock anser vi att det i dessa fall fortfarande är viktigt 

att ”outputen”, dvs. resultatet av den eventuella lärdomen av klagomålet, fortfarande 

publiceras på Fairshopping.se, så att alla kan ta del av dessa.    

 

Enligt vår undersökning framkommer de att klagomål är underlag för verksamhetsut-

veckling hos de företag som deltagit i vår studie. Klagomål anses vara ett stort hjälpme-

del för att kunna agera annorlunda i framtiden. Huruvida information som uppstår från 

klagomålen tillvaratas varierar hos de olika företagen av deras svar att tyda. De flesta 
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påstår dock att de försöker tillvarata all information och nyttja det i utvecklingsarbete. 

Dock vill vi framhäva vikten av att offentliggöra även detta för att nå maximal effekt av 

den offentliga klagomålshanteringen. Vi vill hävda att de företag som inte utvecklar sin 

verksamhet på bas av sina kundklagomål går miste om stora möjligheter. Alla publice-

rade klagomål på Fairshopping.se kan med fördel ses som unika ”inputs” som är viktiga 

i verksamheters utvecklingsarbete. Faktum är att vi vill påstå att klagomål kan ses som 

gratis produkt- och tjänsteutveckling. Vi tror dock att det är viktigt att klienterna tydligt 

visar och framhäver deras utvecklingsarbete, följt av ett kundklagomål, på Fairshop-

ping.se. Med andra ord menar vi att ifall klienterna, via Fairshopping.se kan kommente-

ra ett ”gammalt” klagomål med ett ”tack för din åsikt om X! vi har nu utvecklat vår 

verksamhet med Y” kommer både användaren och publiken påverkas positivt. Följakt-

ligen menar vi att det bör vara lika naturligt för klienten att publicera outputen som det 

är för användaren att publicera inputen (klagomålet).  

 

Inom ramarna för offentlig klagomålshantering är det, enligt vår mening, viktigt att stra-

tegiskt inkludera och publicera en eventuell ”output”, tillika det utvecklingsarbete och 

lärdomar som skett, till följd av ett klagomål. Vi anser att företag på detta sätt skapar 

möjlighet att inför publiken visa på engagemang, lyhördhet och utvecklingsarbete. Detta 

är även viktigt i relation till användarna som anser att det är angeläget att företagen ut-

vecklar och dra lärdom på bas av klagomålet. Att publicera outputen på Fairshopping.se 

kan vi anta också vara ett sätt för företagen att visa sin uppskattning och att de faktiskt 

värderar kundklagomålen högt. Detta kan även tänkas resultera i fler klagomål då före-

taget tydligt visar att åsiktsuttryckande lönar sig. Följaktligen kan vi anta att det inom 

ramarna för en offentlig klagomålshanteringsmiljö är viktigt att strategisk tydliggöra 

utvecklingen och förbättringen, output, som skett till följd av klagomålet.  

 

Klienterna har olika målsättningar med samarbetet med Fairshopping.se. Vissa har som 

målsättning att få ner antalet negativa inlägg på sajten och öka de positiva. Andra öns-

kar fortsätta i samma anda som idag. ”Gällande klagomål via FS är målsättningen att vi 

inte ska ha några klagomål alls som kommer in via FS. För de klagomål som faktiskt 

kommer in gäller att personen ifråga ska få ett snabbt och relevant svar så långt det är 

möjligt” (K3:F19) framhåller en tredje. Denna målsättning är enligt oss en motsägelse-

full målsättning då fullständig insikt finns om vad kundklagomål är och kan leda till. En 

indirekt tolkning av detta citat kan enligt vår mening vara att klienten är av åsikten att 

de inte vill utvecklas mer i framtiden. Vi menar en målsättning istället borde vara att 

inte samma klagomål ska uppkomma ett flertal gånger eftersom utveckling skall ske på 

bas av klagomålet. Klagomål ska dock alltid ses som nödvändigt och alltid betraktas 

som viktig input.   

 

7.5.6 Uppmuntra 

Att uppmuntra kunder till att klaga är en viktig strategi för effektiv service recovery 

men som dock är svårt att genomföra då Wilson et al. (2008:383) hävdar att endast 5-10 

procent av kunderna väljer att aktivt klaga. För att underlätta klagomålsprocessen för 

kunden bör företaget först och främst ändra inställningen till den klagande kunden, från 

fiende till resurs. Att det är svårt att uppmuntra kunder att klaga visar sig då både an-

vändarna och publiken är av olika åsikter kring huruvida själva användandet av Fair-

shopping.se är tillräckligt som verktyg för att uppmuntra klagomål. Något som tydligt 

indikerar denna åsikt är; ”Nja både och. Det är ju detta med vad dem svarar, säger här 

och vad de har för internt policy är ju inte alltid densamma” (P21:F4). Vi tror att en 
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bakomliggande anledning till detta kan vara att dagens konsumenter är mer medvetna 

och således mer kapabla att genomskåda företag och därmed genomskåda om deras re-

spons saknar underlag. Att företagen ger respons på klagomål via Fairshopping.se tror 

vi användarna och publiken ser som något självklart, då klienterna valt att vara aktiva 

via sajten, därav krävs det mer för att övertyga dessa än att enbart svara på klagomål. Vi 

tror att en möjlighet för klienterna är att inkludera mer i sina svar, som således kan över-

tyga användarna och publiken om att deras åsikter är viktiga. Att visa ett genuint intres-

se och tacksamhet gentemot den kund som klagar kan vara ett steg i ledet till att upp-

muntra klagomål. Något vi också anser skulle kunna bidra till att fler kunder väljer att 

dela med sig av sina klagomål vore om fler klienter valde att ”tacka” fler användare för 

deras klagomål som bidragit till förbättring. Detta skulle också kunna vara ett sätt att 

stärka lönsamheten i relation till kostnaden att klaga vilket också är något som enligt 

Huppertz (2007:428-429) är viktigt gällande uppmuntran av klagomål. Författaren häv-

dar att många missnöjda kunder upplever att det inte är värt att klaga, och väljer således 

att hantera sitt missnöje på annat sätt. Användarna anser dock att det är värt insatsen att 

klaga när företagen svarar och bemöter klagomålet. För att möjliggöra fler användare, 

tillika klagande kunder, måste företagen uppmuntra till klagomål. Åsiktsuttryckande bör 

således kunna betraktas som mer lönsamt än kostsamt.  

 

Enligt Plymire (1991:41) kan olika tillvägagångssätt nyttjas fördelaktigt för att upp-

muntra kunder till att uttrycka klagomål. Först och främst ska klagomål betraktas som 

möjligheter. De anställda bör uppmuntras till att identifiera klagomål genom exempelvis 

interna målsättningar på genererade kundklagomål veckovis. En ytterligare anledning 

att uppmuntra kunden till att klaga är att bakom varje kund som klagar finns flertalet 

andra kunder som har valt att inte framföra sina klagomål. Spreng et al. (1995:19) me-

nar att om företag kan samla in information om deras brister så har de större möjlighet 

att förbättra verksamheten samt att de kan skapa positiv ryktesspridning genom de kun-

der som har genomgått en effektiv klagomålshanteringsprocess (Spreng et al, 1995:19). 

Användarna upplever endast i liten utsträckning att deras klagomål uppskattas vilket i 

sin tur kan innebära att många andra kunder också bär på outtalade klagomål; ”Många 

företag har ett ”standard” svar känns det som. Så tyvärr känns det som att det är en 

minoritet av företagen som verkligen bryr sig. Om dem nu skulle bry sig så bör de ju 

inte hamna i en situation där kunden inte känner sig hörd och använder Fairshopping. 

För det är faktiskt ett desperat försök att slippa bli ignorerad” (A52:F21d).  Vi anser att 

en möjlig lösning på detta problem skulle kunna vara att företagen lägger mer fokus vid 

personliga svar, vilket nämnts som viktigt tidigare. Enligt vår mening bör personal ges 

mer befogenhet för att kunna hantera klagomål på ett mer personligt plan, i närmare 

relation till kundklagomålet. Vi tror att om detta var möjligt skulle fler klagomål kom-

ma upp till ytan och således också de bakomliggande kundernas åsikter.  

 

Ett sätt att uppmuntra kunder till att klaga kan enligt vår mening vara att utforma och 

utveckla klagomålshanteringen utefter vad kunderna önskar. När företaget i fråga bemö-

ter och hanterar klagomålet önskar den som klagar att svaren främst är personliga, tro-

värdiga och relevanta. Även omfattande svar är till viss del viktiga medan standardise-

rade svar, enligt enkätundersökningen, är relativt irrelevant. I led med detta understryker 

en respondent att; ”Svaren skall vara så omfattande svar så att man slipper fråga igen” 

(A47:F21a). Som tidigare nämnt tror vi att en alternativ lösning för att uppnå de krav 

som användarna ställer är att utbilda mer personal som kan arbeta med detta, för att så-
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ledes möjliggöra fler personliga svar och på så vis undvika de standardiserade. Detta 

skulle också bidra till en ökad grad av positivt publik uppfattning.   

 

Då företag upplevs som företag som uppmuntrar och uppskattar klagomål tror vi att de 

anses vara nytänkande och relationsinriktade. Denna bild skulle kunna skapas av det 

företag som aktivt arbetar med offentlig klagomålshantering. Med andra ord menar vi 

att det i en offentlig klagomålshanteringsmiljö är lika viktigt som i en traditionell miljö 

att uppmuntra till klagomål men även att uppmuntra kunder till att klaga offentligt på 

Fairshopping.se, med andra ord uppmuntra till Offentlig Voice. Det är först då klagomå-

len kan hanteras offentligt som fördel av den tredje passiva aktören, publiken, kan dras. 

Således kan vi anta att den offentliga hanteringen är beroende av att klagomålet också 

publiceras offentligt.  

 

Vi tror att det finns en viss problematik i det faktum att en negativ åsikt från en kund 

heter och kallas just för klagomål. Begreppet i sig är negativt laddat vilket således kan 

tänkas hämma vissa konsumenter till att delge sina åsikter offentligt. Vi menar att ett 

sätt att uppmuntra kundklagomål är att förändra hela mentaliteten gällande dess inne-

börd. Ett steg i ledet kan vara att inte kalla kundernas åsikter för klagomål, utan snarare 

något som karaktäriseras av en mer positiv känsla. Om ett företag exempelvis kallade ett 

kundklagomål för kundbidrag tror vi att akten till att uttrycka sin åsikt skulle upplevas 

som mer uppskattat. Det som sker på Internet kan enligt vår mening anses vara uteläm-

nande och vissa konsumenter väljer då att inte ”klaga” offentligt. Dock antar vi att då 

konsumenter kan övertygas om att de ”bidrar” offentligt i stället för att ”klagar” kan 

kvoten av offentligt åsiktsuttryckande öka. Inom ramarna för en offentlig klagomålshan-

teringsmiljö bör inte ordet kundklagomål användas. Vi föreslår att ett mer positivt lad-

dat begrepp, som exempelvis kundbidrag eller likande, kan förändra inställningen och 

viljan till att klaga offentligt och således onekligen vara ett sätt att uppmuntra alla kon-

sumenter till att bidra.     

 

7.6 Från två parter till tre - Offentlig klagomålshantering  

De befintliga service recovery strategierna, vi valt att utgå ifrån, som Wilson et al. 

(2008) presenterar kan appliceras på traditionell klagomålshantering. Dessa bör enligt 

vår mening dock utvecklas och kompletteras för att kunna betraktas som applicerbara 

för offentlig klagomålshantering där en observerande part även bör tas i beaktning.  Bre-

itsohl et al. (2010) belyser till skillnad från Wilson et al. (2008) vikten av att hantera 

klagande kunder offentligt. De offentliga forum för klagomålshantering som idag nytt-

jas har skapat ett behov av att utforma strategier för service recovery som inte bara är 

användbara i offentlig miljö utan även skapar positiva effekter. Med bakgrund av de 

teorier som har presenterats fanns det enligt vår mening ett kunskapsgap relaterat till 

skiftet från traditionell klagomålshantering till offentlig klagomålshantering. Med den 

valda teoribasen samt vår empiriska datainsamling ämnade vi att utröna och fastställa 

huruvida grundläggande strategier kan utvecklas med hänsyn till den offentliga miljön. 

För att maximal effekt av offentlig klagomålshantering ska kunna uppnås hävdar vi att 

strategierna för service recovery ska utvecklas med anpassning till den offentliga kla-

gomålshanteringsmiljö som inkluderar en tredje passiv publik.  

 

Att agera snabbt i klagomålshanteringen är viktigt. Frågan vi ställt oss är hur snabbt. I 

en offentlig klagomålshanteringsmiljö är det viktigt att agera inom 24 timmar för att på 

detta sätt tillfredställa användarna som förväntar sig just detta. Användarna förväntar sig 
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också problemlösning vilket även är något som påverkar den publika uppfattningen po-

sitivt. Klienterna tenderar dock att premiera problemlösning före snabb hantering i de 

fall då vidare dialog krävs för att utkristallisera bakomliggande problem. I offentlig kla-

gomålshantering, som måste ta hänsyn till både parter, kan befogenheter vara ett sätt att 

vidbehålla hög grad av problemlösning fast inom snävare tidsramar för att på så sätt ta 

hänsyn till användarna och publiken i hanteringen. Om personalen ges befogenheter 

kan fler arbeta med klagomålshantering samtidigt vilket således kan generera att bra 

problemlösning ges samtidigt som det sker inom rimliga tidsramar. 

 

 Att ge snabba svar, inom 24 timmar, kan bidra till många positiva effekter, främst för 

användarna som uppskattar detta. Snabba svar kan även bidra med positiva effekter för 

klienter då det minskar den tidsaspekt inom vilken negativa rykten kan spridas. Dessa 

positiva effekter är dock beroende av snabba kundklagomål och således också att 

klagomålet framkommer så tidigt som möjligt. I en offentlig klagomålshanteringsmiljö 

är det med andra ord viktigt att uppmuntra kunder till att klaga offentligt, tillika Offent-

lig Voice, för att på så sätt säkerställa att klagomål inte mottas ”för sent” samt för att 

positiva effekter av att hantera klagomål snabbt ska kunna skapas. Detta är alltså ett steg 

i ledet att minska graden av ryktesspridning. I en offentlig klagomålshanteringsmiljö är 

de positiva effekterna av snabbt agerande inte av samma verkan om klagomålet fram-

förs för sent. Följaktligen är det viktigt att inse att graden av de positiva effekterna till 

följd av snabba svar i sin tur är beroende av både uppmuntran till snabb Offentlig Voice 

och en klagomålshantering inom 24 timmar.   

 

Befintliga strategier framhäver vikten av att uppmuntra klagomål vilket också är viktigt 

inom ramarna för offentlig klagomålshantering, inte enbart på grund av tidsaspekten 

som nämnts ovan, utan även med anledning av vad ett uppmuntrande generellt kan ge-

nerera. Vi vill dock återigen påpeka vikten av att utveckla denna strategi med att inklu-

dera begreppet Offentlig Voice. Vi menar att det i en offentlig klagomålshanteringsmil-

jö även är viktigt att uppmuntra kunderna till att klaga offentlig eftersom det är offent-

lighetens ljus som skapar möjligheter för klienterna.  Ett klagomål kan skapa många 

positiva effekter vilket således bör vara något som företag ska uppmuntra. Skillnaden 

mellan traditionell och offentlig klagomålshantering är dock att konsumenterna måste 

uppmuntras till att klaga offentligt, vilket tyvärr är något som kan upplevas som ute-

lämnande och skrämmande. Då begreppet kundklagomål kan upplevas som något nega-

tivt laddat kan ett sätt att uppmuntra offentliga klagomål vara att försöka minska den 

negativa laddningen och istället vända det till något positivt. Kundklagomål kan exem-

pelvis benämnas som kundbidrag för att således uppmuntra till mer åsiktsuttryckande. 

Den huvudsakliga anledningen till att det är viktigt att uppmuntra klagomål i en offent-

lig miljö är att detta är motorn till den process som skapar fördelar för företag tack vare 

offentligheten. Följaktligen menar vi att de fördelar som offentlighetens ljus kan bringa 

förutsätter att Offentlig Voice förekommer. Med andra ord bör klienterna hylla använ-

darna som bidrar med just detta. För att uppmuntra kundklagomål är det också viktigt 

att hanteringen av klagomålen sker på ett personligt plan. Detta kan möjliggöra att aktö-

rerna uppmuntras till att uttrycka kundklagomål då en personlighet främjar uppskattning 

och empati.   

 

Inom både traditionell och offentlig klagomålshantering är det viktigt med förklaringar. 

I en offentlig klagomålshanteringsmiljö är det dock viktigt att utveckla strategin förklar-

ingar med tydlighet och balans så att både användarna och publiken kan dra fördel av 
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dessa. Användarna besitter en förståelse för det problem som ligger till grund för kla-

gomålet och kan således antas förstå förklaringen bättre. Publiken saknar dock denna 

initiala problemförståelse vilket innebär att det är viktigt för klienterna att tydliggöra 

vissa aspekter i svaren.  Publiken saknar med andra ord vetskap om det relationssam-

band som är relaterat till hanteringen. I en offentlig klagomålshanteringsmiljö, som in-

kluderar än tredje och passiv publikaktör, är det med andra ord viktigt att förklaringarna 

präglas av en balans, där både användarna och publiken förstår förklaringen och orsaks-

sambandet. Förklaringen bör dock vara riktad till användarna men visa hänsyn till pu-

bliken. Vi anser också att en förklaring, i offentlig klagomålshantering, strategiskt skall 

innehålla en ursäkt. På detta sätt kan användarnas förväntningar överträffas, då en ur-

säkt anses vara viktigt men inte förväntas, samt att en positiv publik uppfattning kan 

skapas. Vikten av förklaringar i en offentlig klagomålshanteringsmiljö stärks också av 

det faktum att en tydlig förklaring som innehåller ett orsakssamband påverkar graden av 

rättvist bemötande. Med andra ord kan en förklaring till problemet öka graden av upp-

levd rättvisa. Då både publiken och användarna anser att rättvis interaktion (bemö-

tande) är den viktigaste aspekten av rättvisa vill vi återigen framhäva vikten av tydliga 

och balanserade förklaringar. Rättvis bemötande innebär dock mycket mer än att få ett 

problem avhjälpt vilket innebär att respekt och ärlighet alltid ska ses som grundläggan-

de byggstenar för ett rättvis bemötande.  

 

Strategin relationer inom den traditionella klagomålshanteringen inkluderar två parter, 

en kund och ett företag. Inom den offentliga klagomålshanteringen kan klienternas en-

gagemang och intresse för kundrelationer offentliggöra och synliggöras för okända pas-

siva parter. Vi menar att detta är en möjlighet för klienterna att visa deras inställning till 

kundrelationer och dess kundfokus. På bas av detta menar vi att det, inom en offentlig 

klagomålshanteringsmiljö, är viktigt att strategiskt visa och offentliggöra sina rela-

tionssatsningar och relationsbyggande via Fairshopping.se. Följaktligen anser vi att en 

positiv inställning till att verka i en offentlig miljö kan likställas vid stora resurser.  Att 

offentliggöra sina befintliga relationer kan således möjliggöra nya potentiella relationer 

och i slutligen öka kundstocken.  

 

Att företag utvecklar sin verksamhet och drar lärdom av kundklagomål är viktigt för 

både traditionella strategier och offentliga. Inom ramen för den offentliga aspekten är 

det dock viktigt att utveckla denna strategi men att publicera outputen på Fairshop-

ping.se. Genom att publicera den utveckling och förbättring som skett till följd av ett 

kundklagomål, tillika en input, kan klienterna åskådliggöra och deras förbättringsarbete. 

Således skapas en positiv uppfattning hos publiken medan en indirekt belöning ges till 

klagomålsbudbäraren. Klienterna på Fairshopping.se arbetar aktivt med att utveckla sina 

verksamheter på bas av klagomål men även här vill vi framhäva vikten av att nyttja of-

fentlighetens ljus och dess fördelar. Med andra ord kan klienterna här visa att de faktiskt 

likställer ett klagomål vid utveckling.  

 

Det finns följaktligen påtagliga skillnader mellan traditionell och offentlig klagomåls-

hantering vilka strategiskt bör beaktas.  Med modellen illustreras vår utveckling av de 

befintliga strategierna med hänsyn till en offentlig miljö, med tre deltagande aktörer till 

skillnad från två. Stora möjligheter och positiva effekter kan skapas då företag nyttjar 

och drar fördel av offentlighetens ljus. För att uppnå dessa positiva effekter krävs dock 

hänsynstagande till det faktum att den offentliga klagomålshanteringsmiljön skiljer sig 

från den traditionella. Med denna modell vill vi illustrera vårt bidrag i form av utveck-
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ling med bas från de traditionella strategierna för klagomålshantering. Vårt bidrag, tilli-

ka utvecklingsaspekter, illustreras av fetmarkering och versaler i modellen.  Våra strate-

gier är en utveckling av befintliga strategier gällande traditionell klagomålshantering. 

Detta innebär följaktligen att vi utgått från befintliga strategier (gråmarkerade) och ut-

ökat dessa grenar/strategier med nya aspekter och detaljer.  
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Figur 6 - Offentlig klagomålshantering 
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8. SLUTSATSER 

Till följd av vår föregående analys kring utvecklingen av klagomålsstrategierna, med 

hänsyn till offentlig klagomålshantering presenteras härmed våra tillhörande slutsatser. 

Inledningsvis vill vi återigen poängtera det faktum att vi på bas av vår uppsats kan kon-

statera att det finns skillnader och nya förutsättningar att beakta gällande strategiskt ut-

förande av klagomålshantering inom traditionella och offentliga forum för att uppnå 

maximal nytta. Då maximal nytta skall uppnås till följd av den klagomålshantering som 

sker i en offentlig miljö, exempelvis Fairshopping.se, bör hänsyn tas till vår utveckling 

av befintliga strategier som inkluderar offentlighetens ljus (se figur 6 för utveckling av 

traditionella strategier). Strategierna är framtagna med hänsyn tagen till de tre aktörer 

som finns inom en offentlig klagomålshanteringsmiljö. Dessa strategier kan således 

maximera de positiva effekterna av offentlig klagomålshantering.    

 

Dock vill vi hävda att utförande och tillämpningen av dessa utvecklade strategier förut-

sätter vissa nivåer av insikter. Följaktligen menar vi att dessa strategier enbart kan till-

lämpas ändamålsenligt inom de verksamheter som har en viss inställning, förhållnings-

ätt och syn på klagomålshantering och offentlighetens ljus. Nedanstående punkter tyd-

liggör de slutsatser, tillika insikter relaterade till offentlig klagomålshantering, som en-

ligt vår mening krävs för att maximal nytta av de offentliga strategierna ska kunna upp-

nås. Följaktligen menar vi att nedanstående punkter är förutsättande insikter som initialt 

krävs för att strategierna för offentlig klagomålshantering skall kunna tillämpas för att 

skapa maximal nytta. 

 

INPUTEN:   

Offentlig klagomålshantering skiljer sig från traditionell klagomålshantering i strate-

giskt utförande. En offensiv inställning till offentlighetens ljus skapar möjligheter då 

inputen kan nyttjas som underlag för utvecklingsarbete. 

 

ÄLSKA KUNDER SOM KLAGAR:  
Användarna på Fairshopping.se är motorn till dessa möjligheter som skapas via den 

offentliga klagomålshanteringen vilket innebär att klienterna bör älska de kunder som 

uttrycker sina kundklagomål.  

 

SLUMPMÄSSIG INLÄRNING: 
Den passiva publikens framtida konsumtionsbeslut påverkas av den offentliga klago-

målshanteringen på Fairshopping.se via slumpmässig inlärning då klagomålsnyttan är 

hög och informationen nyttjas som beslutsunderlag.  

 

MARKNADSFÖRING: 

Den offentliga klagomålshanteringen på Fairshopping.se kan likställas marknadsföring 

då en bild förmedlas offentlig av företaget i fråga. 

 

Med modellen nedan illustreras ovanstående slutsatspunkter och våra tankeled kring de 

insikter som vi anser vara den initiala förutsättningen för strategisk utförande av offent-

lig klagomålshantering. Då dessa insikter uppnåtts kan de utvecklade strategierna för 

offentlig klagomålshantering med fördel tillämpas vilken vidare kan resultera i maximal 

nytta.  Med andra ord menar vi att en initial förståelse krävs kring offentlig klagomåls-

hantering och det samspel som sker på Fairshopping.se. En förståelse för de möjligheter 
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denna hantering innebär samt förståelse för de hot som finns då dessa möjligheter igno-

reras anser vi vara grundläggande för den nytta som kan skapas till följd av tillämpandet 

av de utvecklade strategierna. Då full förståelse och insikt finns kan maximal nytta nås 

till följd av strategiskt hantering av offentliga klagomål.   
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8.1 Besvarande av frågeställning 

Genom hela utförandet av denna uppsats har vi haft vår grundläggande frågeställning i 

åtanke. Vår frågeställning formulerades; 

 

Hur kan klagomålshantering utvecklas med hänsyn tagen till offentlighetens ljus och 

skiftet från två till tre aktörer? 

 

Med hjälp av de utvecklade och preciserade strategierna kan vi nu besvara denna fråge-

ställning. Då klienterna kommit till insikt och skapar förståelse för de unika möjligheter 

en offensiv inställning till offentlig klagomålshantering innebär skapas grundläggande 

förutsättningar för fortsatt strategiskt utförande. En förståelse för den process som sker 

på Fairshopping.se samt samspelet mellan de olika aktörerna är således en förutsättning 

för att möjliggöra effektiv klagomålshantering i denna offentliga miljö. Med hjälp av 

våra offentliga klagomålsstrategier, som utvecklats på bas av de befintliga och traditio-

nella, kan befintliga kundrelationer vårdas samtidigt som nya potentiella kunder genere-

ras genom marknadsföring. Detta har kunna möjliggöras då vi i utvecklandet av strate-

gierna tagit hänsyn till både användarnas förväntningar och åsikter samt den passiva 

publikens uppfattning av företag på bas av dess offentliga klagomålshantering.  

 

I Figur 8 illustrerar pilarna hur frågeställningen besvaras. Vi vill tydligöra vikten av den 

initiala förståelsen samt totala insikten kring offentlig klagomålshantering och dess uni-

ka potential. Detta banar i sin tur väg för att de utvecklade strategierna kan tillämpas 

ändamålsenligt och skapa maximal nytta tack vare offentlighetens ljus. Då strategierna 

är framtagna med hänsyn tagen till klagomålsbudbärarna, tillika användarnas, önskemål 

och förväntningar samt till de faktorer som påverkar graden av positiv publik uppfatt-

ning hos de som passivt åskådar har vi kunnat utveckla strategierna för klagomålshan-

tering med hänsyn tagen till alla aktörer som påverkas av hanteringsprocessen. Följakt-

ligen menar vi att de utvecklade strategierna för offentlig klagomålshantering med för-

del kan tillämpas i syfte att underhålla och vårda befintliga kundrelationer samtidigt 

som nya kunder kan genereras via marknadsföring.     
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8.2 Rekommendationer 

På bas av vår uppsats resultat vill vi framhålla vissa rekommendationer inom ämnesom-

rådet. Vi ämnar redogöra för dels teoretiska rekommendationer så väl som praktiska. De 

teoretiska rekommendationerna utgörs av vad vi anser att framtida akademisk forskning, 

med hänsyn till vår uppsats, skulle kunna baseras på. Då vi anser att vår uppsats bringat 

ljus på ett relativt outforskat område inom marknadsföring hoppas vi att dessa rekom-

mendationer kan ligga till grund och inspirera till fortsatt forskning inom offentlig kla-

gomålshantering. Med våra praktiska rekommendationer avser vi belysa verksamhetsut-

vecklande åtgärder vilka Fairshopping.se kan dra fördel av både i dagsläget samt i fram-

tiden gällande samarbete med de företag som är intresserade av att aktivt engagera sig 

på sajten.   

 

8.2.1 Teoretiska rekommendationer till framtida forskning 

Då vår studie karaktäriseras av att undersöka aktörer som redan är aktiva på den offent-

liga marknaden, det vill säga aktiva klienter och användare, anser vi att en djupare för-

ståelse för detta ämnesområde kan skapas genom att även inkludera ”inaktiva” aktörer. 

En ytterligare intressant kunskap som kan bringa klarhet i offentlig klagomålshantering 

är att utröna huruvida olika branscher eventuellt kan skiljas åt. Vår studie visar ingen 

hänsyn till särskiljande mellan olika branscher utan syftar till att skapa bred och grund-

läggande förståelse. Nästa steg inom denna forskningsgren blir således att fokusera på 

djupare detaljnivå i syfte att söka eventuella skillnader som kan vara avgörande för of-

fentliga klagomålsstrategier.  En ytterligare aspekt, kopplat till klienterna, är huruvida 

det kan finnas skillnader mellan tjänsteföretag och produktföretag, något vi skulle vilja 

rekommendera framtida forskare att lägga fokus vid för att således kunna se om det 

finns skillnader samt likheter mellan huruvida de utvecklade strategierna för klagomåls-

hantering kan appliceras.  Något som också skulle kunna ligga till underlag för framtida 

forskning är att undersöka effekterna av ett skifte från traditionell klagomålshantering 

till offentlig klagomålshantering inom den privata sektorn och den offentliga sektorn. 

Finns det skillnader och i sådana fall vad är de bakomliggande drivkrafterna? 

 

Enligt våra studieresultat skiljer sig inte graden av rykten åt beroende på om det är posi-

tiva eller negativa upplevelser. Detta är en motsägelse jämfört med tidigare forskning av 

Wilson et al. (2008:372) som menar att det finns en skillnad mellan positiv och negativ 

ryktesspridning. På bas av detta anser vi att framtida forskning bör studera eventuella 

skillnader i uppfattning kring klagomål och offentliga rykten. Kan uppfattningen av 

rykten skilja sig åt beroende på ifall den tar sig i form av muntlig eller skriftlig form? 

Hur angrips detta i sådana fall på ett effektivt sätt? 

 

Något som vi anser vara intressant att studera inom ramen för detta ämne är den eko-

nomiska lönsamheten. Vi vill, med stöd från vår uppsats, påstå att offentlig klagomåls-

hantering kan likställas som ett arbetsverktyg till att behålla befintliga kunder, skapa 

långsiktiga kundrelationer men även ett sätt att marknadsföra ett företag. Detta är dock 

ingenting som vi kan påvisa i ekonomiska termer. Vi anser dock att en framtida forsk-

ningsstudie i relation till offentlig klagomålshantering skulle kunna vara att undersöka 

den ekonomiska lönsamheten i relation till detta givet att allt annat är lika.  

 

Inom ramen för denna uppsats har vi inte studerat huruvida det finns nackdelar med 

offentlig klagomålshantering. Detta skulle vara en intressant aspekt att studera i jämfö-
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relse med de positiva effekter vi belyser. Kan det finnas företag och branscher där ut-

veckling mot offentlig klagomålshantering är mindre fördelaktigt? Vi anser vidare att 

det kan vara intressant att undersöka till vilken utsträckning andra företag kan dra fördel 

av att åskåda andra företags sätt att hantera offentliga klagomål. Offentligheten kan rim-

ligtvis antas skapa en situation där konkurrensmedel, som vanligtvis tillämpas intern 

och hemlighålls, numer blir en extern handling.  

 

8.2.2 Praktiska rekommendationer till Fairshopping 

Till följd av våra studieresultat där vi påstår att användarna är motorn till Fairshoppings 

verksamhet vill vi rekommendera Fairshopping.se till att aktivt arbeta med att öka ande-

len användare. Då kvoten användare kan växa anser vi att motorn till den offentliga kla-

gomålshanteringen blir starkare. På samma gång skapas fler möjligheter och tillfällen 

för klienter att dels marknadsföra sig men även dra lärdom och utveckla sin verksamhet. 

Det är användarens åsikt som triggar det hanteringsarbete som i sig skapar stor nytta för 

företaget. Då kvoten användare tillåts växa skapas således största nytta för alla aktörer; 

användare, klient och publik.  Med andra ord menar vi att vikten av att uppmuntra of-

fentliga kundklagomål, som tidigare poängterats i relation till klienterna, även kan till-

lämpas på Fairshopping.se.  

 

I relation till att vi vill rekommendera Fairshopping.se att arbeta aktivt med att attrahera 

fler besökare och således uppmuntra mer klagomål tror vi att ett steg i led med detta är 

att undersöka huruvida det finns möjligheter att erbjuda besökarna muntlig kommunika-

tion, som ett alternativ till den skriftliga. Genom att erbjuda besökarna olika kommuni-

kationsmedel kan det finnas större möjlighet att öka användandet av sajten, skulle ex-

empelvis ljudfiler eller filmklipp vara möjliga kommunikationssätt?  

 

I led med denna studie vill vi också påpeka vikten av att ta tillvara på de aktiva besö-

karna som klagar samt de passiva besökarna som åskådar sajten och detta genom att 

utveckla de undersökningar som genomförs via sajten i dagsläget. Genom att erbjuda 

mer tävlingar tror vi att Fairshopping.se kan skapa incitament hos de olika aktörerna att 

delta i klagomålsdialogen i större utsträckning och således hålla ”klagandet” igång.  

 

Vidare vill vi rekommendera Fairshopping.se till att utveckla hemsidan till fördel för 

publicerade ”outputs”. Då vår studie tydliggör vikten av att klienterna publiceras deras 

utvecklingsarbete och förbättring till följd av ett kundklagomål är det också viktigt att 

systemet tillåter detta praktiskt. Ett ”outputvänligt” system som tillåter klienterna att 

genomföra just detta är således relevant för att klienterna ska kunna tillämpa de strategi-

er vår uppsats utvecklat.   
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9. BEGRÄNSNINGAR & SANNINGSKRITERIER 

9.1 Begränsningar 

I vår kvalitativa undersökning valde vi att intervjua ett antal av Fairshoppings klienter. 

Detta medför att det var en relativt liten del av företagets ledning på varje företag vars 

åsikter kom att ta del i vår studie. Det skulle vara intressant att utöka de kvalitativa un-

dersökningarna hos de olika klienterna, främst genom undersökningar på olika nivåer 

inom organisationen. På grund av uppsatsens tidsram samt omfattning fanns det dock 

ingen möjlighet för detta. Klientperspektivet kan med andra ord ses som relativt begrän-

sat vilket i sin tur kan ha speglat våra resultat. Fler klienter kan ha möjliggjort andra 

resultat. Klienternas syn och uppfattning på klagomålshantering kan inte generaliseras 

på alla företag. Dels för att det är ett litet antal företag som deltagit i vår studie men 

främst av den anledningen att de faktiskt har en gemensam nämnare; de är aktiva klien-

ter på Fairshopping.se. Deras engagemang på Fairshopping.se särskiljer dem från andra 

inaktiva företag. Av endast den anledningen finns en skillnad mellan företags syn och 

hantering av kundklagomål. Bristen är att klientresultatet inte kan generaliseras på alla 

företag men då vår uppsats studerar just forumet Fairshopping.se vill vi dock påstå att vi 

studerat det vår uppsats ämnade studera.  Även fast de erhållna resultaten i form av da-

tainsamling inte kan generaliseras utöver våra populationer som karaktäriseras av of-

fentligheten anser vi att de generella slutsatser, tillika insikter som vi presenterar som 

vitalt underlag för utövandet av våra utvecklade strategier, kan skapa lärdom även ut-

över ramarna för den miljö inom vilket studien har genomförts. Följaktligen vill vi påstå 

att ”inaktiva” företag kan dra lärdom om klagomålshantering, kundrelationer offentlig-

hetens ljus i sig från att läsa vår uppsats.  

 

Med tanke på att gruppen användarna visade sig vara en ytterst homogen grupp kan 

studien inte generaliseras utöver ramarna för offentlig klagomålshantering, således utan-

för ramarna för offentlighetens ljus. Detta kan anses begränsa studiens generaliserbarhet 

men i relation till studiens syfte är detta inte något som kan komma att påverka vår stu-

die negativt. Användarna är en homogen grupp men det är deras homogenitet vi var 

intresserade av. Utan deras extrempunkter, vilka troligtvis skiljer sig från gemenman, 

hade vår frågeställning inte kunnat besvaras. I dagsläget kan kanske detta dock inte 

överensstämmer med varje konsumentbeteende men vi tror att utvecklingen går i den 

riktning som pekar på användarnas beteende.   

 

Publiken begränsas inte av en låg grad av generaliserbarhet men däremot är en begräs-

ning det faktum att det står utanför vår makt att kontrollera huruvida det faktiskt enbart 

har varit oregistrerade passiva besökare som besvarat enkäten och inte registrerade an-

vändare också. Trots att vi noggrant poängtera att och understryket vem undersökningen 

riktas sig mot så kan vi aldrig utesluta att ”fel” respondent har besvarat den.  

 

9.2 Reliabilitet & validitet 

För att värdera graden av trovärdighet och giltighet i vår studie vill vi föra en diskussion 

kring måtten reliabilitet och validitet som utgör kriterier för just detta. Enligt Bjereld et 

al. (2009:116) kan en studie vara reliabel och trovärdig utan att vara valid och giltig. 

Med andra ord är reliabilitet en förutsättning för att även validitet ska kunna uppnås. På 

bas av detta vill vi rikta hänsyn till graden av reliabilitet i vår uppsats. Enligt Bryman & 

Bell (2003:48) är reliabilitet en aktuell term för en kvantitativ undersökning och fokuse-



Offentlig klagomålshantering, Linda Clasdotter & Anna Pohjanen 

 

 

 

78 

 

rar på huruvida resultaten från undersökningen är tillförlitliga och kan återupprepas i de 

fall samma studie skulle genomföras på nytt. Hänsyn riktas därmed till risken av yttre 

påverkningar och betingelser som kan ha influerat studiens resultat. Reliabilitet berör 

graden av stabilitet gällande resultaten och huruvida de kan anses vara stabila över tid. 

Detta förutsätter att de resultat som gäller för ett urval över tid inte fluktuerar vilket in-

nebär att om samma studie mäts två gånger efter varandra inom en given tidsperiod ska 

samma resultat erhållas då hög grad av reliabilitet finns. (Bryman & Bell, 2003:94).  

 

Resultaten skulle inte skiljas åt i någon större utsträckning i de fall vår studie skulle 

genomföras på nytt. Dock förutsätter detta att studien utspelas i samma homogena miljö 

som vår studie genomförts. Användarna är en homogen grupp vilket innebär att studien 

inte är tänkt att vara generaliserbar och applicerbar utanför ramarna för offentlighetens 

ljus. Med andra ord kommer inte graden av samstämmiga resultat vara hög i de fall stu-

diens genomförs utanför ramarna för denna offentliga miljö samt dess tillhörande aktö-

rer. Vår uppsats karaktäriseras av den hanteringsprocess som genomförs och möjliggörs 

via Fairshopping.se vilket innebär att vår uppsats nästintill likställs med en casebaserad 

uppsats anpassad efter Fairshoppings verksamhet. Vår studie preciseras med andra ord 

mot den verksamhet som bedrivs på Fairshopping.se. I uppsatsen har vi försökt återbe-

rätta vår praktiska metod så detaljerat som möjligt i syfte att möjliggöra att samma stu-

die ska kunnas göras om på nytt.      

  

Ett annat forskningskriterium vi ämnar rikta hänsyn till är validitet. Enligt Bjereld et al. 

(2009:112) innebär validitet den utsträckning inom vilken studien undersöker det som 

forskarna avser undersöka. En hög grad av validitet kräver än hög grad av reliabilitet. 

Enligt Bryman & Bell (2003:49) är den interna validiteten relaterat till frågor om kausa-

litet. Denna kausalitet kan ofta sättas i relation till förhållandet mellan den teoretiska 

och operationella definitionen, med andra ord förhållandet mellan teori och empiri. I vår 

studie har vi ständigt försökt att utgå från en tillförlitlig och bred referensram från vilka 

empirin utvecklats från. Våra valda teorier har utgjort grunden för all datainsamling och 

vi anser till följd av detta att vi i studien mäter det vi avser mäta. Extern validitet är, 

enligt Bryman & Bell (2003:49), en fråga kring huruvida resultaten kan generaliseras 

utöver den specifika undersökningskontexten.  Då datainsamlingen för användarna och 

publiken skett via slumpmässigt urval vill vi poängtera att våra resultat som erhålligt 

från urvalen kan generaliseras till hela den ursprungliga populationen. Dock vill vi åter-

igen framhäva att våra resultat inte kan generaliseras till miljöer utöver ramarna för of-

fentliga klagomålsforum så som Fairshopping.se, vilket ligger utanför ramarna för vår 

målsättning med denna uppsats. Vi anser att uppsatsen uppfyller de krav och syften vi 

initialt hade. 

 

Tack vare den access och värdefull information vi lyckats erhålla via samarbetet med 

Fairshopping kan vi med fördel påstå att vi studerat det vi ville studera. Vi har fått ovär-

derlig access till användarnas, publikens, och klienternas åsikter, uppfattningar och för-

väntningar vilket i högsta grad är något som kan ses som positivt i förhållande till ovan-

stående sanningskriterium. Tack vare samarbetet har vi tillgått dessa, för vår uppsats, 

unika målgrupper vilket har resulterat i att vi undersökt det vi ämnade undersöka.     
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APPENDIX 1: Enkätundersökning mejl - Användare 
Rubrik i mejlet till användarna 

  

X-jobbare söker dina åsikter!!  

 

 

Introduktionstext i mejlet till användarna 
 

Hej,  

 
Vi är två studenter från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi skriver examensarbete i samarbete med Fairshopping.se där vi studerar klagomål och 

klagomålshantering på nätet. Du är registrerad som användare på Fairshopping.se och har därför fått detta mejl. Vi hoppas att du vill ta dig tid att besvara 

dessa frågor om klagomålshantering.    
 

Dina svar kommer att behandlas anonymt i denna studie. Svaren kommer vara av stor vikt då vi med din hjälp hoppas kunna göra klagomålshantering på nätet 

ännu bättre. Vi är ytterst tacksamma för ditt deltagande. Enkäten tar ca tio minuter att besvara.  
 

Tack på förhand för din medverkan!   

 
Vänliga hälsningar 

 

Linda Clasdotter 

Anna Pohjanen 

 

 

Enkätfrågor till användarna  

 
1. När registrerade du dig på Fairshopping.se? 

SVAR:…………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Varför registrerade du dig på Fairshopping.se? 

SVAR:………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Varför uttrycker du klagomål på Fairshopping.se? Markera ett eller flera alternativ 

o För att det är enkelt  (Ja 42,2%. Nej 56,9%) 

o För att det är lättillgängligt (Ja 39,2%. Nej 59,8%) 

o För att andra kan se det (Ja 84,3%. Nej 14,7%) 

o För att kunna betygsätta svaren från företagen (Ja 19,6%. Nej 79,4%)  
 

4. Hur snabbt önskar du ha svar på ditt klagomål? Välj ett av följande alternativ 

o Inom tre timmar (6,9%) 

o Inom sex timmar (2,9%) 

o Inom 12 timmar (11,8%) 

o Inom 24 timmar (43,1%) 

o Inom två dygn (19,6%) 

o Inom fyra dygn (2,0%) 

o Inom en vecka (11,8%) 

 
5. Vad har du för förväntningar på svaret från företaget? Markera ett eller flera alternativ 

o En uppriktig ursäkt (Ja 34,3%. Nej 65,7%) 

o En förklaring av orsaken till problemet som uppstått (Ja 63,7%. Nej 36,3%) 

o En kompensation (Ja 30,4%. Nej 69,9%) 

o En lösning på problemet (Ja 79,4%. Nej 20,6%) 

o Rättvis behandling (Ja 49,0%. Nej 50,0%) 
 

6. Om du valt kompensation i ovanstående fråga: vilken slags kompensation förväntar du dig? Markera ett eller flera alternativ 

o Pengar (Ja 45,5%. Nej 54,4%) 

o Ny produkt eller utlovad tjänst (Ja 83,6%. Nej 16,4%) 

o Rabatt på framtida inköp (Ja 45,5%. Nej 54,5%) 

o Gåva/present (Ja 16,4%. Nej 83,6%) 
 

Frågorna nedan besvaras med att välja ett alternativ mellan 1-7 (där 1=Aldrig, 7=Alltid) 

 
7. Hur ofta sprider du rykten om negativa kundupplevelser? Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

Aldrig Sällan Mindre sällan Ibland Ofta Mer ofta Alltid 
1 2 3 4 5 6 7 

 

8. Till vilka sprider du negativa kundupplevelser? 
a. Till min närmaste omgivning 

(M=5,44)(1=2,0% 2=6,9% 3=10,8% 4=7,8% 5=12,7% 6=16,7% 7=42,2% Missing=1,0%) 

Aldrig      Alltid 
1 2 3 4 5 6 7  

     

 



 

b. Till alla i min omgivning.  
(M=3,98)(1=11,8% 2=14,7% 3=16,7% 4=11,8% 5=21,6% 6=9,8% 7=12,7% Missing=1,0%) 

Aldrig      Alltid 

1 2 3 4 5 6 7 
 

c. På Internet –sociala medier såsom Facebook, Twitter, osv.  

(M=3,01)(1=37,3% 2=15,7% 3=9,8% 4=7,8% 5=12,7% 6=4,9% 7=10,8% Missing=1,0%) 
Aldrig      Alltid 

1 2 3 4 5 6 7 

 
d. På Internet – produkt- prisjämförelsesajter såsom Pricerunner, Tradera, osv 

(M=3,08)(1=35,3% 2=14,7% 3=11,8% 4=9,8% 5=9,8% 6=6,9% 7=10,8% Missing=1,0%) 

Aldrig      Alltid 
1 2 3 4 5 6 7 

 
9. Hur ofta sprider du rykten om positiva kundupplevelser? Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

Aldrig Sällan Mindre sällan Ibland Ofta Mer ofta Alltid 

1 2 3 4 5 6 7 
 

10. Till vilka sprider du positiva kundupplevelser?  

a. Till min närmaste omgivning  
(M=5,39)(1=2,9% 2=2,0% 3=3,9% 4=12,7% 5=26,5% 6=17,6% 7=28,4% Missing=5,9%) 

Aldrig      Alltid 

1 2 3 4 5 6 7  

      

b. Till alla i min omgivning  

(M=4,68)(1=5,9% 2=6,9% 3=8,8% 4=14,7% 5=28,4% 6=14,7% 7=15,7% Missing=4,9%) 
Aldrig      Alltid 

1 2 3 4 5 6 7 

 
c. På Internet  –sociala medier såsom Facebook, Twitter, osv 

(M=2,99)(1=39,2% 2=11,8% 3=4,9% 4=9,8% 5=10,8% 6=12,7% 7=4,9% Missing=5,9%) 

Aldrig      Alltid 
1 2 3 4 5 6 7 

 

d. På Internet – produkt- prisjämförelsesajter såsom Pricerunner, Tradera, osv 
(M=2,99)(1=36,3% 2=10,8% 3=8,8% 4=13,7% 5=8,8% 6=7,8% 7=6,9% Missing=6,9%) 

Aldrig      Alltid 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Frågorna nedan besvaras med att välja ett alternativ mellan 1-7 (där 1=Instämmer inte alls, 7=Instämmer helt) 

 
11. Jag upplever att företagen uppskattar mina klagomål. Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=3,07)(1=17,6% 2=17,6% 3=17,6% 4=18,6% 5=9,8% 6=2,9% 7=2,9% Missing=12,7%) 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 
1 2 3 4 5 6 7 

 

12. När företag svarar på klagomål känner jag att det var värt min insats att klaga. Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 
(M=5,15)(1=2,0% 2=8,8% 3=5,9% 4=7,8% 5=24,5% 6=18,6% 7=24,5% Missing=7,8%) 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
 

13. För mig är det viktigt att bli rättvist behandlad! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=6,47)(2=2,0% 3=1,0% 4=2,0% 5=5,9% 6=21,6% 7=67,6% Missing=0%) 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
14 För mig är det viktigt med en rättvis lösning i relation till klagomålet och problemets karaktär! Gradera på skalan huruvida detta stämmer 

överens med dig 

(M=6,43)(2=2,0% 4=3,9% 5=7,8% 6=18,6% 7=65,7% Missing=2,0%) 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

15 För mig är det viktigt med en rättvis kompensation i relation till klagomålet och problemets karaktär! Gradera på skalan huruvida detta stämmer 

överens med dig 
(M=5,11)(1=5,9% 2=10,8% 3=4,9% 4=9,8% 5=9,813,7% 6=17,6% 7=34,3% Missing=2,9%) 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
 

16 För mig är det viktigt med en rättvis förklaring i relation till klagomålet och problemets karaktär! Gradera på skalan huruvida detta stämmer 

överens med dig 
(M=6,2)(1=2,0% 2=1,0% 3=1,0% 4=2,9% 5=12,7% 6=24,5% 7=54,9% Missing=1,0%) 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
 

17 För mig är det viktigt att rättvisa rutiner följs i klagomålshanteringen. Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=6,05)(1=1,0% 2=1,0% 3=4,9% 4=2,9% 5=14,7% 6=22,5% 7=49,0% Missing=3,9%) 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 



 

18 För mig är det viktigt att rättvisa regler följs i klagomålshanteringen. Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 
(M=6,05)(1=1,0% 3=3,9% 4=5,9% 5=17,6% 6=17,6% 7=51,0% Missing=2,9%) 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
 

19 För mig är det viktigt att rättvisa policys följs i klagomålshanteringen. Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=5,7)(1=17,6% 2=17,6% 3=17,6% 4=18,6% 5=9,8% 6=2,9% 7=2,9% Missing=12,7%) 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
20 För mig är det viktigt med rättvist bemötande i klagomålshanteringen (respekt och ärlighet) Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med 

dig.  

(M=6,24)(1=1,0% 2=2,0% 3=4,9% 4=10,8% 5=15,7% 6=27,5% 7=35,3% Missing=2,9%) 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Frågorna nedan besvaras med att välja ett alternativ mellan 1-7 (där 1=Oviktigt, 7=Mycket viktigt) 

 
21 Hur viktigt är nedanstående egenskaper för svaret på ett klagomål? Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig för dig  

a. Omfattande svar  

(M=4,77)(1=4,9 % 2=6,9% 3=7,8% 4=13,7% 5=26,5% 6=16,7% 7=15,7% Missing=7,8%) 
Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 

  

b. Korta och konsisa svar 

Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 
 

c. Personliga svar 

(M=5,15)(1=6,9% 2=2,9% 3=5,9% 4=18,6% 5=16,7% 6=14,7% 7=33,3% Missing=1,0%) 
Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
d. Standardiserade svar  

(M=1,8)(1=64,7% 2=9,8% 3=8,8% 4=11,8% 5=2,9% 6=1,0%  Missing=1,0%) 

Oviktigt      Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 6 7 

 

e. Relevanta svar.  
(M=6,29)(1=2,0% 3=2,0% 4=4,9% 5=6,9% 6=22,5% 7=61,8% Missing=0%) 

Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 
 

f. Trovärdiga svar 

(M=6,43)(1=1,0% 4=1,0% 5=12,7% 6=22,5% 7=61,8% Missing=1,0%) 
Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Frågorna nedan besvaras med att välja ett alternativ mellan 1-7 (där 1=Instämmer inte alls, 7=Instämmer helt) 

 

22 För mig är det viktigt att få en förklaring till problemet som uppstått! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig för dig  
(M=5,83)(1=4,9% 3=3,9% 4=7,8% 5=13,7% 6=16,7% 7=49,0% Missing=3,9%) 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
 

23 För mig är det viktigt att få en ursäkt när ett problem har uppstått! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig för dig 

(M=5,18)(1=4,9% 2=4,9% 3=9,8% 4=11,8% 5=16,7% 6=16,7% 7=33,3% Missing=2,0%) 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
24 Min relation till företaget blir bättre då jag är nöjd med klagomålshanteringen! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=6,13)(1=1,0% 3=2,0% 4=8,8% 5=10,8% 6=25,5% 7=52% Missing=0%) 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
25 Jag upplever att mina klagomål hanteras bättre då andra kan se jämfört med när ingen kan se! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens 

med dig 

(M=5,89)(1=2,0% 2=1,0% 3=2,9% 4=7,8% 5=16,7% 6=15,7% 7=41,5% Missing=8,8%) 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
26 Jag motiveras av att stanna som kund i företaget om företaget utför bra klagomålshantering! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens 

med dig 

(M=6,27)(1=1,0% 3=1,0% 4=1,0% 5=18,6% 6=22,5% 7=54,9% Missing=1,0%) 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

 

 
 



 

27 Jag tycker att det är viktigt att företag utvecklas och drar lärdom av mina klagomål! 
(M=6,25)(2=2,0% 3=2,9% 4=3,9% 5=11,8% 6=17,6% 7=61,8% Missing=0%) 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
 

28 Genom att företag använder Fairshopping.se uppmuntras kunder till att klaga! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=4,08)(1=10,8% 2=9,8% 3=8,8% 4=20,6% 5=18,6% 6=9,8% 7=9,8% Missing=11,8%) 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
29 Jag agerar sällan för att göra något åt mitt missnöje! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=2,50) 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 
1 2 3 4 5 6 7 

 
30 Jag sprider sällan negativa rykten till min omgivning när jag är missnöjd! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=2,88) 

 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
31 Jag berättar sällan för företaget att jag är missnöjd! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=2,58) 

 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
32 Jag berättar för företaget att jag är missnöjd! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=5,77) 

 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
33 Jag ger företag en andra chans! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=5,33) 

 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
34 Jag ser mitt klagomål som ledet till något positivt! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=5,82 ) 

 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
35 Jag lämnar/byter företag när jag är missnöjd! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=5,34) 

 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
36 Jag sprider negativa rykten om företaget när jag är missnöjd! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=4,52) 

 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
37 Jag informerar mina bekanta om mitt missnöje! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=5,57) 

 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

38 Jag känner frustration och aggression vid missnöje! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=5,09 ) 
 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
 

39 Jag klagar på alla sätt till alla aktörer! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 

(M=3,46) 
 

 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 
1 2 3 4 5 6 7 

 

40 Jag vill hämnas på företag när jag är missnöjd! Gradera på skalan huruvida detta stämmer överens med dig 
(M=2,71) 

 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 
1 2 3 4 5 6 7 



 

 
41 Kön? 

o Man (71,6%) 

o Kvinna (28,4%) 

 

42 Ålder? 

o >15 år (1,0%) 

o 16-20 år (1,0%) 

o 21-25 år (7,8%) 

o 26-30 år (11,8%) 

o 31-35 år (12,7%) 

o 36-40 år (14,7%) 

o 41-45 år (9,8%) 

o 46-50 år (9,8%) 

o 51-55 år (14,7%) 

o 56-60 år (3,9%) 

o 61-65 år (4,9%) 

o 66-70 år (5,9%) 

o <70 år (2,0%) 
 

Stort tack för din medverkan! 

 
Vänliga Hälsningar 

Linda Clasdotter 

Anna Pohjanen 

 

 

Kommentarer A1-A102  

 
A11 

F8b: Nån gång om det är något speciellt dåligt 

F16: Vill ha problemet löst, bryr mig inte så mycket om varför. 
A18 

F25: Bättre är fel ord, det blir lätt ett spel för gallerierna som folk utnyttjar för att kräva kompensation. Få företag visar ryggrad och vägrar kompensation 

när felet eller klagomålet egentligen inte fodrar kompensation. 
A20 

F8c: Enbart i extrema fall 

F17: Vad är "Rättvisa"? För mig är det viktigt att företag uppfyller sina löften och behandlar reklamationer enligt de villkor de tillställt mig vid avtalets 
ingående. Annars är det avtalsbrott och sådan skall beivras. 

F19: För mig är det viktigt att de följer den policy de presenterat före avtalets ingående. Var är en "rättvis policy"? 

F21d: Oacceptabelt 
F27: En reklamation ses av ett seriöst företag som en förbättringsmöjlighet och premieras ofta. 

A31 

F21d: Standarsvar visar ofta att företaget inte bryr sig om kunden 
A33 

F27: Dom borde se det som en möjlighet att rätta till sådant som är ett problem inom deras organisation, och kunna ge nästa kund en poisitv upplevelse som 

den kunden kan sprida. 
A47 

F21a: Svaren skall vara så omfattande så man slipper fråga igen 

F21f: Sällan, tyvärr 
F16: Ofta bortförklaringar 

A48 

F8a: Ibland, framförallt precis vid köp tillfället eller om någon ska handla från samma företag 
F8c: Här går gränsen, att hänga ut företag är fel, pga det är inte alltid jag som har "rätt". Och det är många företag som är falskeligen anklagade. 

F10d: Man måste kunna berömma också, vi Svenskar är alldeles för gnälliga, men är svåra att ge beröm. 

F11: Det är så olika från bolag till bolag, men den människa man pratar med blir alltid glad. 
F16: Säger bara: information, information and information! Får man bara information (Oavsett negativ eller positiv) så blir man nöjd. 

F21d: Beror på vad ni avser, om det är enbart eller mixat. Men ett bara generellt svar är inte godtagbart. Då vet man inte ens om de bemödat att läst 

klagomålet. 

F23: För mig så är en lösning på problemet en "ursäkt" i sig själv. Att tvinga företagen att gå ner på knä är bara att vara stursk 

A52 

F8a: Klart man vill ge både negativ och positiv kritik till företag genom att berätta det för vänner och bekanta. Annars kanske dom skriver under ett avtal med 
ett företag som inte håller vad dom lovar. Har arbetat med kundservice i 15 år och vet hur lite tid som vissa företag, tyvärr, lägger på att hantera kunder som 

återkommer med enkla problem. 

Allt går att lösa bara man vill. Finns dock självklart undantagsfall. 
Fråga (negativa prisjämförelse): Det kan jag tänka mig. Att hjälpa andra att handla säkert och hos bra företag är inte annat än smart. 

F21d: ”Många företag har ett ”standard” svar känns det som. Så tyvärr känns det som att det är en minoritet av företagen som verkligen bryr sig. Om dem nu 
skulle bry sig så bör de ju inte hamn i en situation där kunden inte känner sig hörd och använder Fairshopping. För det är faktiskt ett desperat försök att 

slippa bli ignorerad.” 

A72 
F21c: Uppskattas 

A92 

F11: De brukar lyssna och göra minsta möjliga för att kompensera. Men de tar aldrig itu med problemet som orsakat situationen. 
F15: Anser att kompensationen ska vara större än förlusten. Det ska kosta för den som gjort fel. 



 

APPENDIX 2: Enkätundersökning webb – Publik 
Textlänk på hemsidan till publiken 

 

Är du oregistrerad besökare? Vi söker dig som vill ställa upp i en kort och anonym enkätundersökning om din uppfattning om klagomålshantering! Du som 

deltar har möjlighet till att vinna två biobiljetter!  

 

 

Introduktionstext till publiken 

 

Hej,  
 

Vi är två studenter från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi skriver nu examensarbete i samarbete med Fairshopping där vi studerar 

klagomålshantering på Internet. Därmed söker vi dig som är oregistrerad besökare på denna hemsida.   
 

Dina svar kommer att behandlas anonymt i studien. Svaren kommer vara av stor vikt för vårt studieresultat och vi är ytterst tacksamma för ditt deltagande. 

Enkäten tar ca fem minuter att besvara.  
 

Tack på förhand för din medverkan!   

 
Vänliga hälsningar 

Linda Clasdotter 

Anna Pohjanen 

 

 

Enkätfrågor till publiken  

 

1. Varför besöker du Fairshopping.se? Vänligen markera ett eller flera alternativ! 

o Söker allmän information (33,3%) 

o Söker information om visst företag (15,6%) 

o För att betygsätta klagomålshanteringen (5,6%) 

o Finna lösningar på ett problem (6,7%) 

o Annat (38,9%) 

 
2. Var söker du mest information till beslutsunderlag gällande produkter och tjänster 

o Internet – bloggar (13,3%) 

o Internet – prisjämförelsesajter (17,8%) 
o Internet – shoppingsajter (2,2%) 

o Internet – företags egna sidor (13,3%) 
o Fairshopping.se (20,0%) 

o Vänner och bekanta (33,3%) 

 
Vilka av nedanstående faktorer är viktiga för att du ska kunna skapa dig en positiv bild av företag som hanterar klagomål?  

 

Frågorna nedan besvaras med att välja ett alternativ mellan 1-7 (där 1=Oviktigt, 7=Mycket viktigt) 

 

3. Företag ger trovärdiga svar på kundklagomålet 

(M=6,15)(2=41,1% 4=3,3% 5=18,9% 6=32,2% 7=43,8% Missing=1,1%) 
Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7  

 
4. Företag hanterar kundklagomål på Internet så att fler kan ta del av det 

(M=5,36)(1=3,3%  3=6,7% 4=10,0% 5=28,9% 6=25,6% 7=23,3% Missing=2,2%) 

Oviktigt      Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Företag bemöter och hanterar kundklagomålet inom 24 timmar 
(M=4,68)(1=4,4% 2=6,7% 3=13,3% 4=20,0% 5=18,9% 6=13,3% 7=20,0% Missing=3,3%) 

Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 
 

6. Det är en högt uppsatt person som hanterar kundklagomålet 

(M=3,33)(1=24,4% 2=13,3% 3=15,6% 4=15,6% 5=12,2% 6=7,8% 7=7,8% Missing=3,3%) 
Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
7. Det är en kundtjänstmedarbetare som hanterar kundklagomålet 

(M=3,57)(1=23,3% 2=8,9% 3=8,9% 4=15,6% 5=21,1% 6=7,8% 7=6,7% Missing=7,8%) 

Oviktigt      Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 6 7 

 

8. Företaget ber uppriktigt om ursäkt för de problem som uppstått 
(M=5,57)(1=1,1% 2=4,4% 3=6,7% 4=7,8% 5=16,7% 6=28,9% 7=33,7% Missing=1,1%) 

Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 
 



 

9. Företaget förklarar orsaken till det som inträffat 
(M=5,8)(1=1,1% 2=2,2% 3=2,2% 4=7,8% 5=17,8% 6=33,3% 7=34,4% Missing=1,1%) 

Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 
 

10. Företaget erbjuder en relevant kompensation på grund av det uppstådda problemet 

(M=4,94)(1=4,4% 2=6,7% 3=13,3% 4=13,3% 5=14,4% 6=21,1% 7=25,6% Missing=1,1%) 
Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
11. Företaget löser det problem som eventuellt har uppstått  

(M=6,37)(2=1,1% 4=5,6% 5=8,9% 6=22,2% 7=61,1% Missing=1,1%) 

Oviktigt      Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 6 7 

 
12. Lösningen av klagomålshanteringen är rättvis i relation till klagomålet och problemets karaktär  

(M=5,84)(2=1,1% 4=12,2% 5=21,1% 6=30,0% 7=33,3% Missing=2,2%) 

Oviktigt      Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 6 7 

 

13. Kompensationen är rättvis i förhållande till klagomålet och problemets karaktär  
(M=5,04)(1=4,4% 2=4,4% 3=10,0% 4=18,9% 5=14,4% 6=21,1% 7=26,7% Missing=0%) 

Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Förklaringen som ges är rättvis i förhållande till klagomålet och problemets karaktär  

(M=5,89)(1=1,1% 2=1,1% 4=6,7% 5=24,4% 6=27,8% 7=36,8% Missing=0%) 
Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
15. Rättvisa rutiner följs vid klagomålshanteringen  

(M=5,6)(1=2,2% 2=2,2% 4=11,1% 5=24,4% 6=26,7% 7=28,9% Missing=1,0%) 

Oviktigt      Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 6 7 

 

16. Rättvisa regler följs vid klagomålshanteringen   
(M=5,5)(1=2,2% 2=2,2% 3=3,3% 4=10,0% 5=23,3% 6=25,6% 7=26,7% Missing=6,7%) 

Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 
 

17. Rättvisa policys finns och följs vid klagomålshanteringen  

(M=5,37)(1=2,2% 2=2,2% 3=7,8% 4=8,9% 5=22,2% 6=28,9% 7=23,3% Missing=4,4%) 
Oviktigt      Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
18. Bemötandet (respekt och ärlighet) av klagomålet är rättvist  

(M=6,02)(2=2,2% 3=1,1% 4=6,7% 5=16,7% 6=28,9% 7=44,4% Missing=0%) 

Oviktigt      Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Nedan följer påståenden där vi önskar att du på en skala graderar huruvida påståendet stämmer överens med din uppfattning  
 

Frågorna nedan besvaras med att välja ett alternativ mellan 1-7 (där 1=Instämmer inte alls, 7=Instämmer helt) 

 
19. De företag som hanterar kundklagomål offentligt på Fairshopping.se värnar om sina kundrelationer 

(M=5,32)(1=2,2% 2=4,4% 3=1,1% 4=11,1% 5=26,7% 6=15,6% 7=23,3% Missing=15,6%)   

Instämmer inte alls     Instämmer helt 
1 2 3 4 5 6 7 

 

20. De företag som visar att de drar lärdom och utvecklar sin verksamhet på bas av klagomål uppfattas som företag som försöker lösa problem 
(M=5,77)(2=1,1% 3=1,1% 4=10,0% 5=23,3% 6=32,2% 7=28,9% Missing=3,3%) 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

21. De företag som använder Fairshopping.se som verktyg för klagomålshantering uppmuntrar kundklagomål 
(M=4,11)(1=12,2% 2=8,9% 3=11,1% 4=12,2% 5=15,6% 6=11,1% 7=12,2% Missing=16,7%) 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
      

22. På Fairshopping.se kan jag skapa mig en rättvisande bild av olika företag? 

(M=4,61)(1=5,6% 2=4,4% 3=4,4% 4=21,1% 5=22,2% 6=15,6% 7=8,9% Missing=17,8%) 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7  
 

23. Kön? 

o Kvinna (50,0%) 

o Man (50,0%) 

 

24. Ålder? 

o >15 år (0%) 



 

o 16-20 år (3,3%) 

o 21-25 år (33,3%) 

o 26-30 år (26,7%) 

o 31-35 år (12,2%) 

o 36-40 år (8,9%) 

o 41-45 år (3,3%) 

o 46-50 år (2,2%) 

o 51-55 år (5,6%) 

o 56-60 år (2,2%) 

o 61-65 år (0%) 

o 66-70 år (0%) 

o <70 år (2,2%) 

 
Stort tack för din medverkan! 

 

Vänligen uppge din mejladress nedan för att vara med i utlottningen av biobiljetter. Observera att vi endast mejlar vinnarna och ber om postadress efter att 
dragningen är gjord. Mejladresserna skilj från svaren i enkäten då databearbetning görs.  

 

Vänliga Hälsningar 
Linda Clasdotter 

Anna Pohjanen 

 

  

Kommentarer P1-P87  

 

P13 
F7: Det är ingen idé att någon som inte har befogenhet måste hantera sådant, oftast är det företagets policy eller andra brister som resulterat i problemet för 

början. 

F6: Inte så mkt högt uppsatt person som rätt person. 
P21 

F3: Det är viktigt helt klart. MEN vad dom svarar här på FS och hur dom tycker internt är ju ofta helt olika tyvärr. 

F9: Förklaringen som ges är det viktigaste. Att företag ibland skippar 99% av frågorna och drar upp allt annat dom är bra på i svaren är INTE uppskattat 
F7: Nej och Ja en kundtjänstmedarbetare har ju oftas ingen behörighet att göra ett skit. Så det SKA vara någon som kan göra nåt och det innebär ju i dom 

flesta företagen en position över kundtjänstmedarbetare 

F4: Nja både och.Det är ju detta med vad dom svarar,säger här och vad dom har för intern policy är ju inte alltid den samma. 
P48 

F10: Dock är det oftast dom kunder som klagar mest som får mest. Tyvärr blir trogna kunder lidande pga detta. 

F20: Betydligt mer än de som inte gör det i alla fall” 
P57 

F3: På fairshopping märker jag ibland att vissa företag förvisso svarar, men inte på de frågor som ställts. Då undrar jag varför de över huvud taget 

bemödade sig… 
F4: Det beror väldigt mycket på vad det är för företag. När det gäller stora företag med massvis med kunder (där jag "försvinner i mängden") och med stor 

geografisk täckning tycker jag att det är mycket viktigt. När det gäller mindre lokala företag är det absolut uppskattat men jag klandrar dem inte om detta 

saknas. 
F10: Bemötandet är dock viktigare än kompensationen. 

F9: För mig som kund kan det lika gärna ske genom personlig kontakt. Offentligt vill jag framförallt att företaget övertygar mig om att de lyssnat och förstått. 

En offentlig förklaring kan ibland vara motiverad men den som skriver den bör nog vara väldigt säker på att detta inte kan tolkas som en "bortförklaring" i så 
fall. 

F7: Frågan om vem som ska hantera klagomålen överlåter jag helt åt respektive företag. Det som betyder något för mig är hur företaget införlivar kundernas 

synpunkter i sitt interna utvecklingsarbete. 
F4: Nja. Min uppfattning (jag reserverar mig för att jag endast tagit del av en försvinnande liten del av alla dessa konversationer) är att svaren alltför ofta 

"missar poängen" 

P58 
F8: ”Mycket viktigt men själva frasen kan klinga väldigt tomt om den inte är i samklang med svaret som helhet”  

P60 

F18: Här vinner man nog allra mest. Både som företag och kund. 
F19: Tar man sig tid att läsa och lösa problem på fairshopping.se så visar man ju tydligt att man värnar om sina kunder. 

F21: Nja visserligen till viss del. Men å andra sidan så måste man som företag inse hur mycket man faktiskt vinner. Kunderna talar ju mer eller mindre om 

vad som gör dem missnöjda. Därmed kan man också börja studera hur man faktiskt kan VÄNDA det och utnyttja det! Du får ju veta vad som är fel hos ditt 

företag, och slipper leta själva! 

P81 

F9: En förklaring ökar förtroendet, det är viktigt att kunna erkänna sina misstag för att kunna utvecklas. 
F8: Ger en känsla av att man är viktig och inte bara någon som är jobbig. 

F6: Det viktiga är mer att även de högt uppsatta är väl medvetna om problemen och att de arbetar fram förbättringar, men ställningen är inte relevant i vem 
som tar hand om det. Alla ska dock vara medvetna om det. 

F17: Lika klagomål ska behandlas på samma sätt! 

P85 
F11: Att företaget visat att man ser kunden och försöker lösa problemet är viktigast. Att kunden ibland har fel och blir påvisad det är även det en lösning. 

F9: Så långt det är möjligt och lämpligt, anser jag det vara ett rimligt krav att företaget ska exponera vad som gått fel och att man försöker åtgärda det och 

förhindra att det upprepas. 
F7: Vem det än är inom företaget som hanterar klagomålet, så representerar denne företaget som helhet mot allmänheten, så det är upp till företaget att 

bestämma vem de väljer till att svara på klagomålet. Ibland är det lämpligare att det är en butikschef till exempel som svarar än en medarbetare utan direkt 

involvering. 
F6: Är upp till företaget att bedöma vem som är bästa personen att svara. 

F15: Kundens klagomål skall alltid tas på allvar. Bättre att företaget hanterar ett felaktigt klagomål, än att de missar ett genuint. 

F17: Större företag bör ha bra rutin för detta, medan mindre kanske blir lite mer "vardagligt" svar. 
F19: Kan man stå upp och visa upp sin hantering helt öppet, så värnar man om sina kunder. 



 

APPENDIX 3: Intervjuundersökning mejl - Klienter 
 

Rubrik i första mejlet till klienter 
 

Förfrågan; examensarbete i samarbete med Fairshopping 

 

 

Första kontakt – Förfrågan om deltagande  

 

Hej,  
 

Vi är två studenter som studerar Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service management på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Den här 

terminen, som är vår sista, skriver vi examensarbete i samarbete med Fairshopping. Vi studerar offentlig klagomålshantering och syftet med uppsatsen är att 
framställa strategier för hur detta kan utvecklas och användas som marknadsföring. Vi genomför två enkätundersökningar till studien, en gentemot registrerade 

besökare (aktivt klagande) på Fairshopping.se och en gentemot oregistrerade besökare (passiva observatörer, publik). Som komplement till detta vill vi även 

genomföra ett fåtal mejlintervjuer med särskilt utvalda företag.  Syftet med studien är att utveckla strategier för hur offentlig klagomålshantering kan utformas 
för att befintliga kundrelationer skall vårdas samt generera nya potentiella kunder. Vår förhoppning är att utarbeta strategier för hur offentlig 

klagomålshantering kan utföras för att tillfredställa en klagomålsbudbärare samtidigt som en positiv uppfattning skapas hos den publika och passiva 

observatören.  
 

Ni har valts ut bland ett fåtal företag med anledning av att Ni är aktiva på Fairshopping.se. Via Pål Burman (VD, Fairshopping) har vi tillgått era 

kontaktuppgifter och vi undrar nu om Ni vill besvara några intervjufrågor via mail kring klagomålshantering och samarbetet med Fairshopping. Alla svar 
kommer att behandlas helt anonymt och inget företagsnamn kommer omnämnas i uppsatsen. Om ni är intresserade av att delta skickas ytterligare ett mejl med 

mer information gällande uppsatsen samt intervjufrågor i ett bifogat dokument. För enkelhetens skull väljer Ni själva vid vilken tidpunkt ni besvarar frågorna. 

När ni anser er vara färdiga skickar ni tillbaka samma dokument med era bifogade svar. Intervjun består av ca 20 stycken frågor. Vi är ytterst tacksamma om 
Ni vill ställa upp i vår studie. Era svar kommer ha stor betydelse för våra studieresultat. Ni kommer givetvis få ta del av vår uppsats som vi tror och hoppas 

kommer kunna bidra med nya och intressanta strategier för offentlig klagomålshantering.  

 
Tack på förhand!  

 

 

Rubrik i andra mejlet till klienter 
 

Examensarbete – Offentlig klagomålshantering (Fairshopping) 

 

 

Andra kontakt – Utskick av intervjufrågor 
 

Hej,  

 
Enligt överenskommelse via mejl i förra veckan bifogar vi härmed intervjufrågor för Er att ta del utav. Era svar är av stor vikt för våra studieresultat och vi är 

ytterst tacksamma för att Ni valt att medverka som respondenter i vår studie. Studiens syfte är undersöka och studera offentlig klagomålshantering där företag 

som använder sig av Fairshopping.se för bemötande av kundklagomål utgör en viktig del. (Vår studie inkluderar även enkätundersökningar riktade mot kunder 
som aktivt klagar på Fairshopping.se samt mot den passiva publiken som observerar klagomålshanteringen) Med studien vill vi framställa strategier för hur 

offentlig klagomålshantering kan utföras för att både tillfredställa klagande kunder men även skapa en positiv bild hos publik för att generera nya kunder; 

marknadsföring.  
 

Företag och svar kommer att behandlas anonymt i denna studie, därmed kommer inte företagsnamnet att omnämnas. Intervjufrågorna finns i det bifogade 

dokumentet. För enkelhetens skull ber vi dig svara på frågorna i dokumentet, spara dokumentet och sedan sända det åter till oss. Vi önskar återfå svaren så 

snart som möjligt, dock senast fredagen 25/3.  

 

Examensarbetet kommer att färdigställas under v. 22 och ni kommer givetvis få ta del av vår studie och dess resultat.  
 

Hör gärna av er vid frågor eller funderingar! 
 

Tack på förhand för din medverkan!   

 
Vänliga hälsningar 

 

Linda Clasdotter 
070-2378180 

 

Anna Pohjanen 
070-2036553 

 

 

Intervjufrågor och svar; klienter 

 
Om någon av frågorna upplevs som upprepande och samma svar kan besvara olika frågor vänligen referera med en siffra till den fråga där svaret gavs första 

gången!  

 
Frågor som baseras på kundrelationer och klagomål 

 

F1. Vad är det första Ni tänker på när Ni hör ordet ”kundklagomål”? 
K1. ”En självklarhet i alla verksamheter och till viss del en nödvändighet för att kunna förbättra verksamheten” 

K2. ”Möjlighet till förbättring” 

K3.”För oss innebär ordet att en kund (eller en person som varit i kontakt med oss) på något sätt är missnöjd. Vad missnöjet beror på spelar egentligen ingen 
roll utan vad som är viktigt är att klagomålet hanteras och att kunden känner att denne får uppmärksamhet och att någon representant för företaget lyssnar” 

K4. ”Något, som rätt hanterat, hjälper oss att bli bättre som företag för att få ännu nöjdare kunder och ökad lönsamhet” 
 



 

F2. Varför arbetar ni med klagomålshantering?  
K1.”Det är självklart att jobba med klagomålshantering. Inom vår sektor har vi och våra konkurrenter allt mer likvärdiga produkter. Då blir servicen till våra 

kunder ännu viktigare att det vi har som usp gentemot våra konkurrenter. Genom kundkontakten får vi också större förståelse för hur våra kunder upplever 

oss och våra tjänster och därmed en större förståelse för hur vi ska förbättra dem”  
K2. ”För att kunna hitta våra brister och säkerställa rutiner och givetvis i samband med detta skapa långsiktiga relationer med våra kunder” 

K3. ”Klagomålshantering är en viktig input för att få fram kunders synpunkter kring oss och rätt hanterat kan klagomålet innebära att tjänster eller 

produkter, men även hantering vid kundmöte, förbättras. Vi har inställningen att de bästa synpunkterna får vi från kunder som klagar till skillnad från 
exempelvis enkäter som visserligen är bra på sitt sätt men för klagomål gäller nästan alltid att kundens ”ögonblicksbild” kommuniceras och vi tror att det är 

en fördel. Som alla företag vill vi ha nöjda kunder som både använder våra tjänster och produkter men framförallt vill vi att alla kunder ska stanna kvar hos 

oss och att vi ska ha en långsiktig relation. Även om en kund är missnöjd och klagar tror vi ändå att vi, om klagomålet hanteras väl, kan upprätthålla 
relationen” 

K4. ”Jag tycker att detta är en skyldighet för alla som driver en verksamhet som någon, kund eller annan, betalar för. Vi har ett ansvar gentemot våra kunder 

att sköta verksamheten på ett professionellt sätt och rätta till uppenbara felaktigheter i processer och rutiner. Det är också en självklarhet för att få ännu 
nöjdare kunder och utmärka oss som bättre än våra konkurrenter och därmed få fler kunder” 

 
F3. Hur ser ni på kundrelationer?  

K1. ”Liksom ovan oerhört relevant, ett måste för ett företag. Vår relation till kunden är det centrala i vår verksamhet. Har vi ingen bra relation till kunderna 

är vi inget bra (lönsamt) företag”  
K2. ”Våra kundrelationer är det viktigaste vi har, utan goda relationer till våra kunder kan vi inte driva våran verksamhet” 

K3. ”Se svaret på fråga 2. Idag är det egentligen väldigt lite som skiljer företag i samma bransch.. Kan vi ha en bra och sund kundrelation tror vi att det är 

vad som gör skillnad och som innebär att kunden väljer oss istället för en konkurrent. Tempot i samhället går fortare och fortare och individer anses kunna 
hantera och ta hand om sig själva på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Kan vi få våra kunder att känna sig trygga och bekväma med oss tror vi 

att det kan fälla avgörandet i val av bank. Många ekonomiska aspekter kan kännas komplexa för någon som inte hanterar frågorna till vardag och då gäller 

det för oss att göra det enkelt för våra kunder och visa omtanke om deras situation” 

K4. ”Det är en uppgift som kräver intresse för kundens situation med empati och inlevelseförmåga. Att lyssna på kunden och försöka hitta bra lösningar som 

gör kunden nöjd. Samtidigt är det också en pedagogisk uppgift för att förklara för kunden varför villkoren ser ut som de gör och varför vi agerar som vi gör. 

D.v.s. att inte vara rädd att hävda företagets rätt om kunden är ”fel ute” 
 

F4. Hur arbetar ni för att upprätthålla relationer med lojala kunder? 

K1. ”Vi arbetar hela tiden med att förbättra och trimma de vägar vi har för kommunikation med våra kunder, utvecklar bättre talsvar i telefon, bättre 
webbplats och rutiner för hur vi kan korta ner svarsvägar. Samtidigt tittar vi hela tiden på nya vägar för att inleda relationer med våra kunder. Det är inte 

längre vi som styr kommunikationen i lika stor grad som tidigare. Kunderna har idag med nätet och sociala medier egna plattformar för kommunikation. Vi 

måste finnas med och ta dialogen med kunderna där de väljer att vara. På så sätt bestämmer kunderna över hur dialogen ska se ut. Genom att vara öppna och 
transparenta skapar vi en bättre relationer till kunderna” 

K2. ”Vi arbetar aktiv med kundkontakt och hur vi agerar mot våra kunder. Att ge god information och att kunden har en bra upplevelse är mycket viktigt för 

oss” 
K3. ”Vi arbetar med att kunder har egna kontaktpersoner/rådgivare samtidigt som vi erbjuder kunder olika koncept som ger dem vissa fördelar och där vi 

proaktivt ser till så att kunden får kallelse till rådgivning, etc. Vi vill även att våra kunder ska samla alla affärer hos oss eftersom vi är övertygade om att det 

innebär att vi kan ge den bästa rådgivningen då vi har koll på hela deras ekonomi. Det lokala bankkontoret genomför även olika typer av kundaktiviteter för 
att ge kunden det ”lilla extra”. Vad som är viktigt är dock att kommunicera att det är en affärsrelation vi har med kunden och att både vi och kunden 

förhoppningsvis kan få fördelar av kundmötet” 

K4. ”Vi upplever en ökad lojalitet i arbetet med sociala medier där vi har en dialog med våra kunder och där vi försöker lösa uppkomna problem. 
Fairshopping är ett tydligt exempel där vi har en dialog, där vi informerar och där vi löser problem. Så många beslut som möjligt ska tas i kundfronten (first 

call resolution). Just nu arbetar vi intensivt med certifiering av ledare och medarbetare för att öka kvalitén ytterligare. Vi har en Kundrelationsavdelning som 

sköter alla överklagningar på beslut som fattats i kundfronten. Kundrelationer är också ansvariga för att handlägga ARN- och KTIB-ärenden 
(Konsumenternas Tele- TV- & Internetbyrå). Kundrelationer ansvarar för våra satsningar i sociala medier, vilket innebär att vi har ett tiotal personer som 

bevakar och svarar på inlägg på bloggar och forum. Dessutom använder vi Twitter och Facebook som kanaler för att informera och ha en dialog med våra 

kunder. Vi har också aktiv dialog med våra kunder på vår egen hemsida via ”XXXX Forum” (https://forum.tewss.XXXX.se/) och ”Tyck om XXXX” 
(http://www.XXXX.se/privat/produkter_tjanster/tyckomXXXX/). En viktig uppgift för Kundrelationer är också att informera ledning- och affärsansvariga om 

större problem/ störningar som behöver åtgärdas (process- och systemfel). Detta kan sker på alla nivåer upp till koncernledningen som neråt i 

organisationen” 
 

F5. Vad upplever ni att kunder mest klagar på? (service, produkter, kötider etc.) 

K1. ”I grunden finns det bara en sak som kunderna klagar på – att våra tjänster inte fungerar hos dem. Annat, som kundservice, kötider, priser etc är enbart 
en funktion av produktkvaliteten. Ska man ändå dela upp klagomålen i kategorier har vi historiskt fått en hel del klagomål på vår service, något som dock inte 

längre är fallet. Vi har tagit tag i de problem vi vet har funnits och har i dag en mycket hög servicenivå, korta kötider och därmed en allt bättre relation med 

våra kunder. Samtidigt finns det fortfarande mycket kvar att göra” 
K2. ”Klagomålen baseras ofta på hur vi hanterat ärendet i form av kommunikation, agerande och bemötande. Ofta handlar det om missuppfattningar och då 

hjälper klagomålen oss att hitta våra brister i den information vi ger när vi kommunicerar med kunder” 

K3. ”Generellt är det villkoren för olika produkter som kunder ifrågasätter. Det är klart att vissa klagomål handlar om service och kösituationen på ett visst 
kontor men i förhållande till hur många kundmöten som sker per dag så är dessa klagomål relativt få” 

K4. ”Vi följer upp statistik varje månad, kvartal och år och har ”järnkoll” på vad våra kunder klagar på. Vi följer upp statistiken per affärsområde och vidare 

ner på tjänst och produkt så att varje produktansvarig kan få sin återkoppling. Just nu får vi klagomål på kötider och bemötande, vilket vi arbetar hårt med att 

komma till rätta med” 

 
Frågor relaterat till internt arbete med klagomål 

 

F6. Tillvaratar ni informationen som klagomål kan leda till? I så fall hur? 
K1. ”Jag förstår nog inte riktigt frågan. Informationen som kan leda till klagomål eller informationen vi får från de som klagar”? 

K2. ”Som jag nämnt tidigare är klagomålen ett stort hjälpmedel för oss då vi får hjälp att hitta våra brister och säkerställa att vi kan agera annorlunda i 

framtiden” 
K3. ”De klagomål som kommer in gällande specifika produkter och tjänster förs vidare till produktägare och ansvariga för att de ska ta med synpunkterna i 

sitt utvecklingsarbete. På så sätt hoppas vi att klagomålen kan leda till bättre produkter och tjänster i det fall där kunden faktiskt har en poäng och där vi 

anser att klagomålet är berättigat. Extra viktiga är de klagomål som handlar om bemötande och servicegrad där en återkoppling direkt sker till kontorschef 
eller regionchef för åtgärd och diskussion inom sitt ansvarsområde” 

K4. ”Kundrelationer återkopplar löpande statistik och kundcase till ledning och affärsansvariga”  

 
 

F7. Finns det rutiner och mallar för hur ett klagomål ska hanteras/bemötas eller utgår Ni från unika situationer? 

K1. ”Självklart finns det rutiner för hur alla former av kundserviceärenden som kommer in till oss ska hanteras, så även klagomål/reklamationer/synpunkter. 
Det finns rutiner och mallar för vem som ska göra vad och vilka vägar i organisationen olika typer av ärenden ska gå” 

https://forum.tewss.xxxx.se/
http://www.xxxx.se/privat/produkter_tjanster/tyckomXXXX/


 

K2. ”Alla klagomål är unika och måste hanteras unikt. Men målet med hanteringen/bemötandet är ju givetvis att vi skall ta lärdom av våra misstag och skapa 
förändring” 

K3. ”Vi tror att varje klagomål ska hanteras individuellt eftersom det kan finnas så många parametrar som gör att två klagomål som handlar om samma 

produkt ändå måste hanteras olika. Dock finns processbeskrivning kring hur klagomålet ska hanteras, exempelvis registrering, kundkontakt, tidsaspekter, 
informationsplikt, etc” 

K4. ”Ja, det finns riktlinjer och Kundrelationer hjälper till som bollplank vid tveksamheter. Vi försöker också lösa varje situation så att kunden blir nöjd. 

Händer det specifika och större fel så tas det fram riktlinjer vid varje enskild händelse” 
 

F8. Vad anser ni vara viktigt att inkludera i er klagomålsrespons på Fairshopping.se? (ex: snabbt svar, ursäkt, förklaring etc.) 

K1. ”Det viktiga är att ha ett bra svar till kunden givetvis. Har vi gjort något fel och kunden har rätt i sitt klagomål kan en ursäkt ofta vara på sin plats. I 
många lägen är dock ärendena mer komplexa än så, då är det viktiga att vi har en bra förklaring till varför det är som det är, förklaringar av villkor till 

exempel. Att svaret kommer inom rimlig tid är också viktigt” 

K2. ”Snabba svar är givetvis viktigt. Men att hitta en lösning och visa att vi vill hjälpa till är nog det viktigaste. Likaså att  få möjligheten att lära och 
informera om hur vi ställer oss till lagar, regler och vissa frågor. Mitt mål är alltid att skriva ett svar som även ger information till alla andra läsare och inte 

bara till kunden som har ett klagomål” 
K3. ”Ett snabbt svar är avgörande men det måste naturligtvis även vara relevant och förståeligt samtidigt som det bör vara proaktivt. Har kunden upplevt sig 

som illa bemött tycker vi att en ursäkt är på plats. Nästan alltid finns det två sidor av ett klagomål där den klagande upplevt situationen på ett sätt och 

representanten för företaget på ett annat. Dock är det viktigt att komma ihåg att det är kunden upplevelse som räknas, oavsett vad företagsrepresentanten 
menat. Vi tror även det är viktigt att erbjuda den klagande andra kontaktvägar så att kontakt med ansvarig på företaget kan ske. Det som vi upplever svårast 

med klagomål via FS är att responsen måste ske på ett inlägg från den som klagar, det finns inte möjlighet att ställa motfrågor, etc som förmodligen skulle 

innebära att svaret kunde bli bättre. Ett specifikt problem som banker har är att vi måste följa banksekretessen och det innebär ofta att svaret blir väldigt 
generellt hållet” 

K4. ”För oss har det varit viktigt att svara snabbt. Att be om ursäkt när det är befogat. Att alltid försöka lösa kundens problem. Att delta i de trådar som följer 

och att informera och förklara. Vi är samtidigt inte rädda att stå fast vid vårt beslut eller vårt agerande om vi tycker att kunden är fel ute i sitt klagomål” 

 

Frågor som kan relateras till Internet och offentlighet (sociala medier) 

 
F9. Upplever Ni ert engagemang på Fairshopping.se som alternativ marknadsföring?  

K1. ”All kommunikation vi har med utomstående (kunder, medier, myndigheter etc) är givetvis en form av marknadsföring. Kan vi visa på att vi är duktiga på 

att ta hand om våra kunder så är det både marknadsföring på kort sikt och mer varumärkesbyggande på lång sikt. En del av arbetet just på nätet och i sociala 
medier kan ibland vara svårt att räkna hem i ren ROI, då blir det långsiktiga varumärkesbyggandet än viktigare som del av helheten” 

K2. ”Absolut” 

K3. ”Hmm, har inte tänkt på den aspekten när det gäller FS. Dock är det tydligt att en dålig hantering på klagomål som kommer in via FS innebär att 
företaget i fråga får negativa skrivelser. Hanteras klagomålet bra kan det berömmas men vi tror inte att det i sig genererar nya kunder eller affärsmöjligheter. 

Dock kan vi vända på frågan och säga så här, om ett företag inte får några klagomål på FS så innebär det kanske att det företaget har en fungerande 

kundrelation generellt” 
K4. ”Nej, inte direkt. Vi marknadsför inte våra produkter, kampanjer eller erbjudanden där. Det är snarare ytterligare en kanal för kundservice, vilket i sin 

tur kan skapa positiva effekter på vårt varumärke” 

 
F10. Hur hanterar ni den del av Sociala Medier som består av ryktesspridning? 

K1. ”Direkta frågor och funderingar i sociala medier försöker vi alltid att besvara. Direkta felaktigheter försöker vi också kommentera och rätta till. Vi 

försöker sträcka ut en hjälpande hand till de som skriver om oss och be dem berätta mer om det ämne/ärende som de skriver om för att på så vis så bra som 
möjligt kunna hjälpa med eventuella problem. Samtidigt finns det ett fåtal som inte vill ha hjälp utan mestadels vill skriva av sig. Det måste vi också 

respektera.” 

K2. ”Har ingen erfarenhet av ryktesspridning ännu och kan således inte uttala mig om det” 
K3. ”Banken följer och bevakar vad som skrivs i sociala medier. I dagsläget finns dock ingen formell rutin för hur inlägg kring banken ska hanteras eller 

bemötas, dock finns pågående arbeten och diskussioner kring vilken strategi banken ska ha. Som vi skrev i fråga 8 är det inte alltid möjligt att besvara inlägg 

p g a banksekretessen vilket kan vara en nackdel när det gäller dialog/kommunikation via sociala medier för banken” 
K4. ”Vi försöker att snabbt komma ut med vår bild för att lägga till rätta och för att nyansera” 

 

F11. Har Internet förändrat ert sätt att arbeta och hantera kunder?  
K1. ”Internet har tillfört flera kanaler till där vi måste finnas till hands för våra kunder (se även ovan). Nätet bidrar också till att vi i vissa lägen behöver vara 

öppnare och mer transparenta mot våra kunder. Detta välkomnar vi och ser som något mycket positivt. I övrigt ska man inte särskilja nätet mot andra kanaler 

i onödan. Det finns många likheter mellan till exempel Twitter och kundservice i telefon.” 
K2. ”Självklart. Men vill tillägga att det är till det positiva” 

K3. ”Självklart har Internet förändrat sättet att hantera kunder, på både gott och ont. Det är ”enklare” att kommunicera med kunder via ex Internetbanken då 

det där kan ske på snabbt och säkert sätt. Samtidigt ställer det högre krav på banken och våra medarbetare att vara tillgängliga på ett helt annat sätt än vad 
som gällde innan Internets utveckling. Kunder har idag större krav på att få snabba svar och deras krav måste vi kunna leva upp till. Kunden har via Internet 

fått en större valmöjlighet att kontakta och föra dialog med banken vilket ställer större krav på att utveckla och tillhandahålla tjänster som även fungerar i det 

mediet” 
K4. ”Ja! Tempot har ökat och riskerna är större. Ett negativt inlägg kan få väldigt stor spridning väldigt snabbt. Anonymiteten kan vara ett problem eftersom 

man många gånger inte vet vem man har att göra med” 

 

F12. Påverkar det faktum att allt på Fairshopping.se är offentligt er klagomålshantering?  

K1. ”Generellt är allt på nätet offentligt, detta har påverkat oss på så sätt att vi kan ge ett svar till en specifik kund men vi kan sedan styra även andra kunder 
till detta. Vi behöver inte återupprepa ett svar på en speciell fråga utan kan svara en gång. För ett företag som oss har telefonen tidigare varit, och är 

fortfarande, huvudkanalen för kundservice. Vi måste ha respekt för att talad och skriven kommunikation skiljer sig från varandra i vissa avseenden. Detta 

innebär till exempel att vi har utbildat mer personal vad gäller skrivande” 
K2. ”Skulle inte vilja påstå att det har förändrat vårat sätt att se på kundklagomål. Det är mer ett förändrat arbetssätt som påverkat. Våran inställning till 

kundklagomål är fortfarande den samma” 

K3. ”Nej, inte direkt. Klagomålshanteringen sker individuellt och för klagomål som kommer in via FS är det svårt för banken att svara så ingående att kunden 
blir helt nöjd. Om det är nödvändigt får vi helt enkelt be kunden kontakta oss för att kunna hantera klagomålet bättre, exempelvis om det behövs fler uppgifter. 

Internet och sociala medier innebär dock att vi alltid måste kunna stå för vad vi skriver och meddelar till en kund. Spridningen idag kan bli mycket större än 

innan internet och sociala medier” 
K4. ”Det är att likställa med en insändare i en papperstidning och visst påverkar offentligheten hur man uttrycker sig och hur vi  agerar, men det är relativt 

marginellt. Det händer det relativt ofta att kunder väljer att mejla oss direkt istället för att lägga in ett klagomål på Fairshopping (men att de hänvisar till FS). 

Jag vågar påstå att kunder som kommer in direkt får samma bemötande som de som skriver på Fairshopping” 
 

Frågor som berör samarbete med Fairshopping 

 
F13. Varför har ni valt att synas via Fairshoppings hemsida? 



 

K1. ”Våra kunder har valt att finnas på Fairshopping, då ser jag det som vår plikt att också finnas där”  
K2. ”Jag tror många kunder ibland upplever att de inte får gehör i våra varuhus och då kan det vara skönt för dem att anonymt kunna klaga hos en oberoende 

part som Fairshopping.se” 

K3. ”Vi valde först att svara med standardsvar, vilket var helt fel strategi (inte lyhört och gav ingen kommunikation med kunderna). Det var impopulärt och 
gav en hel del kritik. När vi sedan valde att bli mer proaktiva med mer relation och mindre reklamation och då vi började satsningen på sociala medier valde 

vi att satsa aktivt på Fairshopping”  

K4.”Har vi något alternativ? Tidigare har banken inte svarat på inlägg på FS men när vi gick in i rollen som Kundombudsmän så ansåg vi att vi ville svara 
på inläggen. Alternativen att inte svara på inlägg innebär att missnöje förmodligen sprider sig, dessutom är det viktigt för banken att signalera att vi vill vara 

en öppen bank och då är det självklart att besvara inlägg på FS” 

 
F14. Hur länge har ni arbetat aktivt via Fairshopping.se? 

K1. ”Vi har funnits aktivt på Fairshopping i ungefär 2 år” 

K2. ”Skulle nog vilja påstå att vi har arbetat aktivt med Fairshopping.se sedan första klagomålet inkom” 
K3. ”Vi har svarat på inlägg sedan januari 2010” 

K4. ”Sedan 1/1 2009” 
 

F15. Hur många arbetar aktivt med klagomålshantering via Fairshopping.se? 

K1. ”Vi har en grupp på 8 personer som jobbar med kundservice på nätet i stort, dessa roterar och det är ungefär 1,5 heltidstjänster som jobbar med detta. I 
deras arbete ingår Fairshopping som en liten del” 

K2. ”En person och det är jag. Ibland kan jag ta hjälp av mina kollegor om jag är upptagen med något som jag inte kan bryta ifrån” 

K3. ”En person (Kundombudsman)” 
K4. ”I huvudsak två personer, men det kan variera till som mest fem personer. Vi har valt att hålla det i en liten krets” 

 

F16. Vem/vilka (positioner och avdelningar) är det som bemöter klagomål via Fairshopping.se 

K1. ”Kundservice och informationsavdelningen är inblandade i detta arbete. I förlängningen är givetvis många delar av företaget inblandade när det kommer 

till insamlandet av fakta runt en viss fråga. Handlar det om ett tekniskt problem försöker vi tillsammans med vår teknikavdelning reda ut vad som eventuellt 

har gått snett” 
K2. ”Det är jag som servicechef som hanterar klagomålen online på Fairshopping.se. Men berörda varuhus är alltid inblandade i kundkontakten för att 

kunna återskapa den relation som ofta skadats” 

K3. ”Kundombudsmannen som tillhör enheten Kommunikation” 
K4. ”Informationsansvariga på Kundrelationer” 

 

F17. Hur mycket tid går det åt till klagomålshanteringen via Fairshopping.se 
K1. ”Cirka en timme i veckan” 

K2. ”Svårt att bedöma tidsåtgången, det är lite olika från fall till fall. Men om jag skulle uppskatta ett snitt per ärende skulle jag säga att jag lägger ungefär 

en timme för att samla information och skapa mig en uppfattning för att kunna skriva ett svar. Efter detta lägger givetvis varuhuset ner mycket tid för att 
hjälpa kunden med klagomålet och att återskapa den eventuella skadan i kundrelationen” 

K3. ”Beror på klagomålet/frågeställningen men i snitt ca 30 min” 

K4. ”Sedan Fairshopping 2.0 är det lite tid eftersom antalet klagomål och antalet kommentarer minskat radikalt. Fairshopping har tappat mycket av sin roll 
för oss sedan 2.0 då man kräver inloggning för att kunna rösta och lägga inlägg. Mycket av ”spänsten” och dynamiken har tyvärr gått förlorad” 

 

Ev. förändring och framtida målsättning 
 

F18. Upplever ni någon skillnad efter det påbörjade engagemanget på Fairshopping.se? 

K1. ”Vi ser en kraftig nedgång i antalet inlägg på sajten som riktar sig till oss. Vi ser också att kunderna blivit allt mer positivt inställda till oss och våra svar 
på sajten. Ofta kommer många följdkommentarer på ett inlägg som är positivt inställda till oss även om huvudinlägget har någon form av kritik” 

K2. ”Efter att jag börjat som servicechef och verkligen sett och arbetat med kundklagomålen på en annan nivå än tidigare så har jag verkligen fått upp 

ögonen för vad vi kan förbättra och hur viktigt det är att hantera klagomålen på rätt sätt. Att bara svara och lämna den klagande kunden bakom sig är inte 
rätt sätt. Vi som företag vill visa att vi bryr oss om alla kunder och att vi verkligen kämpar för att ge god service. Då måste vi arbeta med våra brister och 

förbättra oss. Det kan vi bara göra genom att lyssna till våra kunder” 

K3. ”Den skillnad om vi märker är att den person som skapat inlägget på FS faktiskt blir nöjd att svar ges till skillnad mot tidigare. Någon annan skillnad har 
vi inte märkt” 

K4. ”Från att ha varit en extremt viktig kanal 2009 och 2010 så har FS blivit en kanal bland andra” 
 

F19. Vad är er framtida målsättning med samarbetet med Fairshopping?  

K1. ”Vår framtida målsättning är att få ner antalet inlägg på sajten som handlar om att kunden har haft någon form av problem samtidigt som vi vill att de 

positiva inläggen ska öka” 
K2. ”Vi kommer fortsätta att besvara alla klagomål som inkommer på siten men om vi kommer gå vidare och utveckla vårat samarbete är inte något vi 

bestämt ännu” 

K3. ”Gällande klagomål via FS är målsättningen att vi inte ska ha några klagomål alls som kommer in via FS. För de klagomål som faktiskt kommer in gäller 
att personen ifråga ska få ett snabbt och relevant svar så långt det är möjligt” 

K4. ”Just nu ingen. Det vill säga vi svarar så bra vi kan på inlägg som kommer. Vi är tveksamma till FS som en extern kundtjänstplats” 

 

Stort tack för din medverkan 

 
Med vänliga hälsingar 
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