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Sammanfattning 

Internet och tjänstesektorns framfart har ökat pressen på organisationer att kunna leverera 

tillfredsställelse hos sina kunder. En organisations ekonomiska välmående är mycket beroende 

av kundernas välmående. En förutsättning för att få en kund att återkomma samt sprida ett 

positivt budskap om en organisation är att kundens behov tillgodosetts. En metod som 

tillämpas för att reducera missnöje och uppnå tillfredsställelsen hos kunderna är en effektiv 

klagomålshantering. Olyckligtvis visar teorin på att en effektiv klagomålshantering inte är en 

självklarhet hos många organisationer. Istället har det saknats en systematisk strategi för 

bearbetning av klagomål och en tilltro till validiteten hos klagomål.  

 

Målet med uppsatsen är att utvärdera och få en djupare förståelse för beståndsdelar i 

klagomålshantering och utifrån det försöka kartlägga ifall det finns stöd för den empiriska 

modellen för klagomålshantering. Rapporten består av två delar: en litteraturstudie samt en 

intervjustudie med en person som är väl insatt i hur klagomålshanteringen tillämpas.  

 

Först beskrivs vad en nöjd kund samt en klagomålshantering kan betyda för en organisation.  

Sedan analyseras intervjuerna med fokus på, under vilka förutsättningar klagomålshantering 

bedrivs av, hur inflödet av klagomål kan stimuleras, samt hur klagomål hanteras. Slutligen 

jämförs teori och empiri innan resultaten analyseras. 

 

Genom att tillämpa den teoretiska modellen CCMS har en organisationer bra förutsättningar 

för att kunna hantera klagomål på ett bra sätt. Men en klagomålhantering handlar inte bara om 

att processa igenom ett klagomål. Mycket handlar om hur en organisation jobbar kring 

bearbetningen av klagomål. Att majoriteten missnöjda kunder väljer att inte klaga bör tas på 

stort allvar. I empirin är man medveten om problemet och försöker stimulera inflödet av 

klagomål. Det sker genom att uppmana missnöjda kunder att höra av sig, genom broschyrer 

och hemsida, erbjuda en tillgänglighet av kundombudsman som hjälper kunden med det 

praktiska, vara ute bland kunder samt riktade utskick av enkäter till kunder som slutar. 

Ytterligare en sak som är viktig att beakta är kommunikation bland personalen, den verbala. 

Mycket av kommunikationen i teorin sker genom systemet och bör kompletteras med möten, 

för att lättare kunna föra en dialog och lyfta fram viktiga aspekter. Vidare bör CCMS även 

appliceras med rätt förutsättningar för att inte spä på missnöje ytterligare. Med större insyn för 

kunden, vilket möjliggörs genom en kontinuerlig uppdatering av själva ärendets status, kan ett 

upptrappat missnöje undvikas.     
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Författarens tack 

Jag vill framföra ett stort tack till respondenten Per-Olof Dahl som tog sig tid att besvara mina 

frågor samt Håkan Jankensgård för den konstruktiva kritik och feedback jag fått under 

uppsatsens gång. Jag vill även tacka min sambo som fungerat som stort stöd och ettåringarna 

som fanns där redo för bus när det kändes tungt, och jag behövde skingra tankarna.   
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1. Inledning 

I en allt mer globaliserad och konkurrensutsatt värld som präglas av ökad internationell 

handel av varor och tjänster, har kundlojalitet kommit att spela en viktig faktor för ett företags 

överlevnad.  Enligt Peppard (2000) har den ökade konkurrensen och internettillgången fört 

med sig en ökad medvetenhet av tjänsteutbudet, och kunder som byter leverantör i större 

omfattning. Av ekonomiska och tidsmässiga skäl har det blivit mer försvarbart för ett företag 

att försöka behålla sina kunder, istället för att ständigt arbeta med att knyta nya kontakter 

(Mithas et al, 2005). Därför är det av stor vikt för ett företag att en del av företagsstrategin 

inkluderar en strävan efter att behålla befintliga kunder (Pegler, 2004). Det är mindre 

resurskrävande att möta en återkommande kunds behov och önskemål än ta sig an nya kunder 

med nya krav som följd (Mithas et al. 2005). En lojal kund har även en större tendens att köpa 

tilläggstjänster än vad en ny kund har. Missnöjda kunder är illojala och letar andra alternativ 

(Homburg och Furst, 2005). Enligt Fornell och Wernefelt (1987) utgör sannolikheten för att 

en tillfredsställd kund ska återvända av 95 procent, medans en missnöjd kund kunde visa på 

en 45 procents sannolikhet att komma tillbaka. Reichheld och Sasser (1990) menar, att genom 

att hålla kvar 5 procent av sina kunder kan ett företag nästintill fördubbla sin lönsamhet  

 

I tider som kännetecknas av långkonjunktur och hög osäkerhet inför framtiden har interna 

förändringar i form av nedskärningar varit ett vanligt fenomen. Ett område som det sparas på 

är klagomålshantering (Stauss och Schoeler, 2004). Enligt Williams, Khan och Nauman 

(2011) är nedskärningar inom ett företag en vanlig bidragande orsak till missnöje bland 

kunder. Missnöje är kostsamt (Singh, 1991) och kan yttra sig i skepnad av negativ word of 

mouth (WOM) (Lerman, 2006). Lönsammare och mer önskvärt för företagen hade positiv 

word of mouth varit, som istället hade genererat i lägre marknadsföringskostnader, i form av 

gratis reklam (Luo och Homburg, 2007). Med dagens redovisningssystem har företag en 

tendens att fokusera sig blint på intäkter och kostnader. Vad systemet inte fångar upp är 

kostnader förknippade med förlusten av kunder. Hade företag varit mer medvetna om hur 

höga kostnader det egentligen rör sig om hade de gjort allt för att finna ett fungerande system 

(Reichhheld och Sasser, 1990). En grundkälla till missnöje bland kunder är den undermåliga 

hanteringen av deras klagomål. 

 

Genomförda studier har pekat på att en stor del av företagen inte har lyckats hantera klagomål 

på ett effektivt sätt.  Misstron mot klagomålshanteringen bland kunderna var väl utbrett. Så 

många som hälften av alla kunder som var missnöjda med en tjänst eller produkt ansåg i sitt 
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möte med företagen att hanteringen av klagomål var under alla kritik och lämnade mycket att 

önska (Estelami, 2000). En effektivare klagomålshantering hade inte bara reducerat missnöjet 

bland kunder och spridningen av dålig reklam (WOM) (Tax, Brown och Chandrashekaran, 

1998), utan även utgjort en viktig källa för produktutveckling, skydd av marknadsandel samt 

ökad kundlojalitet (Reichheld och Sasser, 1990).  

1.1 Problemdiskussion 

Det intressanta utifrån det som lyfts fram inledningsvis, är hur bristfällig 

klagomålshanteringen tycks vara bland företagen (Estelami, 2000). Weinstein (2002) menar 

att majoriteten av företagen saknar en handlingsplan för att försöka tillfredsställa och hålla 

kvar kunderna, istället spenderar de 80 procent av sin marknadsföringsbudget till att försöka 

attrahera nya kunder. Missnöjda kunder återkommer inte så gärna (Bougie, Pieters och 

Zeelenberg, 2003) och att värva nya kunder är kostsamt (Mithas et al. 2005). Finns det trots 

allt en klagomålshantering ute i verkligheten som tillgodoser kundernas behov och önskemål. 

En fungerande klagomålshantering har stor inverkan på den finansiella lönsamhetsgraden 

(Johnstons, 2001). Pegler (2004) menar att det är möjligt även i tuffa ekonomiska tider att öka 

lönsamheten med närmare 95 % utan att vare sig höja priserna, skära ner kostnader eller leta 

nya kunder. Genom att istället göra allt för att hålla nuvarande kunder nöjda, och på så sätt få 

dem att komma tillbaka, är fördubblingen av lönsamheten ett faktum. Ett företags lönsamhet 

är väldigt beroende av hur kunder upplever att det blivit bemötta och ställer därmed krav på 

kvalitén på klagomålshanteringen.  Existerande studier har främst fokuserat på beteendet hos 

den klagande kunden, i ett försök att underlätta rekryteringsprocessen av nya kunder. Få 

studier går att finna som behandlar hanteringen av klagomål. De få studier som finns att tillgå 

är Coussement och Van den Poels (2007) modell för bearbetning av data. Deras matematiska 

modell berör inflödet av klagomål och hur klagomål på ett effektivt sätt kan urskiljas från 

övrig datamängd. Den här studien går längre än så och kommer förutom att beröra 

klagomålsinflödet men med fokus på stimulans, även att utvärdera en modell för bearbetning 

av klagomål från början till slut. Modellen för klagomålshantering som ska testas är Bosch 

och Enriques CCMS modell. CCMS är den enda modell som går att finna som steg för steg 

skildrar bearbetning av klagomål på en översiktlig plan. Författarna till modellen har valt att 

tillämpa CCMS inom transportsektorn vilket den här studien ämnar bredda till att även 

innefatta finanssektorn för att undersöka dess tillämpbarhet inom andra branschområden. 

Modellens fokus ligger på processandet av ett klagomål och kommer med hjälp av denna 

uppsats även att innefatta tillvägagångssätt för stimulans av klagomålsinflödet. Med min 
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studie hoppas jag kunna få svar på ifall det finns stöd för modellen samt ifall den existerande 

modellen som fokuserar på hur man bearbetar ett klagomål, eventuellt kan kompletteras. 

1.2 Problemformulering  

Är modellen för klagomålshantering tillämpbar och kan den eventuellt kompletteras? 

1.3 Syfte 

Syftet är att utvärdera och få en djupare förståelse för beståndsdelar i klagomålshantering och 

utifrån det försöka kartlägga ifall det finns stöd för den empiriska modellen för 

klagomålshantering.  

1.4 Fortsatt disposition 

Fortsättningsvis kommer strukturen att se ut som följande: 

 

          

    

  Kundnöjdhet    Betyder en nöjd kund något för en organisation och vilka 

      är i så fall fördelarna? 

    

     Klagomål    Är en fungerande klagomålshantering något nödvändigt 

      inom en organisation, samt hur hanteras klagomål? 

       

       Metod     Hur har jag arbetat och vilka val har jag gjort i mitt  

      metodologiska arbete? 

 

       Intervju    Hur ser Länsförsäkringar på vikten av en nöjd kund och 

      hur hanteras klagomål för att reducera missnöje? 

 

        Analys     Hur ser teorin ut relativt verkligheten?  Går det genom att  

      ställa klagomålshanteringen mot varandra bidra med  

      kunskap till förbättringar. 

       

     Resultat    Vilka är slutsatserna? 
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2. Litteraturstudie 

Den teoretiska studien inleds med en presentation av vad en nöjd kund kan betyda för en 

organisation . En nöjd kund förutsätter en välfungerande klagomålshantering inom en 

organisation (Hansen, Wilke och Zaichkowsky, 2010) vilket för oss in på nästa ämne som 

behandlar klagomålshantering och dess betydelse. Kapitel 3 avslutas slutligen med 

stimulering och hantering av kundklagomål. 

2.1 Betydelsen av en nöjd kund   

Det finns ingen etablerad definition för kundnöjdhet. Oliver (2005) definierar kundnöjdhet 

som ett tillstånd av känslor gentemot en produkt eller tjänst. Graden av nöjdhet är beroende av 

hur det förhåller sig mellan förväntningar och upplevelse (Rust och Oliver, 2000), och 

tillfredställelse uppnås när en kund värderar en upplevelse högre än de initiala 

förväntningarna. Espejel, Fandos och Flavian (2008) ansluter sig till den dominerande synen 

på kundnöjdhet och sammanfattar det med följande citat, som är fritt översatt likt föregående 

och efterföljande citat i rapporten: 

 

”Kundnöjdhet är ett allmänt analyserat fenomen inom marknadsföring och kännetecknas av 

en konsuments kognitiva och känslomässiga reaktion gentemot en produkt/konsumtion i 

köpsammanhang” (Espejel, Fandos och Flavian, 2008) 

Allt fler akademiker och praktiker är överens om att en nöjd kund utgör förutsättningen för en 

ökad konsumtion och en stärkt ekonomisk ställning för en organisation. (Luo och Homburg 

2007). Efterföljande citat visar på ett antal forskares ställning till nöjda kunder; 

 “Det kostar fem gånger mer att locka en ny kund än att behålla en gammal” (Vukmir, 2006, s.5).  

 ”Hantering av kunders tillfredsställelse har blivit en strategisk nödvändighet för de  flesta 

 företag” (Mittal and Kamakura, 2001, s.131). 

  

 ”Företag som faktiskt uppnår hög kundnöjdhet uppnår även en överlägsen ekonomisk 

 avkastning”( Anderson, Fornell, och Lehmann, 1994, s. 63).  

 

2.1.1 Återkommande kunder 

En nöjd kund är ofta en lojal kund (Fornell, 1992) och kundlojalitet har bland många 

tjänsteleverantörer ansets som en viktig konkurrensfördel (Woodruff, 1997).  Oliver (1999) 

definierar kundlojalitet som ”en kunds totala engagemang för en produkt, tjänst, ett 
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varumärke eller organisation”. Vidare beskriver Morgan och Hunt (1994) lojalitet som en 

värdefull och långvarig relation. Woodruff et al.(1997) har i sina studier kunnat se ett 

samband mellan en ökad lojalitet och en förbättrad lönsamhet. En ökning av kundlojalitet med 

5 procent genererar i en ökad lönsamhet mellan 25 och 95 procent (Dawkins och Reichheld, 

1990).  

2.1.2 Resurseffektivare 

En god relation mellan kund och leverantör skapar en resurseffektivitet. För när parternas 

kunskap om varandra ökar, minskar hanteringskostnaden, och efterfråga möter utbud på ett 

effektivare sätt (ibid.). Det vill säga, mindre tid behöver läggas på varje kund. 

 
 ”Det kan kosta upp till tio gånger mer att locka en ny kund än att behålla en kund, och 

 kostnaden för att uppnå samma lönsamhetsnivå hos den nya kunden som den förlorade 

 kunden är upp till sexton gånger mer” (Davis et al, 2000, s. 295). 

 

Att locka nya kunder är kostsamt. Det är väldigt resurskrävande med marknadsföring (Luo 

och Homburg, 2007) samt rabatterade erbjudanden som enbart vänder sig till nya kunder 

(Ang och Buttle, 2006). Genom att behålla gamla kunder istället minskar behovet av att 

marknadsföra sig och kostnader för erbjudanden kan hållas nere.   

2.1.3 Inköp 

Även om det råder en viss oenighet bland forskare kring sambandet mellan nöjda kunder och 

priskänsligheten menar Stank et al. (2003) att nöjda och återkommande kunder är mindre 

priskänsliga. Kunderna är vid inköp beredda att betala ett högre pris jämfört med 

nyförvärvade kunder (Davis et al. 2000). En tillfredsställd kund känner ett större förtroende 

gentemot en säljare, och den ökade känslan av trygghet har i sin tur en koppling till kundens 

priskänslighet. Förhållandet är viktigt för organisationer, att ta ut ett högre pris är direkt 

kopplat till lönsamheten (Homburg, Koschate, och Hoyer, 2005).  Reichheld (1990) och 

Finkelman (1993) är av en annan uppfattning och ser sig inte finna något samband mellan 

nöjda kunder och betalningsviljan. De menar istället att påståendet om att en nöjd kund är 

mindre priskänslig är löst förankrat. 

2.1.4 Word of mouth  

Word of mouth beskriver en informell person-till-person kommunikation och har länge ansetts 

ha en stor inverkan på konsumenters köpbeteende (Uncles, East och Lomax, 2010) Genom 

WOM påverkas en konsuments attityd och preferenser relativt en produkt, och är avgörande 

vid förvärv (Lee, Park och Han, 2008). Faktum är enligt Zeithaml och Bitner (1996) att 
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konsumenter förlitar sig mer på varandra än vad de litar på företags utfästande, vilket betonar 

vikten av word of mouth. 

  

I takt med att internetanvändningen ökat och nationsgränser suddats ut har positiv word of 

mouth kommit att spela en ännu större roll för en organisations ekonomi. En studie gjord av 

Uncles, East och Lomax (2010) visar på ett samband mellan volymen positiv word of mouth 

och en organisations marknadsandel. En ökning av positiv word om mouth är även en ökning 

av marknadsandelen. Ett företags långsiktiga ekonomiska framgång är till stor del beroende 

av positiv word of mouth, som fungerar som ett lockbete (Gremler, Gwinner och Hennig-

Thurau, 2002). En nöjd kund uppmuntrar och rekommenderar familj och vänner att köpa från 

en viss leverantör (Luo och Homburg, 2007). Internet är idag en viktig marknadsplats för 

utbyte av åsikter gällande en produkt eller tjänst (Dellarocas, 2003). Smith (2005) menar att 

många konsumenter använder sig av elektronisk WOM i sitt sökande av relevant information 

vid ett eventuellt köp. När konsumenter utsätts för mycket marknadsföring framstår word of 

mouth som en mycket pålitlig informationskälla (NG, David och Dagger, 2011). Ett företag 

borde därför akta sig för att generera fel sorts WOM, eftersom negativ WOM kan skada ett 

företag märkbart som varumärke (Laczniak, Decarlo och Ramaswami, 2001). 

 

2.1.5 Sammanfattning 

För att göra en kort sammanfattning av vad en nöjd kund kan betyda för en organisation har 

jag valt att illustrera det med följande figur: 

 

 

Nöjd kund 

     Genererar lojalitet – billigare än att rekrytera nya kunder 

     Resurseffektivare att betjäna   

   Bra och kostnadseffektiv reklam (WOM) 

     Större inköp? 

 

Figur 1. En nöjd kund.      
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2.2 Klagomålshantering  

På grund av den påtagliga inverkan som kundnöjdhet har på lojaliteten, återköpsbeteende, 

word of mouth och en organisations resultat (Lapidus, Schibrowsky, 1994), är det viktigt att 

fler organisationer inser vikten av en nöjd kund (Zairi, 2000). Underliggande faktorer till 

missnöje är många men en oerhörd viktig del i ett företags arbete med att motverka missnöjet 

och tillfredsställa kunder är en fungerande klagomålshantering. Att så många som mer än 

hälften av alla kunder varit missnöjda med hanteringen av deras klagomål (Estelami, 2000), 

ger en indikation på hur nödvändigt det är med en fungerande klagomålshantering.   

 

Även tjänstesektorns framfart har ökat vikten av att kunna leverera tjänster av rätt kvalité.  I 

exempelvis USA är 90 % av alla jobb som skapas inom tjänstesektorn och att kunna förstå sig 

på de framväxande kundbehoven är en nyckelfaktor (Bosch och Enriquez, 2005). Så oavsett 

storlek eller struktur på organisationen så är återigen, en funktionell hanteringsprocess av 

klagomål en nödvändighet.  

 

Johnstons (2001) studier av en klagomålshanterings inverkan på ekonomin visar på ett 

samband mellan klagomålshantering och den finansiella lönsamhetsgraden. Enligt Stauss och 

Siedel (2004) kan fördelen med en fungerande klagomålshantering yttra sig i form av: 

 

 Kunskapsgenererande, utifrån den insamlade klagomålsdata. Databasen kan sedan 

utnyttjas till att förbättra tjänster/produkter och leder till en ökad effektivitet genom en 

reducering av misslyckanden. 

 Återköpsbeteende, görs gällande när en nöjd kund är en återkommande kund. 

 Positiv attitydförändring, när en kund har möjlighet att få sina önskemål uppfyllda. 

 Kommunikationen¸ positiv WOM kommuniceras vilket hjälper till att förvärva nya 

kunder. 

2.2.1 En självklarhet hos organisationer? 

Weinstein (2002, s.249) menar att ”de flesta företagen spenderar en majoritet av sin tid, energi 

och resurser till att jaga nya affärer”. Majoriteten av företagen saknar helt enkelt en 

handlingsplan för att försöka tillfredsställa och hålla kvar kunderna, istället spenderar de 80 

procent av sin marknadsföringsbudget till att försöka attrahera nya kunder. Resultatet går även 

i linje med Paynes och Frows studier (1999). I kontrast till det studieresultatet, har det visat 

sig att 54 procent av företagen anser att prioriteringen ”hålla kvar kunder” gick före 
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prioriteringen att ”förvärva nya” (Stone, Aspinal och Nancarrow, 2001).  

 

Trots att mycket pekar på att klagomålshantering skapar mervärde för kunden och är viktigt ur 

ett företagsekonomiskt perspektiv är det många företag som saknar en fungerande hantering 

av klagomål (Stauss och Schoeler, 2004), . Många företag ser sig ha svårt med att beräkna 

lönsamheten utav klagomålsverksamheten och väljer därför att prioritera bort den. De har 

istället sett en eventuell hantering av klagomål som en utgiftspost och inte som en 

inkomstkälla, speciellt när det ska sparas under tuffa ekonomiska tider. 

 

Tre huvudsakliga faktorer till varför man väljer bort en implementering av ett system som kan 

hantera klagomål är enligt Berry (1996): 

 Man ser bara till implementeringskostnaden och glömmer bort de långsiktiga 

fördelarna. 

 Det finns ingen tilltro till validiteten hos kundklagomålen. 

 Majoriteten av missnöjda kunder väljer att inte klaga (Chebat, Davidow och Codjovi, 

2005) 

2.2.2 Stimulans av klagomålsinflödet 

En viktig aspekt att beakta som inte behandlas i kommande modell är inflödet av klagomål. 

Vad företag måste ta hänsyn till och försöka fånga upp är majoriteten missnöjda kunder som 

av flera skäl aldrig klagar. Ett flertal studier pekar på att antalet klagande kunder är väldigt 

lågt bland missnöjda kunder. Enbart 1 av 20 av alla missnöjda kunder klagar (Tax, Brown och 

Chandrashekaran, 1998). En annan studie bekräftar att 1 av 6 missnöjda bankkunder bryr sig 

om att klaga (Chebat, Davidow och Codjovi, 2005). Kunderna anser ofta att de ändå inte hade 

fått gehör för sina klagomål. För att inte gå miste om en kund och därmed en potentiell 

inkomstkälla, bör bolag uppmuntra kunder att klaga (Dennis och Meyers, 1996). Det är därför 

viktigt att bygga en kanal för feedback och underlätta för kunderna att klaga. Rust, Zahorik, 

and Kenningham (1996) går även så långt och menar att missnöjda kunder även borde belönas 

för att de klagar.  En missnöjd kund som aldrig fångas upp, och som söker sig till 

konkurrerande verksamhet, tar även med sig dyrbar kunskap. Med sig tar den förlorade 

kunden den feedback som är så nödvändig för en organisation, i sitt arbete med att förbättra 

verksamheten.  
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2.3 Metod för hantering av klagomål 

  

 ”Klagomål måste ses över 

   ur ett konstruktivt, positivt och professionellt 

   perspektiv” (Zairi, 2000, s. 331). 

 

För att kunna tillfredsställa kunder, och få dem att komma tillbaka, krävs det en 

välimplementerat och välfungerande klagomålshantering inom ett företag (Hansen, Wilke och 

Zaichkowsky, 2010). Zairi (2000) menar att klagomålshanteringen bland många företag visar 

stora brister, och ineffektiviteten kunde visa sig i form av: 

 Avsaknad av en fungerande systematisk strategi för hantering och bearbetning av 

klagomål. 

 Otillräckliga kunskaper beträffanden vikten av kundklagomål på strategisk nivå. 

 Brist på utbildad personal i klagomålshantering 

 Negativ företagskultur som präglas av ”skuld och tillrättavisande”  

 

Med en cykelmodell uppkallad efter sig själv ville Deming (1986) lyfta fram hur viktigt det är 

vid kvalitetssäkring med återkoppling för att dra lärdom av misstag. Dessa nyckelfaktorer 

ansåg han utgjorde en förutsättning för att uppnå Total Quality Management (TQM) samt en 

varaktig lönsamhet. Jag avser inte alls att fördjupa mig i Deming cykeln samt TQM. Kort kan 

Deming cykeln beskrivas utgöra grundpelarna i arbetet med fortlöpande kvalitetsförbättringar 

och illustreras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Deming cykeln1 
 

                                                
1
 Bild från http://www.ecocampus.co.uk/ecocampus_scheme/ems.html  (20120510) 

 

 

http://www.ecocampus.co.uk/ecocampus_scheme/ems.html
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CCMS 

TQM 

QFD 

FMEA 
Deming 
cykeln 

Vad avser det svårdefinierade kvalitetsbegreppet TQM går det att finna många försök till att 

beskriva konceptet. Jag kommer som sagt själv inte att försöka beskriva begreppet men 

eftersom kommande modell i grund och botten baseras på både Deming cykeln och TQM så 

kommer konceptet till en viss mån att beröras. 

2.3.1 Customer complaint management system model 

En modell för kundklagomålshantering som det bedrivits en del forskning kring är customer 

complaint management system model även förkortat, CCMS. Modellen baserar sig 

huvudsakligen på vad som tidigare nämnts på Deming cykeln och TQM. Bosch och Enriquez, 

(2005) såg fördelar med modellen, men såg även potential i en vidareutveckling av modellen.  

De ansåg nämligen att avsaknaden av viktiga praktiskt testade metoder inom TQM utgjorde 

ett problem med modellen. För att förbättra och vidareutveckla modellen valde de bland annat 

att implementera metoden QFD (quality function deployment). Kort beskrivet är QFD ett 

planeringsverktyg som omvandlar kundkrav till kvalitetstänk (Griffin och Hauser, 1992). En 

annan implementering, även den en del av TQM, är FMEA (failure mode effect analysis) 

(Bosch och Enriquez, 2005). Genom att FMEA utnyttjar data baserad på tidigare erfarenhet 

undviker systemet att utsätta kunder för onödiga företeelser, som kan leda till missnöje 

(ahsen, 2008). En sammanfattning av CCMS efter implementeringen illustreras med följande 

figur: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. CCMS uppbyggnad efter implementering 

 

Innan CCMS 7 olika steg redovisas, är det viktigt att ta hänsyn till tre viktiga faktorer som är 

avgörande för att mäta CCMS framgång (Bosch och Enriquez, 2005). Första faktorn är den tid 

det tar att besvara en drabbad kunds klagomål. Följt av andelen avslutade 

klagomålsfallsärenden, och slutligen utvärdering av servicenivån.  
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Illustrationen av CCMS (figur 4) kommer att efterföljas av en mer ingående beskrivning av de 

sju stegen. Författaren till modellen har för att underlätta förståelsen för processen valt att 

exemplifiera med ett konkret fall vilket även jag ämnar göra. Organisationen som tillämpat 

modellen är aktiv inom flygtransportbranschen och kommer fortsättningsvis att ha initialerna 

AM. De sju stegen i CCMS är följande och är fritt översatta (streckade figurer): 

 

 

      

             

 

     

 

  

  

      Nej          Ja      

        

  Ja          Nej 

          

     Nej   

 

       Ja 

 

 

 

Figur 4. CCMS modellen. Fritt översatt från Bosch och Enriquez (2005). 

 

För att underlätta förståelsen och hanteringen av klagomål har personalen på AM använt sig 

av 5 sammanlänkade kalkylblad i Microsoft Excel (Bosch och Enriquez, 2005). Kalkylbladen 

som har den fördelen att de kan anpassas efter personalens behov, har även fungerat som ett 

verktyg för validering av de olika processerna. Kalkylblad 1 innehåller kundbehov, problem 

definierat samt orsak till problem. Nästa kalkylblad är ett FMEA format, följt av kalkylblad 3 

som är en matris och skildrar vilka processer som är kopplade till olika kundbehov. 

Kalkylblad 4 är ett automatiskt genererat ”ursäkt brev” till de drabbade kunderna. Medans 

sista kalkylbladet skildrar vilka behov som inte uppfyllts. 

 

Planera/Förbättra 

        Betjäna Mät kundnöjdhet 

Nöjd kund? Klagomål? 

Feedback? Avsluta utan 

feedback 

CCMS (7steg) 
Utnyttja 

kundbehovet 

Omvandla 
kundsynpunkt till 
behov 

Analysera och 

lös problemet 

Dokumentera 

kundsynpunkt 

Uppdatera 
FMEA för att 

undvika återfall 

Låt den drabbade 
kunden ta del av 

lösningarna. 

Uppdatera PMS 
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Steg 1: Dokumentera kundsynpunkt 

Här är det viktigt att varje kundsynpunkt hanteras som en enskild fråga (Bosch och Enriquez, 

2005). Varje enskild fråga delas sedan upp i mindre beståndsdelar beroende på ämnesområde, 

och förs in i ett kalkylblad, innan det analyseras (tabell 1).   

 

Klagomålsnummer Flyg Kundsynpunkt 

2 22 Vi blev informerade om gate 3 men 

det korrekta var gate 4 

 

2.1 22 Vi informerades om att vi inte hade 

rätt till mat eftersom vi var sena 

Tabell 1.  Fiktiva data endast för illustration men strukturen baseras på ett stycke ur kalkylblad 1. 

 

 

Steg 2: Omvandla kundsynpunkt till behov/problem  

Kundbehoven identifieras sedan utifrån varje beståndsdel. För att få enhetlighet och struktur 

på kundbehoven kompletterar personalen meningsinledningen ”jag behöver...” med 

nödvändig information. Till sin hjälp i denna process har QFD som verktyg varit viktig för 

personalen. Personalen kan med hjälp av verktyget analysera och definiera orsaken till 

missnöje sett ur olika perspektiv, innan de omvandlas till ett kundbehov (tabell 2). Med hjälp 

av funktionen sammanfogning i Excel beskrivs problemet som ” 9 kunder misstas inom 

ansvarsområdet service vid påstigningsutgången”.  

 

 

Klagomålsnummer Ansvarsområde Orsak Var? När? Antal Berörd 

2.1 Service  Misstag Påstigningsutgången 15 mars 9 Kund 

Tabell 2.  Fiktiva data endast för illustration men strukturen baseras på ett stycke ur kalkylblad 1. 

 

Steg 3: Analysera och lös problemet 

Validering av de tidigare definierade problemen är svag vilket gör att de enbart kan lösas med 

provisoriska lösningar som tas till vid oförutsedda händelser. För att komma ifrån det och 

försöka finna permanenta lösningar till problem som kan uppkomma, analyseras 

bakomliggande processer till missnöje innan orsaken fastställs (tabell 3). Eftersom QFD inte 

är någon problemlösare utan enbart är begränsad till att förstå kunderna anses därför 

kommande steg vara nödvändiga. 
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Klagomålsnummer Felorsakande process Drabbad process 

2.1 Direktiv för att besvara en kund 

har inte efterföljts 

Kundservice 

Tabell 3.  Fiktiva data endast för illustration men strukturen baseras på ett stycke ur kalkylblad 1. 

 

Steg 4: Utnyttja kundernas behov    

Klagomål är en viktig källa för att identifiera kundens behov och maximera värdet för 

företaget. Lika viktigt är det att ta tillvara på positiva kommentarer från kunder och lagra dem. 

Lagrad informationen kan komma att utnyttjas och utgöra grunden för en omfattande databas, 

QFD kvalitetshus, samt en prioriteringslista på kundbehov. Den insamlade informationen kan 

sedan tillämpas för att förbättra och uppdatera dessa planeringsverktyg. När det saknas 

information om vilka kundbehov som prioriteras före andra kan dessa behov fungera som en 

utgångspunkt vid en förbättring. I AM:s fall så fattades en prioriteringslista på kundbehoven, 

istället valde man att dela upp kundbehoven och sedan sammanställa dem utifrån vilka behov 

som inte tillgodosetts (figur 5). Alla kundbehov har lika stort värde i sammanställningen men i 

arbetet med att förbättra serviceprocesser är det viktigt att fokusera på kundbehoven som 

berör allra flest kunder. För att lättare kunna se mönster och vilka processer som behöver 

omarbetas valde även AM att utveckla en matris (figur 6). Matrisen skildrar på ett enkelt sett 

vilka processer som är kopplade till de olika kundbehoven. 

  

  

 

 

 

 

 

Figur 5. Exempel på prioritering av kundbehov (ett stycke ur kalkylblad 5) Källa: Bosch och Enriquez (2005). 
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Figur 6. Matris på kundbehov kontra processer (ett stycke ur kalkylblad 3) Källa: Bosch och Enriquez (2005). 

 

Steg 5: Uppdatera FMEA för att undvika återfall 

Initialt var tjänsten FMEA inget som fanns tillgängligt på verksamheten. Men i takt med att 

klagomål inkom och dokumenterades kunde utvecklingen av ett förebyggande system 

påbörjas (tabell 4). För att förhindra upptäckta fel applicerades systemet med hjälp av steg 4 

samt 5 förebyggande åtgärder, som var användbara vid diverse uppkomna situationer. På så 

sätt ansåg AM att de kunde anpassa sina arbetsprocesser mot en mer kundorienterad karaktär. 

 

Klagomålsnummer Ansvarsområde Orsak Kundbehov Rekommenderad 

lösning 

2.1 Service  Misstag Ett bra 

bemötande 

Genomgång med 

service personal 

om direktiven 

Tabell 4.  FMEA. Fiktiva data endast för illustration men strukturen baseras på ett stycke ur kalkylblad 2. 

 

Steg 6: Låt den drabbade kunden ta del av lösningarna 

För att få en nöjd kund är det viktigt att kunderna känner att de blir lyssnade på och får den 

respekt de förtjänar. För att uppnå det utfallet hos en kund anses det vara väldigt viktigt att 

snarast möjligt besvara deras klagomål och be om ursäkt för det uppkomna. För att 

effektivisera den processen tar AM till sin hjälp ett Excel-dokument som per automatik skapar 

en ”ursäkts brev”. I brevet deklareras definitionen på problemet, orsaken till det uppkomna, 

samt vilka åtgärder som ska tas till. För att få struktur på arbetet för personalen fungerar även 

utskicken av breven som en bekräftelse på att analys utförts.    
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Steg 7: Uppdatera prestationmätningssystem (PMS) 

När processen anses vara avslutad ser AM till att uppdatera andelen avslutade klagomålsfall 

samt den tid det tog att avsluta fallen. Tiden det tar att avsluta fallen fann AM under arbetets 

gång vara en kritisk faktor och är något som man ska försöka kontrollera. För att uppnå hög 

andel avslutade klagomålsfall förutsätter det att hanteringen av dem sker på så kort tid som 

möjligt. 

 

Vidare betonar författarna till modellen att en nyckelfaktor för en organisations överlevnad är 

att lära känna sina kunder, kunskap som kan genereras och uppnås genom ett system som kan 

hantera klagomål. Ett sådant system bör implementeras i varje bolag oberoende av struktur 

eller produkt. Sedan klagomålshanteringen på AM övergick från en simpel verksamhet till att 

vara en del av CCSM har tiden för att hantera klagomål reducerat rejält, från veckor till dagar. 

Trots förbättringen anser AM att där finns mycket kvar att jobba med. Rutiner, regler och 

utbildning är en del i förbättringsarbetet.  CCSM har även haft en positiv inverkan på 

företagskulturen. CCMS framgång har bidragit till att ledningen fått upp ögonen för systemet 

och engagerat sig på en högre nivå än tidigare. Klagomål ses inte längre som en källa till 

skuld utan som en unik källa till kunskap. 

 

Innan jag berör empirin, har jag en föreställning av att kundnöjdhet är a och o inom en 

organisation, oavsett hur man jobbar för att uppnå det. Hantering av klagomål må vara ett sätt 

att uppnå kundtillfredsställelse, för de brister en organisation inte känner till existerar inte och 

kan därmed inte heller åtgärdas. Åtgärder som mycket väl kan tillgodose en kunds behov och 

reducera missnöje. När det gäller hur en organisation praktiserar bearbetning av klagomål så 

har jag en uppfattning av att mycket idag är automatiserat. Även om CCMS modellen till stor 

del är automatiserad så lämnades det ändå utrymme till personalbidrag. Inslag som jag även 

hoppas finna hos studiefallet Länsförsäkringar. Det ska bli intressant att se hur saker och ting 

förhåller sig ute i det verkliga. Frågetecknen är många.   

 

Är det viktigt för en organisation att uppnå ett reducerat missnöje hos sina kunder och varför i 

så fall? Är kundnöjdhet en viktig faktor till varför klagomålshantering bedrivs, och på vilket 

sätt i så fall. Hur bearbetas/tillvaratas ett klagomål inom organisationen samt vilka 

tillvägagångssätt tillämpas för att stimulera inflödet av klagomål.  
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3. Metod 

3.1 Forskningsfilosofi 

Utgångspunkten i denna studie beträffande vetenskapssyn är hermeneutisk. Hermeneutisk syn 

utgår från att skapa en helhetsbild genom att tolka text, och kan ställas mot en positivismisk 

syn som istället strävar efter att hitta regelbundenheter genom statistiska analyser (Bryman 

och Bell, 2005). Objektivitet och kunskap som är fri från värderingar är något som 

kännetecknar den senare synen.  

 

Eftersom studien är av kvalitativ form och mycket handlar om att tolka intaget av data så 

vägde det över mot en hermeneutisk synvinkel. Förhoppningsvis kan tolkningar berika och 

generera kunskap sett ur ett nytt perspektiv. Den hermeneutiska synen har sin svaghet i form 

av större osäkerhet jämfört med alternativa val men är desto öppnare för nya infallsvinklar 

vad beträffar kunskap. 

3.2 Forskningsansats 

Vid insamling och bearbetning av data ställs en forskare vanligtvis inför två val av strategi, att 

tillämpa en kvantitativ eller en kvalitativ ansats (Bryman och Bell,  2005; Denscombe , 2000). 

En kvalitativ ansats lägger vanligtvis vikt på beskrivande analys av ord och mening och går på 

djupet medans en kvantitativ ansats fokus hamnar på kvantitet och bredd. För att kunna 

undersöka och få en djupare förståelse för klagomålshantering har jag ansett att en kvalitativ 

strategi lämpar sig bäst för det ändamålet, något som inte hade varit möjligt med en ytlig 

kvantitativ studie. 

 

Svagheten med en kvalitativ studie kan anses vara att många variabler kommer att 

aktualiseras framför många enheter, m.a.o. fokuseras det på få respondenter och djuphet 

framför många respondenter och översiktlighet. Detta resulterar i att jag i min studie kommer 

att ha en avsaknad av mångfald i tillvägagångssättet vid klagomålshantering. Jag anser att det 

är viktigare att studera klagomålshanteringen med få kunniga respondenter med mer ingående 

kunskap framför en större mängd respondenter med ytlig kunskap. 

 

Styrkan i den valda ansatsen ligger i dess flexibilitet och öppenhet. Jag har inte för avsikt att 

på något sätt begränsa utfallet utan låter istället dörren stå öppen för intag av nya perspektiv, i 

hopp om att kunna tillföra ämnet och syftet med studien nya kunskaper. 
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3.3 Val av studieobjekt 

I denna rapport studerar jag fenomenet klagomålshantering och dess beståndsdelar. 

Tjänstesektorns framfart har ökat pressen på organisationer att kunna utnyttja kundnöjdhet 

som ett viktigt konkurrensmedel. En potentiell kanal till tillfredsställelse som inte kunnat 

utnyttjas av många organisationer på grund av okunskap, är klagomålshantering. Vikten av 

kundnöjdhet i kombination med bristen av kunskap inom klagomålshantering har fångat mitt 

intresse för att fördjupa mig inom området och eventuellt bidra med ytterligare kunskaper. 

 

För att uppfylla uppsatsen syfte fann jag det viktigt att välja fallstudieföretag som aktivt 

arbetar med att uppnå tillfredsställelse hos kunderna. För att inte begränsa det till enbart ett 

affärsområde och eventuellt beakta olikheterna av klagomålshantering från bransch till 

bransch föll valet på organisationer som är aktiva inom två olika affärsområden. Valet av flera 

studieobjekt går i linje med Yin (2003) som framhåller vikten av att göra flera fallstudier för 

att uppnå ett mer övertygande resultat. De olika branscherna var detaljhandeln samt 

finansmarknaden. Efter mycket om och men, spruckna löften, fanns det enbart en kandidat 

kvar att tillgå. Den återstående kandidaten är en aktör som år efter år erhållit en bekräftelse för 

sin goda prestation med att uppnå tillfredsställelse hos kunderna. Aktören som ligger i 

framkant inom det området går under namnet Länsförsäkringar AB. 

3.4 Undersökningsmetod 

Bland de ledande undersökningsmetoderna inom forskning, förefaller en fallstudie vara mest 

tillämpbar när avsikten med studien är att gå på djupet Yin (2003). En fallstudie är även mest 

lämplig vid mindre undersökningar och där frågor inom forskning som ”hur” och ”varför” ska 

besvaras. Eftersom jag min studie har för avsikt att fördjupa mig i ett enskilt fall och inte gå 

på bredden eller studera en utveckling över tiden fann jag en fallstudie som det självklara 

valet. 

3.5 Datainsamlingsmetod 

En fråga som aktualiseras vid en empirisk insamling av data är vad för typ av data som ämnas 

samlas in: primär eller sekundärdata. Primär data är den data som forskare samlar in för första 

gången direkt från den ursprungliga informationskällan medan sekundärdata utgörs av data 

som någon annan samlat in, för ett annat ändamål än den fråga forskaren vill belysa(Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2001). 
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I denna rapport kommer jag att använda mig av primärdata som utgörs av intervjun. De 

vanligaste kvalitativa metoderna för insamling av empirisk data är enligt (Denscombe, 2000) 

dokumentundersökningar, observationer, gruppintervjuer samt personliga intervjuer. Bland de 

nämnda metoderna kommer jag att tillämpa personliga intervjuer. 

3.6 Intervjumetodik 

Med få respondenter och med ett utrymme till att ställa följdfrågor vid oklarheter och 

invecklade frågor anser Denscombe (2000) att det bästa valet av metod för det är intervju. 

Insamling av data till kvalitativa fallstudier som denna genomförs bäst med hjälp av en 

intervju (Yin, 2003). För att inte gå miste om kontakten som infinner sig mellan intervjuare 

och respondent och förhoppningsvis få mer insiktsfulla svar har jag valt att genomföra 

intervjun ansikte mot ansikte med respondenten, framför en telefonintervju samt e-

postintervju.  

 

En viktig fråga att beakta är hur en intervju ska struktureras och genomföras. Bland de tre 

forskningsintervjuer som infinner sig: strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad 

(Denscombe, 2000), ansågs det lämpligast för studiens ändamål med en semistrukturerad. 

Anledningen till det är att den ger en frihet att ställa följdfrågor trots att den många gånger är 

baserad på intervjuguiden. En intervjuguide skapades sedan baserad på min teoretiska 

referensram (se bilaga1), för att försöka finna en strukturerad frågeställning beroende på 

ämnesområde de berör (Kvale och Brinkmann, 2009).  

 

En annan fråga som är viktig att ta hänsyn till vid genomförande av en intervju är ifall 

agendan skall vara dold eller inte, vad som är en lämplig intervjulängd samt ifall intervjun 

skall spelas in eller inte.  Jag kommer att genomföra intervjun med en öppen avsikt. För att 

försäkra mig om att få träffa rätt person att besvara mina frågor, samt ge respondenten en 

möjlighet att förbereda sig, skickade och jag in ett e-mejl med en kort beskrivning på 

innehållet i intervjun.  Vidare bestämde jag mig för att spela in samtalet efter att respondenten 

gett sitt medgivande till det med åtanken om att kunna återkoppla till intervjun vid oklarheter i 

ett senare skede. Självfallet kan utfallet av intervjun påverkas vid inspelning av ett samtal. 

Jacobsen (2002) menar att en inspelning kan ha en negativ inverkan på intervjuobjektet och 

att det kan medföra att den intervjuade blir mer sluten och försiktig än om inspelningen inte 

ägt rum. 
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Vidare är intervjulängden av betydelse för intervjuns kvalitet. För att inte respondenten ska 

tappa intresset och motivation att fördjupa sig i frågorna och istället ge ytliga svar valde jag 

att begränsa intervjun till cirka en timme.   

3.7 Dataanalys 

Fallstudier kan analyseras enligt Miles och Huberman (1994)  utifrån ett separat perspektiv 

med empirin samt sinsemellan.  När en fallstudie ställs mot empirin, även kallat within-case, 

tillämpas vanligtvis tabeller och matriser vid analys, för att underlätta jämförelsen. För att öka 

generaliseringen och få en djupare förståelse för det undersökta kan analysen även utökas till 

att innefatta en jämförelse fallstudierna emellan, genom en så kallad cross-case analys. På 

grund av att jag i min studie inte har kunnat uppnå en mångfald av respondenter har analysen 

av förklarliga skäl begränsats till en within-case. 

 

Jag har för att underlätta arbetet med analysen gallrat bort irrelevant data både vad beträffar 

teorin och empirin. Vidare har jag även för att underlätta för läsaren strukturerat data i 

analysen i likhet med teorins uppbyggnad. Intervjuguiden inleds kort med avsikt att bekanta 

sig med respondenten och organisationen. Vidare försöker jag fånga upp respondentens och 

organisationens ställning till kundnöjdhet innan jag avslutningsvis belyser organisationens 

klagomålshantering. Syftet med att försöka fånga upp hur de ställer sig till kundnöjdhet är att 

skapa sig en bild av vad det är som driver dem till att uppnå tillfredsställelse hos kunder 

genom exempelvis metoden klagomålshantering. Avsnittet klagomålshantering i 

intervjuguiden inleds i stora drag med att klarlägga organisationens förhållningssätt till 

klagomål, fortsätter sedan med hur man praktiskt jobbar med stimulansen och hanteringen av 

klagomål, innan respondenten ges möjlighet att fritt reflektera över ämnet. 

 

För att försöka fånga upp delar i teorin jag har för avsikt att studera valde jag i linje med 

Kvale och Brinkmanns (2009) studier, att ställa en djupare fråga inom varje ämnesområde tätt 

följt av följdfrågor för att krama ur respondenten så mycket information som möjligt. Ifall den 

djupare frågan inte fångar upp tillräckligt mycket förståelse för ämnet inträder följfrågorna i 

form av ett ”informationsnät”. Jag försökte även att undvika felformulerade frågor som kunde 

leda till korta svar i form av ja och nej. Men de få frågor som kunde leda till korta svar 

efterföljdes av en följfråga där jag bad respondenten utveckla sitt svar. För att undvika 

missförståelse strävade jag även mot att inte ställa allt för långa eller dubbla frågor. Det finns 

en överhängande risk att intervjufrågor mer eller mindre leder respondenten in på ett visst 
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spår. Så länge frågorna inte begränsar respondentens svar i en viss inriktning, i allt för stor 

utsträckning, ges det rätt förutsättningar för att relevant kunskap fångas in. 

3.8 Validitet 

Validitet är det viktigaste kriteriet vid bedömning av kvaliteten på forskning (Bryman och 

Bell, 2005). Kriteriet fungerar som ett mätinstrument och avser mäta giltigheten i en 

undersökningsslutsats.  I min strävan att öka validiteten försökte jag i den mån det var möjligt 

att se till att respondenter som besatt rätt kunskap inom det undersökta området intervjuades.  

 

Fortsättningsvis försökte jag tillämpa Kvale och Brinkmanns (2009) intervjuteknik för att 

undgå fallgropar i möjligaste mån och istället säkerställa att rätt information samlades in.  

 

En ytterst viktig diskussion att lyfta fram är vilken påverkan mitt smala omfång av 

respondenter får på rapportens utförande i term av validitet men även reliabilitet. De fåtal 

respondenter har sitt ursprung i svårigheten med att få organisationer att ställa upp och bidra 

med relevant information. Avsaknaden av respondenter är den största svagheten med min 

rapport. Bidrag av information från ett större antal respondenter hade istället ökat validiteten 

och med säkerhet även satt sin prägel på rapportens resultat med hjälp av fler infallsvinklar. 

Jag känner dock att utifrån de förutsättningar och med respondentens ingående kunskap och 

erfarenhet ändå kunna fullborda rapportens syfte på ett tillfredsställande sätt.  

3.9 Reliabilitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär huruvida en undersökning kan upprepas på nytt och 

leda till samma resultat (Bryman och Bell, 2005). Den valda metoden bör alltså för att hög 

reliabilitet ska uppnås vara oberoende av undersökare och ge samma utfall utan att låta sig 

påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga företeelser (Denscombe, 2002). Med bland annat en 

utförlig beskrivning av studiens genomförande hoppas jag kunna bidra med rätt 

förutsättningar för andra, att upprepa studien.  

 

Vad som bör understrykas är att det trots allt finns en risk att en annan forskare hade kunnat få 

ett avvikande resultat vid analys av samma data (Bryman och Bell, 2005). Data går att tolka 

på olika sätt och avvikelser av resultat från forskare till forskare är en vanlig syn inom 

kvalitativ forskning och går inte att undgå, vilket forskare i allmänhet är medvetna om. Det 

som möjligtvis går att påverka är istället graden av avvikelser. Det förefaller ändå som att 

forskare med samma synvinkel bör kunna se samma företeelser och komma till samma 
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resultat som i den utförda studien.   

 

En annan viktig aspekt att beakta är graden av objektivitet och opartiskhet när det gäller 

respondentens reflektioner över ämnet. Som anställd och med en kännedom om att studien 

kommer att finnas tillgänglig för många finns det en risk att svaren på frågorna påverkas i en 

viss riktning, för att skönmåla bilden av organisationens syn och hantering av klagomål.  

Med en medvetenhet av problematiken och till studiens försvar har jag gjort vad som varit 

möjligt för att minimera komplexet. Det har skett genom jag anpassat vissa frågor till dess 

utformning för att kontrollera att respondenten står fast vid vad som tidigare sagts. 

 

Vad avser sekundärdata har jag försökt anamma ett källkritiskt förhållningssätt vi inhämtning 

av data. Svårigheten med det ligger i att vara tillräckligt källkritisk men jag har i den mån det 

varit möjligt uppsökt grundkällan för att öka tillförlitligheten. Informationsinsamlingen av 

klagomålshantering har varit problematisk.  Jag har upplevt det studerade forskningsområdet 

som ett ämne som inte behandlats av någon större skara forskare utan jag har istället tvingats 

förlita mig på ett fåtal källor. Källor som jag granskat kritiskt.     
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras insamlad empirisk data från en fallstudie efter en intervju med min 

respondent på Länsförsäkringar. Först kommer jag att skildra företagets ställning till en nöjd 

kund för att få en bild av under vilka förutsättningar organisationen jobbar med att hantera 

klagomål. Sist kommer metoder som tillämpas i samband med klagomålshantering att 

presenteras.  

4.1 Fallstudie av Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 

Eftersom Länsförsäkringar AB består av flera aktörer kommer empiriska data att baseras på 

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Jag har för att underlätta läsningen och få mer flyt i 

texten frångått den kronologiska ordningen på intervjufrågorna vid sammanställning av 

respondentens utlåtande. Av samma anledning kommer respondenten Per-Olofs initialer, P.O. 

att användas, samt LF för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Intervjun med P.O. 

genomfördes den 16 maj 2012 i ett stort mötesrum på Länsförsäkringar Göinge Kristianstad, 

och avslutades efter en timme.  

4.1.1 Intervju med Per-Olof Dahl 

P.O. är yttersta klagomålsansvarig och direkt underställd VD:n. Han har tidigare jobbat som 

försäljare och chef i 40 år och anser sig vara van vid att hantera positiva samt 

missnöjesyttringar. P.O. berättar kort att Länsförsäkringar AB är kundägt, består av 23 

fristående länsbolag, varav Länsförsäkringar Göinge Kristianstad utgör en av dem. 

Tillsammans äger de Länsförsäkringar AB vars huvudsakliga verksamhet består av att erbjuda 

kunder tjänster inom bank och försäkring.  

4.1.2 Länsförsäkringars ställning till kundnöjdhet 

Vad som kännetecknar en nöjd kund för P.O. är” i nio av tio fall tystnad”, men även ”kunder 

som varit riktigt nöjda och hör av sig”. Vidare berättar P.O. att en nöjd kund ger ringar på 

vattnet och tillägger  

 

 ”den optimala lyckan med en nöjd kund är att en nöjd kund genererar en ny kund”, ”en nöjd 

 kund är bra för organisationen helt enkelt, både ur ett PR-perspektiv samt reklamsynpunkt”.  

 

Likaså är det med missnöje ”missnöje sprider sig och genererar missnöje hos andra, vilket 

skadar varumärket”. Det är därför ”viktigt att ständigt jobba med förbättringar för att reducera 

missnöjet”.  P.O. menar att det är viktigt att komma ihåg att det är billigare att behålla kunder 

än att skaffa nya, för att ”tappar du en kund så måste ersätta den kunden med två nya för att 
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öka en”. En insikt som respondenten kommer till är ” en kund behöver inte alltid vara nöjd för 

att komma tillbaka” och när jag ber honom utveckla det svarar P.O. att en kund kan 

exempelvis vara missnöjd över en premiehöjning, men att lojalitet är starkare än det 

kortsiktiga missnöjet som gör att kunden stannar kvar. ”Nöjd och lojal i samma kund och du 

har lyckats”. P.O. framhåller även, att en fördel med en återkommande kund är att de är 

lättare att betjäna och, 

 

 ”eftersom jag vet vem det är och vad han vill, jag behöver inte ställa 30 frågor igen”. Har  vi 

 redan gått igenom en persons ekonomi och beviljat ett lån och kunden kommer in senare och 

 vill låna till en vespa så behöver inte samma process genomgås på nytt”.  

 

Vidare berättar respondenten att det är även lättare att sälja på en nöjd kund en tjänst än vad 

det är med en missnöjd kund, men däremot finns där inget som talar för att en nöjd kund 

skulle vara mindre priskänslig.  

4.1.3 Klagomålshantering på Länsförsäkringar 

När P.O. får frågan om vad ett klagomål betyder för organisationen berättar han att det är 

oerhört viktigt att ta klagomål på fullt allvar för att de generar nu kunskap och ”den dagen du 

inte gör fel är du inte med på marknaden”. Det är viktigt att tillfredsställa alla kunder i den 

mån det är möjligt, men däremot vill han betona vikten av att kunna skilja på väl underbyggda 

klagomål som det finns fog för samt ”lösa” missnöjesyttringar. Klagomål som det finns fog 

för ”leder till förbättringar inom verksamheten medan lösa missnöjesyttringar enbart är 

resurskrävande”. Finns det fog för missnöje är det ”viktigt att kompensera kunden till 100 

procent”. P.O. berättar vidare att det är ytterst viktigt att klagomål kommer till deras 

kännedom för ”annars är de så naiva att de tror att det är bra på allt”.  

 

Han nämner även att antalet missnöjda kunder som väljer att inte klaga är ett mörkertal. Att 

inte alla väljer att klaga vid missnöje ser P.O. som ett problem. LF får exempelvis aldrig 

någon ”möjlighet att förklara orsaken till missnöje och på så sätt eventuellt undvika att 

kunden går till någon annan”. Ett annat problem är även att LF ”går miste om den feedback 

som är så viktig för verksamhetens utveckling”.  I arbetet med att fånga upp orsaken till 

eventuellt missnöje har LF planer på att aktualisera ”utskick av enkäter till kunder som väljer 

att lämna oss”. På så sätt hoppas de få en inblick i ifall kunden valde att lämna dem av rent 

missnöje eller av andra skäl. Är bakomliggande faktor till kundens avhopp missnöje är det 

viktigt att ta reda på missnöjets art, och utifrån det ta till nödvändiga åtgärder och anpassa 
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verksamheten.  

 

Andra metoder som de tillämpar för att stimulera klagomålsinflödet från kunder är att LF ” 

ber, uppmanar kunder att höra av sig ifall de är missnöjda med något” både genom deras 

hemsida samt broschyrer. Kunderna kan på ett enkelt sätt komma med sina synpunkter genom 

dels ”de traditionella kontaktvägarna men även genom Facebook och kunddialogen”. 

Kunddialogen är ”inloggade möten där kunden får en möjlighet att under sekretess ställa 

frågor och få dem besvarade direkt”. P.O. påpekar även att ett sätt att fånga upp missnöje på, 

är att ” vara ute bland kunder”. 

 

För att försöka få mig en helhetsbild av hur ett klagomål hanteras från början till slut ber jag 

P.O. att utförligt beskriva hanteringsprocessen. För att hantera klagomål ”använder vi oss av 

kundvårdssystem även kallad EttKund”. EttKund är i grund och botten en sammanslagning av 

flera system till ett och fungerar som ett CRM (customer relationship management) verktyg. 

Kundvårdssystemet kan väldigt enkelt beskrivas som ”fliken översikt på din internetbank”. 

Genom att logga in på EttKund kan någon i personalen på ett enkelt sätt få en överblick över 

allt som kan röra en kund, allt från vilken motorförsäkring kunden tillhandahåller till vad 

kunden har varit missnöjd med.   

 

Vidare understryker P.O. att det är viktigt att skilja på kundsynpunkt och klagomål. Till 

skillnad från kundsynpunkt så är klagomål hårt reglerad av finansinspektionen, och ställer 

höga krav på arkivering och dokumentation”. Även åtkomstmöjligheten för personalen ser 

olika ut och är mycket mer begränsad när det gäller klagomål. Enbart två handläggare, chefen 

samt P.O. ges full behörighet att tillträda kundklagomålen medans fler i personalen är 

behöriga att ta del av synpunkter.   

Kundsynpunkter och klagomål som kommer in registreras i ett word-dokument, för att sedan 

arkiveras av en handläggare i EttKund inom respektive affärsområde. Den arkiverade datan 

struktureras sedan automatiskt efter datum för att underlätta hanteringen av dem, innan det 

analyseras.  

 

Får inte kunden gehör för sitt klagomål hos handläggaren och kunden väljer att gå vidare med 

ärendet så långt som det bara är möjligt vandrar klagomålsärendet vidare till 

affärsområdeschefen. Under hela processen är det viktigt att informera kunden om 

klagomålets status för att inte spä på missnöjet ytterligare. Görs ingen ny bedömning i ärendet 
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landar slutligen klagomålet på P.O: s skrivbord. P.O. ska sedan på ett objektivt sätt ta ställning 

till ifall tidigare bedömning bör stå fast eller om det finns grund för missnöje. Är tidigare 

bedömning rätt fastslagen så läggs ärendet ner och om inte så hjälper P.O. kunden med att 

vända sig till rätt instans beroende på ärendets karaktär. Om ett ärende istället mynnar ut i att 

kunden får gehör för sitt missnöje är det viktigt att kompensera kunden innan analys påbörjas. 

Missnöje växer för varje dag som passerar och upphör inte förrän kunden känner att någon 

lyssnar och har förståelse för den uppkomna situationen. Efter att det fastslagits att kunden 

hade rätt så är det, 

 

 ”min uppgift att försöka finna orsaken till att fel förekommit”. Eftersom vi jobbar med 

 människor och fel begås så tittar jag på ifall det kan röra sig om stress? För lite resurser? 

 Bristande erfarenhet? Behöver vi lägga till någon utbildning? Det förs sedan upp en diskussion 

 på varje avdelning en gång i veckan om vilka fel som uppkommit för att andra inte ska upprepa 

 dem, gör ni så här så leder det till missnöje och gör ni så istället så går det fortare och vi blir av 

 med felkällan.  Det är en ständig dialog som förs”.  

 

Efter att analys visar att LF begått fel ”skickas det ut ett brev till kunden där det deklareras att 

vi har begått fel och att vi därför vidtagit åtgärder och ändrat rutiner för att förhindra att det 

sker i fortsättningen, tack för hjälpen”. 

 

Åtgärder som vidtas, följs sedan upp både genom EttKund, en nöjdkund undersökning och 

även genom möten för att se ifall de hade rätt effekt. Visar det sig att åtgärderna inte haft rätt 

effekt görs en ny analys innan verksamheten justeras på nytt. För att se till att personalen 

ständigt besitter rätt kunskap inom klagomålshantering anordnas det även löpande 

utbildningar. När P.O. får frågan om han anser att klagomålshanteringen kan förbättras svarar 

han ” det finns inget som inte kan förbättras”. P.O. avslöjar att förbättringar redan är på gång 

och att ” alla 23 länsbolag ska slå ihop sina EttKund, vilket underlättar arbetet med att 

upptäcka mönster och därmed förutse saker och ting” Efter lite betänketid säger han 

”personalen har inte klart för sig vad som är ett klagomål respektive kundsynpunkt enligt 

lagens mening, och det kan förbättras”. 

 

Avslutningsvis frågar jag honom hur han ser på klagomålshanteringen ur ett ekonomiskt 

perspektiv och får som svar ”på kort sikt är det en kostnad men på lång sikt är det en 

inkomstkälla. P.O. får till sist även besvara följdfrågan, kan ni sätta siffror på lönsamheten? 

vilket han besvarar med ”det är svårt att beräkna lönsamheten”. 
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5. Analys 

I detta avsnitt presenterar jag min analys, med syftet som utgångspunkt. Syftet är att 

utvärdera och få en djupare förståelse för beståndsdelar i klagomålshantering och utifrån det 

försöka kartlägga ifall det finns stöd för den empiriska modellen för klagomålshantering. 

Finns det kunskap att bidra med genom att ställa dem mot varandra? Analysen bygger på 

teorin samt respondentens uttalande.  

5.1 Länsförsäkringars ställning till kundnöjdhet 

Att Länsförsäkringar ser en nöjd kund som en förutsättning för att kunna driva sin verksamhet 

råder det ingen tvekan om. En nöjd kund är bra ur ett marknadsföringsperspektiv (WOM) 

(Luo och Homburg, 2007) och instämmer väl med länsförsäkringar syn på att, en nöjd kund 

ger ringar på vattnet och genererar nya kunder. Missnöje är kostsamt (Singh, 1991), lika 

mycket som bra reklam kan gynna LF kan en missnöjd kund missgynna organisationen. En 

annan nackdel med missnöjda kunder anser LF vara, när de väljer att sluta vara kunder och 

bekräftar på så sätt teorin som menar att en missnöjd kund är någon annans kund (Homburg 

och Furst, 2005). För när kunder slutar vara kunder så måste det ske till priset av att nya måste 

rekryteras, och att värva nya kunder är dyrt och ställs mot Mithas et al.( 2005) som menar att 

rekrytera kunder är inte billigt. Även om det är kostsamt att värva nya kunder så måste det ske 

på grund av naturliga avgångar. Men kan en organisation reducera antalet onaturliga avgångar 

kan de även reducera kostnaderna. I likhet med teorins linje, att det är tidseffektivare att 

betjäna återkommande kunder (Mithas et al. 2005), anser LF att tidigare kunskap om en kund 

påskyndar processen med att passa upp kunden. När det gäller frågan som delar forskare i två 

läger, ifall det råder ett samband mellan en nöjd kund och priskänslighet eller inte, så hade LF 

ingen uppfattning alls. Istället menade de att det däremot är lättare att sälja på en nöjd kund en 

tjänst.   

 

Lojalitet anser LF vara något mycket viktig att försöka uppnå hos kunder bland annat genom 

att vara lokala, för trots att en kund är missnöjd så går en kunds lojalitet gentemot 

organisationen före. En lojal kund förutsätter alltså inte nödvändigtvis en nöjd kund och ska 

ställas mot den bekräftande teorin som menar att nöjda kunder ofta är lojala (Fornell, 1992) 

samt att sannolikheten för att en kund ska komma tillbaka är hälften så stor vid missnöje. 

 

Att LF är införstådda med vad en nöjd kund betyder för en verksamhet bekräftar klart hur det 

ställer sig till en nöjd kund. Teorin visar nämligen att en nöjd kund inte är något som 

prioriteras högt hos många organisationer utan istället läggs all krut på att nyrekrytera kunder 
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istället.  En nöjd kund är viktig! Deras hållning till en nöjd kund ger en indikation på vad det 

är som driver dem till att uppnå tillfredsställelse hos kunder genom exempelvis metoden 

klagomålshantering. En sammanfattning av jämförelsen följer nedan i tabellform. 

 

 Teoretiskt område Länsförsäkringar Göinge-

Kristianstad 

Återkommande kunder 

 

Kunder stannar kvar, förbättrad 

lönsamhet, lägre kostnader  

Kunder återkommer, billigare att 

behålla kunder än att skaffa nya 

Resurseffektivare Tidseffektivare att betjäna 

återkommande kunder 

Lättare att betjäna en kund som 

betjänats tidigare 

Inköp Delad uppfattning om en nöjd 

kunds priskänslighet 

Ingen uppfattning 

WOM En nöjd kund är bra ur ett 

marknadsperspektiv 

En nöjd kund ger ringar på vattnet och 

generar nya kunder 

 Missnöje är kostsamt Missnöjd kund kan missgynna 

organisationen 

 

Tabell 5. Teorin ställs mot empirin i avseendet kundnöjdhet. 

 

5.2 Jämförelse av klagomålshantering 

Per- Olofs citat ”den dagen du inte gör fel finns du inte med på marknaden” säger en hel del 

om hur LF ser på betydelsen av klagomål. Klagomål är en viktig informationskälla, vilket 

även Stauss och Siedel (2004) lyfter fram som en fördel med klagomålshantering. Dock 

framhåller LF att det är viktigt att skilja på väl underbyggda klagomål, som generar 

nyckelkunskaper, samt ”lösa” missnöjesyttringar, som enbart är resurskrävande. P.O:s  citat 

kan även ställas mot Johnstons (2001) studier som visade på ett samband mellan 

klagomålshantering och den ekonomiska lönsamhetsgraden. Den bilden av klagomål delar 

olyckligtvis inte alla organisationer. Enligt Berry (1996) är det många organisationer som 

saknar en tilltro till validiteten hos kundklagomålen, och tar därför inte dem på allvar. En 

annan orsak till varför klagomål prioriteras bort är på grund av de kortsiktiga kostnader som 

det innebär att implementera ett system. Den långsiktiga fördelen glöms helt enkelt bort. LF 

ser det också som en kostnad men även som en ovärderlig och nödvändig kostnad, som på 

lång sikt även betalar sig.  

 

Tittar man till det teoretiska och praktiska tillvägagångssättet vid hantering av klagomål ser 

man stora likheter. För ser man bortom ”skalet”(CCMC kontra EttKund) går det att finna ett 
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ömsesidigt mönster. Men visst finns det skillnader. Grundidén bakom den teoretiska och 

praktiska tillämpningen styrs av en gemensam nämnare, att generera rätt förutsättningar för att 

kunna kundorientera sin verksamhet. Tillvägagångssättet ser ut som följande. Kundsynpunkt 

dokumenteras för att sedan utvärderas, källa till problem lokaliseras, problem åtgärdas, kund 

informeras/tillgodoses, personal informeras i förebyggande syfte så att fel inte upprepas, 

verksamheten justeras och efterföljs av en ny utvärdering. Den slutgiltiga utvärderingen 

genomförs i syfte att se ifall justeringen av verksamheten har haft någon effekt och realiseras 

genom att mäta kundtillfredsställelsen och följa upp den utförda prestationen genom EttKund 

respektive CCSM.  

 

Den stora skillnaden mellan teorin och empirin infinner sig i det förebyggande arbetet. I teorin 

bygger en stor del av det arbetet på systemet FMEA medans fokus i empirin bygger på den 

mänskliga kommunikationen. Möten sätts upp inom respektive avdelning, problem lyfts fram, 

potentiella åtgärder diskuteras, åtgärder sätts in innan de utvärderas vi nästa möte.  

 

Prioritering är ett annat område som skiljer sig åt. AM gjorde ingen skillnad på klagomål och 

klagomål men däremot satte de in riktade åtgärder mot felkällor som berörde flest kunder 

oavsett när problem uppdagas. Någon prioritering av klagomål förekommer inte enligt LF 

utan problem som kommer upp till ytan först åtgärdas också först. 

 

Det finns ytterligare en viktig aspekt att beakta som tillämpas av LF men som saknas helt i 

teorin. Under hela hanteringsprocessen är LF mån om att hålla kunden uppdaterad för att inte 

spä på missnöjet ytterligare. För att kunden ska känna sig lyssnad på och få bekräftelse på att 

processen inte är bortglömd informerar LF kunden i samband med processens framskridande. 

Ett genomförande som kan anses viktig men som saknas helt i teorin. 

 

När det gäller arbetet med stimulans av klagomålsinflödet för att fånga in majoriteten som 

inte klagar var både teorin och empirin eniga om att det är viktigt att uppmuntra kunder att 

klaga bland annat genom tillgänglighet av en feedback kanal. Utöver de traditionella 

kontaktvägarna får LF:s kunder även en möjlighet att göra sig hörd genom facebook och 

kunddialogen. Rust, Zahorik, and Kenningham (1996) förslag om att till och med belöna 

kunder för att de klagar var inget som de fick gehör för hos LF utan istället satsas det på en 

kundombudsman som hjälper kunden vid behov med klagomålsprocessen, men även genom 

att vara ute bland kunder. Det finns även planer hos LF på att skicka ut riktade enkäter till 
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kunder som slutar hos dem för att på så sätt fånga upp eventuellt missnöje. 

 

För att underlätta jämförelsen mellan teorin och empirin har jag nedan valt att ställa dem mot 

varandra i tabellform. Först berörs lite kort fördelarna med klagomålshantering innan orsak 

till varför implementering av system väljs bort hos en stor del organisationer, ställs mot hur 

LF ser på de olika faktorerna. Den bredden av kunskap underlättar helhetsbilden inom 

området, och avrundas avslutningsvis med själva hanteringen av klagomål och stimulansen av 

klagomålsinflödet. 

 

 Teoretiskt område Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 

BAKGRUND   

Fördelar Kunskapsgenererande   En viktig informationskälla till förbättringar 

 Reducerar missnöje    Reducerar missnöje men ”fel sorts” klagomål är 

enbart resurskrävande 

Faktorer till varför 

implementering väljs bort hos 

många 

Fokus på kortsiktiga 

kostnader och långsiktiga 

fördelar glöms bort    

Nödvändig kortsiktig kostnad som på lång sikt 

betalar sig 

 Tilltro till validitet saknas Viktig informationskälla vid ”rätt sorts” 

klagomål 

 Majoriteten missnöjda 

kunder klagar aldrig 

Antalet kunder som aldrig klagar är ett 

mörkertal 

HANTERINGSMETOD   

Process Kundsynpunkt 

dokumenteras i ett 

kalkylblad 

Kundsynpunkt arkiveras i ett worddokument 

 Kundsynpunkt bryts ner i 

beståndsdelar, struktureras 

och analyseras 

Kundsynpunkt struktureras beroende på art och 

datum innan de analyseras  

 Problem med flest berörda 

kunder klaras upp först, 

utvärderas, innan lösningar 

förs in i ett ”kvalitetshus” 

Problem klaras upp kronologiskt, kund 

kompenseras innan ny analys genomförs 

 Utöver ”kvalitetshus” 

uppdateras även FMEA för 

att undvika återfall 

Personal informeras via möten för att undvika 

att samma fel upprepas 

 ”Ursäktsbrev” skickas till 

kund snarast möjligt där 

uppkomna fel och 

Under hela processen uppdateras kunden om 

ärendet. Avslutningsvis skickas ett brev till 

kund innehållande en ursäkt och ett avtackande 
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lösningar redogörs 

 

 

Avslutade klagomålsfall 

samt processtid för 

hantering uppdateras 

Åtgärder följs upp genom Ettkund och 

nöjdkundundersökning innan justering av 

verksamhet görs på nytt vid behov 

Stimulans av klagomålsinflöde Viktigt att uppmuntra och 

underlätta för kunder 

genom en kanal för 

feedback 

Viktigt att uppmuntra kunder genom de 

traditionella kontaktvägarna men även genom 

Facebook och kunddialogen. Vara ute bland 

kunder. Tillgänglighet av ombudsman. Skicka 

riktade enkäter till kunder som slutar. 

 Belöna kunder för att de 

klagar 

--------------------------------------------- 

 

Tabell 6 . Teorin ställs mot empirin i avseendet klagomål.   
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6. Diskussion 

I likhet med att tjänstesektorn utvecklats har även teknologin för att hantera klagomål tagit 

samma väg. Kundsystemet CCMS må kännas trivial, men visar bara på hur en organisation 

med enkla medel kan uppnå en fullständig klagomålshantering. Med ett så vanligt 

kalkylprogram som Excel, rätt vilja och engagemang både bland ledning och personal, är 

merparten av förutsättningarna uppfyllda, för att uppnå en bra klagomålshantering.   

 

Det kan tyckas att metoden som tas till är omständig när personalen väljer att använda fem 

olika kalkylblad vid hanteringen av klagomål. Men går personalen så långt så att det ur varje 

klagomål urskiljs beståndsdelar, felkällor lokaliseras, potentiella lösningar tas fram innan ett 

brev till kunden genereras så krävs det att man på ett enkelt sätt kan separera de olika 

områdena åt. Och med en sammanlänkning av de olika kalkylbladen har jag svårt för att se att 

hanteringen kan bli så mycket lättare. När det gäller prioriteringen av klagomål hos AM, där 

uppkomna problem som berör flest kunder tacklas först ser jag inte alls som ett problem om 

man bortser från den etiska aspekten. För en organisation handlar det ständigt om att överleva, 

och kan man reducera skadan i form av missnöje för flertalet kunder, så bör man också göra 

det.  

 

En viktig aspekt att beakta är kommunikationen bland personal. Mycket av kommunikationen 

i teorin sker genom systemet och bör kompletteras med möten, för att lättare kunna föra en 

dialog och lyfta fram viktiga aspekter. Ett annat viktigt steg som LF tillämpar och som bör 

appliceras i CCMS är hur LF i förebyggande syfte jobbar under själva behandlingstiden av ett 

klagomål. För att inte spä på missnöjet ytterligare uppdateras kunden kontinuerligt om 

klagomålets status. På så sätt kan en kund enkelt följa processen och erhåller parallellt en 

bekräftelse på att ärendet inte är bortglömt.    

 

Systemet CCMS är uppbyggt så att kundsynpunkt stoppas in, bearbetas, och ut kommer 

värdefull information som utgör en nyckelfaktor för att forma verksamheten. Processen 

förutsätter alltså att kundsynpunkter kommer in och enligt Chebat, Davidow och Codjovi, 

(2005) väljer enbart 1 av 6 missnöjda kunder att klaga, vilket bör tas på stort allvar. 

Författarna till CCMS berör aldrig hur inflödet av klagomål kan stimuleras utan utgår från att 

data (klagomål) ”input” finns tillgänglig innan bearbetningen av den påbörjas. Men hantering 

av klagomål handlar inte enbart om att processa igenom ett klagomål utan mycket handlar om 

hur en organisation jobbar kring processen. På LF är man väl medveten om det problemet och 
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försöker i den mån det går att fånga upp den värdefulla källan. Det försöker LF göra genom 

att uppmana kunder till att höra av sig vid missnöje genom Facebook, kunddialogen, samt 

genom att erbjuda en tillgänglighet av kundombudsman som hjälper kunden med det 

praktiska. Andra metoder som LF även tillämpar för att fånga upp missnöjet är att de försöker 

vara ute bland kunder för att lättare komma i kontakt med missnöjet. Inom en snar framtid har 

LF även för avsikt, att med hjälp av utskick av riktade enkäter till kunder som slutar, fånga 

upp eventuellt missnöje.  

 

Sammantaget kan man säga att någon skillnad mellan den teoretiska och praktiska metodiken 

för klagomålshanteringen på en högre nivå inte är observerbar. CCMS är en bra modell som 

oavsett sektor mycket väl är tillämpbar. För oavsett typ av klagomål som behandlas så bör 

data kunna bearbetas enligt samma procedur. För att förbättra en hantering av klagomål 

ytterligare kan den verbala kommunikationen utökas, kunden ges större möjlighet till insyn i 

själva behandlingen av ärendet, och metoder för att fånga in den dolda kunskapen tillämpas.  

 

Svårigheten med att jämföra de olika systemen har fallit under att mycket idag är så 

automatiserat. Att genom en intervju medvetengöra och fånga upp arbetsprocesser som är så 

självklara har inte varit så lätt. Att planera och genomföra en intervjustudie är dessutom något 

nytt för mig. Kanske hade de frågorna jag velat få besvarade kunnat fångas upp genom bättre 

utformade frågor. Möjligtvis hade det underlättat ifall jag hade genomfört en provintervju före 

den riktiga intervjun, för att testa frågeguiden. En annan svårighet som infann sig var att finna 

en lämplig teoretisk modell som kunde ställas mot empirin. Svårigheten låg inte i att klagomål 

inte behandlades utan bristen bestod av avsaknaden av en utförlig beskrivning av själva 

hanteringen från början till slut.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under själva arbetet av uppsatsen kom jag att stöta på en problematik vad beträffar beräkning 

av lönsamhetsgraden av klagomålshantering, inom en organisation. Även om det finns studier 

som visar på ett samband mellan klagomålshantering och en finansiell lönsamhetsgrad så 

kvarstår frågan, hur lönsam är klagomålshanteringen inom en organisation? Går det att sätta 

siffror på det? Många organisationer väljer bort hanteringen av klagomål på grund av just 

osäkerheten kring hur lönsamt det är att bedriva den sortens verksamhet. Min respondent var 

övertygad om att klagomålshantering var lönsam på lång sikt trots avsaknad av metod för att 

kunna påvisa det i siffror. För vidare forskning föreslår jag en studie av, ifall det är möjligt att 
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utveckla en modell för att beräkna den potentiella lönsamheten i siffror sett över tiden? Även 

om många organisationer har förstått vikten av klagomålshantering så kvarstår frågan, till 

vilket pris hantering av klagomål får ske. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Bakgrund 

1. Kan du kort redogöra för dina arbetsuppgifter på företaget? 

2. Hur ser din erfarenhet ut inom området klagomålshantering? 

 

Synen på en nöjd kund     

3. Vad kännetecknar en nöjd kund?  

4. Betyder en nöjd kund något för verksamheten? På vilket sätt? 

5. Utgör en missnöjd kund något ”hot” för verksamheten? På vilket sätt 

6. Betyder en lojal kund något för verksamheten? Beskriv betydelsen.  

7. En ny kund respektive en återkommande kund kommer in till er för att bli betjänade. 

   Skiljer det sig åt generellt sett på den tid de tar att hjälpa dem? På vilket sätt? 

8.   Finns det någon skillnad i inköpsbeteendet mellan en nöjd och missnöjd kund?     

   Beskrivs skillnaden. 

9.   Finns det någon skillnad i prioriteringen mellan att tillfredsställa och behålla befintliga 

   kunder respektive att rekrytera nya? Av vilken anledning i så fall? Hur ser        

   resursfördelningen ut inom de två olika områdena? 

 

Klagomålshantering 

1. Hur ser ni på klagomålshantering ur ett ekonomiskt perspektiv?  

2. Har svåra ekonomiska tider någon inverkan på prioriteringen av 

klagomålshanteringen? På vilket sätt?  

3. Vad betyder ett klagomål för er?  

4. Har det någon betydelse för er ifall en missnöjd kund väljer att klaga eller inte? 

5. Har ni någon uppfattning om alla missnöjda kunder väljer att klaga?  

6. Är det viktigt att fånga upp dem som inte klagar? Av vilken anledning? 

7. Hur jobbar ni för att fånga upp dem? 

8. Ni får in kundklagomål under en dag. Beskriv utförligt hanteringsprocessen från 

början till slut. 

9. Hur dokumenteras ett klagomål?  

10. Vilka ”verktyg” används för att föra in dem? 

11. Vad tar ni till er hjälp av för att identifiera orsak till missnöje?  

12. Hur går ni tillväga för att se till att orsak till samma problem inte upprepas?  
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13. Är det viktigt att kundens behov tillgodoses så fort som möjligt vid missnöje? Varför? 

14.  Vad tar ni till er hjälp för att förstå och tillfredsställa kundbehov? 

15.  Har ni något verktyg som mäter er prestation kring andelen avslutade klagomålsfall 

samt den tid de tar att avsluta fallen?  

16. Hur jobbar ni med att upprätthålla rätt kunskap bland personal inom 

klagomålshantering?  

17. Hur skulle du beskriva de största fördelarna med en klagomålshantering? 

18. Finns det några nackdelar med en klagomålshantering?  

19. Kan er klagomålshantering förbättras? Förslag? 

20. Har ni några avslutande reflektioner eller synpunkter som ni vill framföra? 

 


