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Abstract 

As e-commerce grows and sales increase, the amount of service failure online also increases, 

which means that companies must learn to handle them properly with the right strategy. Thus, 

service recovery has become an important tool for turning dissatisfied customers into satisfied 

customers, as it is ten times more expensive to get new customers than to retain existing ones. 

 

The purpose of this study is to examine online businesses' actions in complaint handling and 

how service recovery strategies are applied, as well as determine the impact of laws and 

regulations on online service recovery, which will be done from a customer perspective. To 

respond to the purpose of the study a quantitative method was used where a survey was 

formulated and published in different groups on Facebook, which respondents had quick 

access to via a link. 

 

The results shows that problems don’t emerge as often as expected, but when problems do 

emerge companies have taken care of it in a way that made the customers happy which led 

them to continue shopping online. The examination shows that service recovery is being 

applied by online businesses in complaint handling in a good way, but to the extent that 

application of service recovery strategies is inadequate. 

  

Keywords: Service Recovery, e-commerce, complaint management, communication, customer 

loyalty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

I och med att e-handeln blir allt större och försäljningen ökar, ökar även mängden servicefel 

online vilket gör att företag måste lära sig hantera dem på rätt sätt med rätt strategi. Därmed 

har service recovery blivit ett viktigt verktyg för att vända missnöjda kunder till nöjda kunder 

eftersom det är tio gånger dyrare att erhålla nya kunder än att behålla befintliga.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka onlineföretags agerande vid klagomålshantering och 

hur service recovery-strategier tillämpas samt ta reda på vilken påverkan lagar och regler har 

vid onlineföretags tillämpning av service recovery, vilket kommer göras ur ett 

kundperspektiv. För att besvara studiens syfte har en kvantitativ metod tillämpats där en enkät 

har utformats och publicerats i olika grupper på Facebook som respondenterna hade snabb 

tillgång till via en länk.  

  

Resultatet visar att problem inte uppstår så ofta som förväntat, dock när problem väl har 

uppstått har onlineföretagen tagit hand om det på ett sätt som gjort kunderna nöjda vilket lett 

till att de fortsatt handla online. Undersökningen visar att service recovery tillämpas av 

onlineföretag vid klagomålshantering på ett bra sätt men att tillämpningen av service 

recovery-strategierna i viss mån brister.  

  

Nyckelord: Service Recovery, e-handel, klagomålshantering, kommunikation, kundlojalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Först och främst vill vi tacka alla respondenter som valt att delta i undersökningen. Sedan vill 

vi även tacka vår handledare Mari-Ann Karlsson som har hjälpt oss genom arbetets gång samt 

opponentgruppen som gav oss bra feedback som förde oss framåt i arbetet. Avslutningsvis vill 

vi tacka Conny Johanzon och våra vänner & familj som stöttat oss.  
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1. Inledning  

Inledningsvis presenteras en introduktion till ämnet där begreppen e-handel och service 

recovery sedan beskrivs i en bakgrund för att läsaren ska få en förståelse för studieområdet. 

Vidare ges en problematisering där tidigare forskning presenteras som avslutningsvis 

utmynnar i syfte, frågeställning och avgränsningar.  

1.1 Introduktion 

I och med att e-handeln växer och försäljningen ökar så ökar även problem online vilket gör 

att kunder klagar och därmed måste företag lära sig hantera klagomålen på rätt sätt med rätt 

strategi (Holloway & Beatty, 2003). Det gör att klagomålshantering och service recovery har 

blivit relevant vid onlineshopping då nya typer av fel kan uppstå som tidigare inte uppstått vid 

traditionell handel på grund av bland annat bristen på mänsklig kontakt samt teknologins 

utveckling (ibid). Klagomålshantering definieras av Grönroos (2008) som det traditionella sätt 

att hantera problem där de drabbade kunderna lämnar in ett formellt klagomål och företaget 

åtgärdar det. Medan service recovery är ett sätt att hantera klagomål på ett mer serviceinriktat 

sätt och från ett serviceperspektiv för att få den missnöjda kunden att bli nöjd (Grönroos, 

2008).  

 

Idag väljer allt fler att handla via internet istället för traditionell handel (Statistiska 

centralbyrån 2016). En undersökning som gjorts av Statistiska centralbyrån (2016) bland 

individer och hushåll visar att sex av tio handlade via nätet under år 2016 första kvartal. 

Undersökningen visar att det bland annat är kläder som är mest populärt att köpa över internet 

(ibid). Utvecklingen har de senaste åren varit kontinuerlig och den svenska e-handelns 

försäljning har ökat med 13 procent samt att det förväntas bli en tillväxt på cirka tolv procent 

under 2017 om det fortsätter i samma takt (E-handel, 2017). 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 E-handel 

Hagberg & Jonsson (2016) hävdar att digitaliseringen av detaljhandeln inte är något nytt 

fenomen. På 1960-talet skrevs det i akademiska artiklar om digitalisering som 

linjärprogrammering och beslutsfattande och under 1970-talet ökade detaljhandeln gradvis 

och fick på så sätt fler inslag av digital teknik exempelvis butikssystem. Hagberg & Jonsson 
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(2016) menar att e-handeln växte under 1990-talet och har blivit en naturlig del av den 

svenska detaljhandeln. Grönlund (2017) menar att det inte är någon nyhet att e-handeln växer, 

år 2016 visade ehandelsindex att den svenska e-handeln växte med cirka tolv procent och i år 

förväntas tillväxten uppgå till 17 procent. E-handelsförsäljningen utgör idag åtta procent av 

den totala försäljningen och andelen av konsumenter som handlar digitalt är mångdubbelt 

(Grönlund 2017).  

Frostenson et al. (2017) hävdar att det finns olika definitioner av e-handel. Handel innebär 

utbyte av tjänster och varor mellan aktörer och e-handel innebär handel via internet (ibid). Då 

SCB frågade företag om hur de definierar e-handel blev svaret “beställning av varor eller 

tjänster via internet eller via andra datornätverk”, de betonar alltså e-handel som själva 

transaktionen (ibid). Frostenson et al. (2017) menar att det engelska begreppet e-commerce 

omfattar ett större sammanhang, där frågor om marknadsföring, distribution, lagerhantering 

och relationer till omgivningen framträder, i Sverige talas det då om elektroniska affärer som 

till stor grad liknar e-commerce.  

 

E-barometern Q3 2017 är baserad på information från oktober 2017, där det gjordes 

mätningar med 369 detaljhandelsföretag som säljer varor via internet (PostNord, 2017). Hela 

tillväxten för e-handeln utgör en ökning på 15 procent och förväntas landa på 67,7 miljarder 

kronor detta år. Detta kvartal var starkt för modehandeln på nätet och hade en tillväxt med 15 

procent (se bilaga 1), eftersom kläder och skor är störst på nätet medför det att ökningen ledde 

till betydande tillväxt räknat i kronor. Det är mest damkläder som köps via internet och det är 

oftast yngre som handlar mer än äldre (ibid). 

1.2.2 Service Recovery 

Tschohl (2005) hävdar att service recovery är ett viktigt verktyg som bygger kundlojalitet 

samt ett sätt att återfå kunden efter missnöje. Vid service recovery ska företaget börja med att 

be om ursäkt och försöka lösa problemet där lösningen ska vara värdefull för kunden (ibid). 

Fortsättningsvis menar Tschohl (2005) att det ska finnas en service recovery-process internt i 

företaget som utgörs av ett antal instruktioner som de anställda ska följa för en effektiv 

problemlösning då det är kundupplevelsen som kommer få tillbaka kunden till företaget. 

 

Tschohl (2012) menar att service recovery är en viktig del av kundservice och kan vara en 

avgörande faktor för många företags framgång eller misslyckande. Företag bör förstå att 

service recovery handlar om att vända en negativ situation till en positiv för att kunna 
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tillhandahålla det på ett bra sätt (ibid). Författaren menar vidare att alla företag någon gång 

gör fel men att det är sättet felet hanteras på som avgör om företag kan bygga kundlojalitet 

eller inte (Tschohl 2012). För en bra service recovery bör misstaget hanteras snabbt då 

kunden blir frustrerad om det tar för lång tid och därför krävs det att den anställde vet om sin 

befogenhet för att kunna lösa problemet snabbt (ibid). Företag bör även ta ansvar för 

misstaget som uppstått och visa empati för att därmed kunna kompensera kunden på ett sätt 

som gör att kunden känner sig värdefull för företaget som i sin tur stärker kundlojaliteten 

(ibid).  

 

Att service recovery fått så stor uppmärksamhet idag kan ses då det även finns företag som 

enbart jobbar med att hjälpa andra företag med deras service recovery. Ett bra exempel på 

detta är Antrop. Antrop är ett företag som arbetar med att hjälpa företag uppnå god service 

recovery då det idag har blivit tio gånger dyrare att förlora en kund än att skapa nya (Antrop, 

2017). Idag hjälper Antrop företag och organisationer att förändra sitt möte med kunden 

oavsett kanal då det är viktigt för företag att kunna göra det möjligt och enkelt för kunden att 

framföra sina klagomål, detta kan ske exempelvis via mail och kommer på något sätt göra så 

att företaget ger kunderna en bättre upplevelse (ibid). Detta är idag ett stort problem då många 

företag gör det svårt för kunder att komma i kontakt med dem (Antrop, 2017).  

1.3 Problemdiskussion 

Enligt Forbes, Kelley & Hoffman (2005) har tillkomsten av elektronisk handel (e-handel) 

infört stora möjligheter för detaljhandeln. Ahmad (2002) menar att trots att många företag har 

kommit in i e-handelns värld de senaste åren har mycket få kunnat uppnå konkurrensfördelar. 

Kuo & Wu (2012) menar dock att e-handelns framsteg har de senaste åren ökat förekomsten 

av onlineshopping och har blivit en viktig affärsmodell för företag. Precis som Kuo & Wu 

(2012) menar Zehir & Narcıkara (2016) att e-handel har blivit ett viktigt verktyg i det 

moderna näringslivet vilket har ökat betydelsen av detaljhandeln på nätet. Därmed har vikten 

av kvalitén på tjänsterna ökat och blivit en viktig faktor som påverkar framgång eller 

misslyckande av e-handelsföretag (Zehir & Narcıkara, 2016). Holloway & Beatty (2003) 

hävdar att med e-handelns framsteg ökar även fel vid onlineshopping då de agerar i en miljö 

som skiljer sig från de traditionella butikernas miljö, därmed måste företagen lära sig att 

hantera de problem som kan uppstå online på ett serviceinriktat sätt.  
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Service recovery är ett viktigt verktyg för att bibehålla tillfredsställda och fortsatt lojala 

kunder (Holloway & Beatty, 2003). På senare tid har företag haft ett växande intresse för 

kundlojalitet just för att kunder kan välja att byta företag (Kuusik & Varblane, 

2009).  Författarna menar vidare att det inte är korrekt att behandla alla kunder lika och med 

samma metod för att göra dem lojalare (ibid). Till exempel menar Hjort & Lantz (2012) att 

det inte är lönsamt att erbjuda samma leverans- och returvillkor till alla typer av kunder och 

produkter. Hogreve, Bilstein & Mandl (2017) hävdar att kunderna förväntar sig olika 

kompensationer för fel vid onlineshopping beroende på vilken relation de har med företaget.  

 

För en god relation krävs det god kommunikation, Ahmad (2002) nämner olika 

kommunikationssätt där han menar att kunder bör kunna rapportera fel som uppstått online 

genom olika kontaktformer. Zehir & Narcıkara (2016) menar också att olika 

kommunikationssätt behövs på företagens hemsidor då kunderna uppskattar att de kan nå 

företaget dygnet runt via exempelvis live chatt med kundtjänst.  

 

Kuo & Wu (2012) menar att de flesta kunder som stöter på ett fel vid onlineshopping 

förutsätter service recovery. Det är via effektiv service recovery som företag kan tilltala 

otillfredsställda kunder, öka kundens behållningsgrad och till och med skapa ett långvarigt 

förhållande med missnöjda kunder, vilket slutligen gör dem lojala (ibid). Holloway & Beattys 

(2003) mål med deras forskning var att undersöka kundernas perspektiv på felaktigheter och 

service recovery på nätet då företag i stor utsträckning har misslyckats med sin service 

recovery. Deras forskning visar att ineffektiva service recovery-strategier bidrar till negativ 

påverkan på viktiga konsumentbeteenden, särskilt att kunna behålla kunder (ibid).  

 

En aspekt som undersöks av Hogreve, Bilstein & Mandl (2017) är länken mellan tiden för 

service recovery och kundens kompensationsförväntningar. I deras undersökning identifierar 

60 procent av kunderna att förlorad tid är den största skadan de upplever under service 

recovery, ju snabbare kan tyckas desto bättre (ibid). Det Hogreve, Bilstein & Mandl (2017) 

kommer fram till i sin undersökning är att tiden för service recovery och kundens 

kompensationsförväntningar påverkar varandra men är inte beroende av varandra. 

 

Tidigare forskning av Forbes, Kelley & Hoffman (2005) visar det faktum att den mänskliga 

faktorn har försvunnit i och med e-handelns framsteg vilket har gjort service recovery 

möjligen svårare. De hävdar att nyckeln till att minimera förekomsten av fel online är att 
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implementera en teknik för service recovery och se till att medarbetarna har den information 

och de verktyg som krävs för att framgångsrikt kunna hjälpa kunden med service recovery-

strategier (ibid). Det mest önskvärda för kunden är att företaget tar itu med problemet och 

korrigerar det (Forbes, Kelley & Hoffman 2005) och detta återfinns även i Ahmads (2002) 

artikel där författaren menar att konsumenterna är nöjda så länge nätbutikerna kan möta eller 

överträffa det de förväntat sig.  

 

Eftersom kunder klagar mer online än offline (Singh & Crisafulli, 2016) bör företaget göra 

det enkelt och problemfritt för kunder att klaga genom att införa klagomålssystem (Ahmad, 

2002). Ahmad (2002) menar vidare att varje klagomål uppskattas då bakom varje klagomål 

som ett företag erhåller finns det fler kunder som upplever liknande problem men som inte 

lämnar ett formellt klagomål. Singh & Crisafulli (2016) beskriver två strategier för service 

recovery online som kan användas för att leverera effektiv service recovery. Den ena är 

information som ska finnas online på företagens hemsidor, FAQ - som det brukar kallas 

(frequently asked questions), och den andra är olika kontaktformer till exempel e-mail och 

live chatt (Singh & Crisafulli, 2016).  

 

Den tidigare forskning som presenterats ovan gör det aktuellt att studera service recovery då 

klagomålshanteringen ständigt behöver förbättras och är något som företag bör vara medvetna 

om. E-handelns framsteg och ökningen av behovet av service recovery finner vi intressant då 

det är något man som konsument ofta möter på. För att få en verklig bild av hur service 

recovery tillämpas vid onlineshopping har vi valt att utgå från kundperspektivet då det ger en 

annan syn. Det kan tänkas vara tämligen enkelt för företag att säga att de har en 

implementerad strategi för service recovery medan det i verkligheten ser annorlunda ut, därför 

finner vi det intressant att undersöka om företag faktiskt arbetar med service recovery. 

Eftersom ett kundperspektiv har valts kan denna undersökning öka förståelsen för företag att 

kunna utveckla och förbättra sin service recovery. 

1.4 Syfte 

Syftet är att ur ett kundperspektiv undersöka hur onlineföretag agerar vid klagomålshantering 

och på vilket sätt service recovery-strategier tillämpas, samt ta reda på vilken påverkan lagar 

och regler har vid onlineföretags tillämpning av service recovery.  

 



 

 6 

1.5 Frågeställningar 

- Hur tillämpar onlineföretagen service recovery-strategier vid klagomålshantering ur 

ett kundperspektiv?  

- Vilken påverkan har lagar och regler på onlineföretag vid service recovery? 

 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på aktörer som verkar på den svenska marknaden och undersöka deras 

användning av service recovery-strategier vid klagomålshantering ur ett kundperspektiv. Det 

är svårt att se till alla branscher och få en rättvis bild och därför valde vi att inrikta oss på 

modebranschen som i denna studie innefattar kläder, skor och accessoarer.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer teorier, modeller och lagar att presenteras. Kapitlet är uppdelat i olika 

delar där teorier och modeller som behandlar klagomålshantering, service recovery och 

kommunikation presenteras först följt av en presentation av lagar. Avslutningsvis motiveras 

val av teorier.  

2.1 Klagomålshantering  

Grönroos (2008) definierar begreppet klagomålshantering som det traditionella sättet att 

hantera problem med felaktiga varor. Kunder som drabbas av problem lämnar in ett formellt 

klagomål eller reklamerar varan, där företaget går igenom klagomålet och åtgärdar det (ibid). 

 

Många företag är beroende av kundens klagomål för att hålla kontakten med kunden 

(Zeithaml et al, 1990). Men klagomål är en otillräcklig informationskälla och är sällan 

tillräcklig för att förstå kundernas förväntningar och bör därför bli en del av en större process, 

det vill säga att hålla kontakten med kunderna (ibid). Fortsättningsvis menar Zeithaml et al. 

(1990) att klagomål är ett viktigt verktyg som kan ge väsentlig information om fel eller 

störningar i systemet som hjälper de anställda att ständigt kunna förbättra det. Genom 

interaktion via exempelvis telefon kan kundtjänstpersonalen komma åt kärnan i kundens 

problem och för att verkligen förstå kundernas behov kan personalen uppmuntra kunderna till 

att klaga och underlätta för feedback (ibid). 

 

Kahn (1995) menar även att varje klagomål kan bli lönsamt. En undersökning i USA visade 

att en av 27 missnöjda kunder klagar, alltså finns det 26 andra missnöjda kunder som inte 

klagar men berättar för andra om problemet som uppstått (ibid). Företaget kan i 90 procent av 

fallen få de missnöjda kunderna att bli nöjda om de får reda på vilket problem som uppstått, 

vilket leder till att Kahn (1995) påstår att varje klagomål är lönsamt. 

 

Barlow och Møller (1997) hävdar att genom att ge kunden rabatterat pris eller kostnadsfri 

ersättning, en ursäkt, ett tillgodokvitto för senare användning, en upplysning om att rutinerna 

har ändrats och en försäkran om att samma sak aldrig kommer att upprepas kommer företaget 

kunna få kunden att komma tillbaka.  
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Kahn (1995) beskriver hur företagen ska hantera klagomål då företaget bör förstå kundens 

utsatta position eftersom kunden har gått ut från sin trygghetszon när den klagar. Kahn (1995) 

menar att den anställde som tagit emot problemet bör lyssna och låta kunden prata utan att 

avbryta, dock ska den anställde ställa frågor för att visa kunden sitt intresse och viljan att veta 

mer om problemet för att kunna lösa det. Kahn (1995) menar även att den anställde bör 

informera kunden om vad företaget kommer göra för att rätta felet samt att den anställde inte 

ska lova någonting som inte kan hållas. Sedan är det viktigt att den anställde följer upp och 

kontrollerar så att de lovade åtgärderna har genomförts (Kahn, 1995).   

 

Barlow och Møller (1997) hävdar att klagomål är en gåva för företaget och har därmed skapat 

en gåvoprincip som följer åtta steg (se tabell 1).  

 

Tabell 1: Gåvoprincip i åtta steg  

Steg 1 Tacka kunden  

Steg 2 Förklara varför du gärna tar emot klagomålet 

Steg 3 Be om ursäkt för felet 

Steg 4 Lova att ta hand om problemet omedelbart  

Steg 5 Fråga efter den information du behöver 

Steg 6 Rätta till felet, omedelbart 

Steg 7 Kontrollera att kunden verkligen är nöjd 

Steg 8 Vidta förebyggande åtgärder så att felet inte upprepas 

 

Barlow och Møller (1997) menar att de kunder som klagar är de som är mest lojala medan de 

som inte klagar är minst lojala. Kunder som är med om att deras problem blir framgångsrikt 

lösta kommer att berätta detta för fem andra personer medan de endast hade berättat för tre 

personer om servicen hade varit bra från början (ibid). Barlow och Møller (1997) hävdar att 

om företagen anstränger sig att rätta problemen hos de missnöjda kunderna kommer det leda 

till en möjlighet i att öka den goda reklam som sprids muntligt. 
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2.2 Service Recovery  

Grönroos (2008) definierar begreppet service recovery som ett sätt att hjälpa företag att 

hantera problem och klagomål på ett serviceinriktat sätt och från ett serviceperspektiv. Enligt 

Grönroos (2015) bör företag använda sig av en service recovery-strategi för att hantera olika 

misstag, misslyckanden och problem i kundrelationer. 

 

Enligt Grönroos (2015) finns det åtta stycken steg företag bör ta sig igenom för en 

framgångsrik service recovery-strategi:  

 

Tabell 2: Åtta steg för service recovery  

Steg 

1 

Beräkna kostnaderna för fel och misstag, för att se hur mycket det kostar om man behåller nuvarande 

kund eller får nya 

Steg 

2 

Uppmuntra kunden till klagomål, kunden ska känna sig trygg med att klaga samt veta vart den ska 

klaga. På så sätt utvecklas företaget och personalen.  

Steg 

3 

Identifiera behoven av service recovery, identifiera vart problemen uppstår och åtgärda dem.  

Steg 

4 

Genomför service recovery-processen snabbt, låt inte kunden vänta då seg recovery-process upplevs 

som värre än själva problemet.  

Steg 

5 

Utbilda personal, då de anställda som kommer i kontakt med en missnöjd kund behöver förstå och 

kunna lösa problemet snabbt.  

Steg 

6 

Ge möjlighet till personalen att kunna lösa problemet.  

Steg 

7 

Håll kunden informerad om läget och återkoppla när problemet är åtgärdat.  

Steg 

8 

Lär av misstag och finn utvecklingsmöjligheter.  

 

Kahn (1995) behandlar det andra steget i tabell 2. Författaren hävdar att genom att uppmuntra 

kunderna till att klaga kan företaget reda ut problemet i bästa ömsesidiga förståelse (ibid). 

Kahn (1995) menar att det lönar sig för företag att ta hand om de kunder som de redan har då 

missnöjda kunder på sikt lämnar företaget. Förr trodde man att kunder som inte klagar är 
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nöjda, dock har man senare insett att det inte är så utan att en kund som inte klagar antingen 

inte är uppriktig eller inte fått ett tillfälle att klaga (ibid). Enligt Kahn (1995) handlar det inte 

endast om att uppmuntra kunden till klagomål utan även att aktivt förebygga fel samt följa 

upp sin service.  

Enligt Zeithaml et al. (1990) ses de anställda som interna kunder i företaget och den ”service” 

de mottar från ledningen påverkar starkt sättet de tar hand om externa kunder. Om personalen 

ska kunna leverera högkvalitativ service till externa kunder gäller det att bland annat 

utbildning och motivation stämmer överens med kvalitetsmålen för service inom företaget 

(ibid).  

2.2.1 Service recovery-strategier vid lösning av problem 

Forbes, Kelley & Hoffman (2005) beskriver elva stycken strategier för service recovery, dessa 

strategier följer en ordning som skapats genom en kundundersökning som författarna gjort. 

Strategierna visar vad kunden tycker är viktigt vid service recovery och vad som 

tillfredsställer dem (ibid). Alternativen återbetalning och fel eskalering har placerats på 

samma plats då de enligt deras undersökning fick lika många svar från respondenterna.  

 

Tabell 3: Strategier för lösning av problem vid service recovery 

1 Korrektion. Korrigera felet genom att exempelvis laga produkten eller låta kunden slippa betala för 

frakt och hantering 

2 Inget, företaget gör inget. 

3 Korrektion+. Korrigera felet samt erbjud någonting mer såsom presentkort eller rabatt på framtida köp.  

4 Ersättning. Korrigera felet (den defekta produkten) genom att erbjud kunden en ny produkt utan extra 

kostnad för frakt. 

5 Återbetalning. Korrigera felet genom att erbjuda kunden att lämna tillbaka varan samt återbetala.  

 

Fel eskalering. Korrigera felet genom att låta kunden ta kontakt med företaget flera gånger innan 

problemet är löst.  

6 Rabatt. Korrigera felet genom att ge rabatt till kunden  

7 Otillfredsställande korrigering. Korrigera felet genom att låta kunden lämna tillbaka varan men behöva 

betala för frakten.  
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8 Byta ut i affären. Korrigera felet genom att erbjuda kunden att kunna lämna tillbaka vara i butik. 

9 Tillgodokvitto. Korrigera felet genom att erbjuda kunden ett tillgodokvitto som den kan använda någon 

gång i framtiden. 

10 Ursäkt. Be kunden om ursäkt för felet 

 

2.2.2 Kundförväntningar vid service-misslyckanden eller problem 

Grönroos (2015) menar att kunder har olika förväntningar vid service-misslyckanden eller 

problem. Här finner vi fem olika förväntade åtgärder som anses vara viktiga; ursäkt, rimlig 

och rättvis kompensation, medkänsla och omsorg, värdefull gottgörelse samt löften om att 

service recovery ska hållas (ibid). Grönroos (2015) visar olika sätt hur dessa åtgärder bör 

hanteras. En ursäkt bör framföras personligen även om företaget inte varit de som orsakat 

problemet och den rimliga kompensationen bör komma från den anställda som hållit i 

kundkontakten (ibid). Varje kund är en unik individ som vill behandlas och bemötas med 

känsla och omsorg vid känslomässiga problem samt att kunden vill få något som gör att de 

symboliserar ett värde för företaget (ibid). Grönroos (2015) hävdar att kunden förväntar sig att 

den anställde som de har haft kontakt med berättar vad som kommer att ske och när det 

kommer ske så att kunden vet att service recovery hålls. 

2.2.3 Kundlojalitet  

Enligt Kuusik & Varblane (2009) har flera studier visat att det finns en direkt koppling mellan 

tillfredsställelse och lojalitet, det vill säga nöjda kunder blir lojala och missnöjda kunder byter 

företag till exempelvis en konkurrent. Dock har författarna påvisat att det finns andra faktorer 

än tillfredsställelse som påverkar kundlojalitet (ibid). Företagets image är en viktig faktor då 

kunder tenderar att välja varumärken som är kongruent med de personlighetsdrag 

konsumenten har (ibid). Kuusik & Varblane (2009) menar att det finns ett samband mellan 

varumärkets egenskaper och lojalitet då det påverkar kundlojalitet indirekt, konsumenter 

använder produkter som förbättrar självbilden. Författarna menar fortsättningsvis att 

trovärdighet är ett kriterium för partnerskap, ingen förväntar sig ett långsiktigt förhållande 

med en part som inte är tillförlitlig (ibid). Relationens betydelse spelar en väsentlig roll i 

kundens lojalitetsnivå då ju viktigare en relation är för kunden desto mer tolerant blir kunden 

vid eventuella fel som uppstår (ibid). Kuusik & Varblane (2009) hävdar fortsättningsvis att 
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lojalitet är en önskan att behålla ett värdefullt och viktigt förhållande och dessa fyra faktorer 

påverkar graden av lojalitet på olika sätt beroende på kundens lojalitetsnivå. 

2.3 Kommunikation 

2.3.1 Kommunikationssätt 

Laudon & Traver (2011) hävdar att kundservice online handlar om kundernas förmåga att 

kommunicera med företaget och få önskad information. Denna typ av service kan hjälpa till 

att minska kundernas frustration, minska antalet övergivna varukorgar och på så sätt öka 

försäljningen (ibid). De flesta konsumenter vill, och kommer, hjälpa sig själva så länge den 

information de behöver finns på hemsidan och önskar ingen service om de inte har några 

frågor eller problem, i sådana fall vill de ha snabba svar (Laudon & Traver, 2011). Författarna 

menar fortsättningsvis att kundlojaliteten ökar när kundtjänst finns tillgängligt online eller på 

ett telefonnummer och att de är villiga att lösa situationen snabbt (ibid). Kahn (1995) menar 

att klagomål är ett bra tillfälle för företag att fördjupa kontakten med sina kunder. Enligt 

Laudon & Traver (2011) finns det många verktyg som företag kan använda för att uppmuntra 

samverkan med kunder och på så sätt tillhandahålla kundservice, såsom vanliga frågor 

(FAQs) och live chatt med kundtjänst. 

 

2.3.1.1 Vanliga frågor – FAQ 

Vanliga frågor (FAQ - frequently asked questions) är en textbaserad sida på webbplatsen som 

ger kunden de vanligaste frågorna och svaren ställda av andra kunder och är ett billigt och 

enkelt sätt att hantera kundproblem (Laudon & Traver, 2011). Men om en fråga och ett svar 

inte visas under FAQ är det viktigt för företaget att erbjuda exempelvis en e-postlänk till 

kundtjänsten längst ner på sidan (ibid).  

 

2.3.1.2 Live chatt med kundtjänst 

Att chatta live med kundtjänsten har blivit ett alltmer populärt sätt för företag att hjälpa 

kunder online (Laudon & Traver, 2011). Live chatt är ett betydligt billigare och effektivare 

kommunikationssätt än telefonbaserad kundtjänst då den anställde i kundtjänsten kan 

kommunicera med fler kunder samtidigt än en i taget samt att chattningstiden med en kund är 

kortare än om det skulle ske på telefon (ibid). Den negativa sidan med live chatt enligt 

Laudon & Traver (2011) är att den inte ger lika rik information som att prata med en person 

via telefon vilket kan leda till missförstånd.  
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2.3.1.3 Fler kommunikationssätt 

Rådmark (2009) menar att reklamationsärenden bör behandlas på ett sätt som är smidigast för 

kunden samt att det är bra att företaget har en kundtjänst som det går att ringa till vid 

klagomål och inte bara en e-postadress. Johansson (2007) menar att då kunderna vill framföra 

klagomål är de hänvisade till brev, e-post, fax eller telefon. Kunderna använder brev och fax 

väldigt sällan när de vill framföra ett klagomål, istället föredrar de att framföra klagomål via 

telefon (ibid). Detta eftersom de då direkt kan få en förklaring och få en snabbare lösning på 

problemet jämfört med andra sätt (ibid). Johansson (2007) hävdar fortsättningsvis att företag 

också gärna vill att kunderna ringer till dem när missnöje uppstått, detta eftersom företaget då 

har en möjlighet att kunna förklara sig och på ett enklare sätt kompensera kunderna så att de 

blir nöjda. E-post är ett kommunikationssätt där information lätt kan misstolkas och företaget 

ser stora risker i att kunden ska bli mer missnöjd om den inte får vad den önskar (ibid).  

 

2.3.2 Kommunikationscirkeln  

Grönroos (2015) beskriver kommunikationscirkeln genom att dela upp den i fyra delar; 

förväntningar/inköp, interaktion/servicemöten, erfarenhet samt word of mouth och 

referenser/sociala medier. En kund har skapat sig vissa förväntningar när den väljer att 

genomföra ett köp, här skapas nya affärer och nya kundrelationer (ibid). När kunden väl 

bestämt sig för att köpa går den vidare till konsumtionsfasen i kundrelationens livscykel, där 

interaktion med företaget påbörjas (ibid). De erfarenheter som kunden får vid en interaktion 

eller ett servicemöte med företaget resulterar till word of mouth samt kommentarer och 

diskussioner i sociala medier (ibid). Är word of mouth positivt kommer kundförväntningarna 

att utvecklas och då kommer kunder med positiva erfarenheter att återvända medan negativ 

word of mouth förstärker negativa erfarenheter (Grönroos, 2015). Författaren menar att 

förväntningar och word of mouth bestämmer kundernas framtida köpbeteende, då negativt 

kommer minska köpbeteendet och positivt kommer öka (ibid).  
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Figur 2.3.2 Kommunikationscirkeln (Grönroos 2015 

 

2.3.3 Shannon och Weaver’s kommunikationsmodell 

Larsson (2014) hänvisar till den kommunikativa basmodellen som utformades i slutet av 

1940-talet av Shannon och Weaver. Modellen är uppdelad i olika steg; sändare, meddelande, 

kanal och mottagare, där även brus går att finna vid kanalen (ibid). Faraon (2016) beskriver 

och behandlar modellen genom olika begrepp; informationskälla, sändare, signal, kodare, 

kanal, mottagen signal, avkodare, destination och mottagare. Författaren förklarar att bruset 

uppstår i kanalen då meddelandet överförs från kodare till avkodare (ibid). Faraon (2016) 

menar även att de kodade signalerna kan påverkas i själva kanalen eftersom det kan uppstå 

dåliga förbindelser. Detta kan sedan påverka kommunikationsflödet vilket gör att mottagaren 

inte tar emot rätt budskap (ibid).  

 

Figur 2.3.3 Shannon och Weaver’s kommunikationsmodell (Faraon, 2016)  

 



 

 15 

2.4 Lagar och regler 

2.4.1 E-handelslagen och Lagen om distansavtal & avtal utanför affärslokal 

Företag som säljer varor och tjänster via internet bör känna till E-handelslagen samt lagen om 

distansavtal och avtal utanför affärslokal (DAL) (Konsumentverket 2016a). Denna lag ställer 

krav på företagen då företagen måste ha med namn, organisationsnummer, adress och e-

postadress på webbsidan som konsumenterna har tillgång till vid behov (ibid). Företagen bör 

även klart och tydligt informera om priset på varorna eller tjänsterna, om skatt och 

fraktkostnad tillkommer bör det visas tydligt (Konsumentverket 2016a) samt att konsumenten 

har 14 dagars ångerrätt (Konsumentverket 2016c). Edmar (2016) menar att ångerrätt innebär 

att kunden har rätt till att lämna tillbaka varan utan att behöva ange orsaken. Det är företaget 

som har skyldighet att informera kunden om denna rätt så kunden är medveten om den 

(Edmar, 2016). Det ska även tydligt framgå vilket språk som beställningen görs på, 

konsumenten ska få en bekräftelse på beställningen via e-post samt ska avtalsvillkoren vara 

tillgängliga för konsumenten (Konsumentverket 2016a). 

 

2.4.2 Konsumentköplagen 

Konsumentköplagen är en lag som endast gäller då företag säljer varor till kunden och inte 

tjänster (Konsumentverket 2016b). Lagen är till viss del till konsumentens fördel då företagen 

inte får ge konsumenten sämre villkor än vad som står i lagen (ibid). Konsumenten kan ta del 

av lagen vid försäljning av lösa saker exempelvis kläder och möbler, byte av lösa saker samt 

beställning av en vara som ska tillverkas (ibid). Begagnade varor och varor som säljs till sänkt 

pris behandlas också av denna lag (ibid). Då en vara exempelvis är trasig eller inte stämmer 

överens med det företag och konsument kommit överens om bör företaget lösa problemet 

genom att företaget i första hand reparerar eller erbjuder en likvärdig vara och i andra hand 

erbjuder exempelvis prisavdrag (ibid). Då en vara levereras senare än vad företaget och 

konsumenten kommit överens om har konsumenten rätt till att hålla inne betalningen, kräva 

leverans, häva köpet om förseningen har en stor betydelse för konsumenten eller begära 

skadestånd, samt har konsumenten alltid rätt att avbeställa varan innan den har hunnit 

levereras (Konsumentverket 2016b). 

 

2.4.3 Klaga och reklamera 

När konsumenten reklamerar en vara innebär det att den klagar (Hallåkonsument 2017). 

Konsumenten har rätt till att reklamera alla fel som visar sig dock ansvarar företaget endast 
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för de ursprungliga fel, det vill säga fel som funnits på varan när den köptes (ibid). 

Konsumenten har rättigheter vid fel på en vara eller tjänst där konsumenten kan kräva att 

säljaren rättar till felet, erhålla en ny likvärdig vara, prisavdrag, hävning av köpet, hålla inne 

betalningen eller skadestånd (ibid). Innan en konsument kan kräva en hävning eller kräva 

tillbaka pengarna måste företaget få en chans att försöka åtgärda problemet, detta genom att 

exempelvis laga varan eller leverera en likvärdig vara (ibid). Då konsumenten vill reklamera 

en vara är det viktigt att kontakta företaget så snart som möjligt och berätta om felet, det är 

rimligt att reklamera inom två månader efter att felet upptäckts (ibid). Konsumenten har ett 

starkt konsumentskydd under de första sex månaderna, visar sig ett fel inom denna tid menar 

lagen att det är ursprungliga fel och företaget bör då ta ansvar för det (ibid). Har det gått mer 

än sex månader krävs det av konsumenten att kunna bevisa att det är ett ursprungligt fel för att 

kunna kräva någonting från företaget (Hallåkonsument 2017).  

2.5 Val av teoretisk referensram  

Dessa teorier har valts för att kunna analysera resultatet och därmed besvara studiens 

frågeställningar samt att frågorna i enkäten har utformats med utgångspunkt i teorierna. Då 

service recovery på e-handel är ett relativt nytt fenomen finns det otillräcklig teori om 

begreppet och därför har den teoretiska referensramen byggts upp med hjälp av begrepp, 

tabeller och modeller som antas vara viktiga i service recovery. Med hjälp av den 

presenterade problemdiskussionen som innefattar tidigare forskning har vissa begrepp varit 

genomgående i litteraturen som sedan utgåtts ifrån vid upprättande av teoretisk referensram.  

Författarna har i sina artiklar hänvisat till äldre litteratur vilket även var passande för denna 

referensram då originalkällorna fortfarande ansågs som aktuella.  

 

Teorier om klagomålshantering har valts till den teoretiska referensramen eftersom det är det 

traditionella sättet att hantera klagomål där företaget tar emot ett klagomål och åtgärdar det. 

Klagomål är ett viktigt verktyg för att bland annat hålla kontakten med kunderna samt få veta 

vilka brister som finns i systemet för att på så sätt kunna åtgärda dem, klagomål ses därför 

som en gåva och blir därmed lönsamt för företaget. Det blir viktigt att uppmuntra kunden till 

klagomål då det gynnar båda parter, företaget kan lätt se vilka fel som uppstår och kunders 

problem blir åtgärdade.  
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Service recovery är ett sätt att hantera klagomål på ett mer serviceinriktat sätt än vad det varit 

tidigare. De åtta strategierna för service recovery som upprättats av Grönroos (2015) har valts 

eftersom det är viktiga steg i service recovery-processen och måste följas om företaget vill 

undvika att kunder lämnar på lång sikt. En del av service recovery handlar om att kompensera 

kunden och därmed valdes Forbes, Kelley & Hoffmans (2005) elva strategier för vad kunder 

tycker är viktigt vid kompensation. Vid kompensation är det viktigt att företagen känner till 

vad kunderna förväntar sig för att inte ge kunden något mindre än vad de hoppats på, detta för 

att behålla kunden och göra den nöjd och därmed blir teorier om detta relevant. Teorier om 

kundlojalitet har valts då en nöjd kund kan leda till kundlojalitet vilket uppnås genom en god 

service recovery.  

 

Kommunikation är en viktig del vid hantering av klagomål då det är det enda sättet för 

kunden att kunna klaga, där olika tillvägagångssätt finns samt sätt som föredras. 

Kommunikationscirkeln (Grönroos, 2015) och Shannon & Weaver’s kommunikationsmodell 

(Faraon, 2016) är två modeller som utgör en väsentlig del i kommunikationen. Grönroos 

(2015) modell avgör om företaget kommer behålla sina nuvarande kunder och erhålla nya 

kunder eller riskera att förlora kunder beroende på hur väl aktiviteterna i modellen utförs. 

Modellen har valts då företaget i samband med interaktionen eller servicemötet med kunden 

kan antingen uppfylla eller försumma kundens förväntningar. Detta i sin tur kan leda till 

antingen bra eller dåliga erfarenheter och kan avgöra om kunden blir lojal eller inte. Vad som 

är viktigt för oss i denna modell är delen interaktion då det är här service recovery sker, 

beroende på hur service recovery blir kommer det i sin tur leda till bra eller dåliga 

erfarenheter som därmed påverkar kundnöjdhet och kundlojalitet. Shannon och Weaver’s 

kommunikationsmodell återfinns i aktiviteten interaktion/servicemöte som finns i Grönroos 

(2015) kommunikationscirkel då deras modell visar att brus kan uppstå i kommunikationen 

mellan två parter, det vill säga att missförstånd kan uppstå i interaktionen mellan kund och 

företag.   

 

Syftet till att lagar och regler valts i den teoretiska referensramen är för att se om företagens 

service recovery måste anpassas efter dem samt om kunder är medvetna om vilka rättigheter 

de har. 
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3. Metod och metodologiska överväganden  

I detta kapitel kommer val av metod att presenteras i form av delkapitel där de olika 

delkapitlen är val av undersökningsmetod, en litteraturgenomgång och databassökning, 

presentation av den tänkta enkäten, enkätens urval och bortfall samt utformningen av enkäten 

och avslutningsvis presenteras även alternativ metod & självkritik.  

3.1 Val av ansats 

Denna studie har utgått från ett deduktivt tillvägagångssätt som Arbnor & Bjerke (1994) 

definierar som en vetenskaplig metod som ger en logisk analys av vad den allmänna teorin 

säger om en specifik händelse. Bryman & Bell (2013) menar att deduktiv teori representerar 

den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut. Christensen 

(2010) beskriver ansats som det samlade avstamp som görs när en undersökning ska 

genomföras. Ansatsen bestämmer vilken typ av undersökning som kommer genomföras och 

vilken typ av resultat det kommer generera (ibid). För att uppnå en god validitet krävs det att 

studiens syfte och frågeställningar ligger till grund för upprättande av problem (Hagevi & 

Viscovi, 2016). Validitet beskrivs av Bryman & Bell (2013) som ett mått på om slutsatserna 

överensstämmer som erhålls från en studie.  

 

Då vi var intresserade av förhållandet mellan teori och praktik valdes därför en kvantitativ 

ansats, eftersom vi eftersträvade en bred bild av hur service recovery tillämpas hos 

onlineföretag som verkar på den svenska modemarknaden ur ett kundperspektiv. Christensen 

et al. (2016) menar att om en kvantitativ undersökning ska anses som fullständigt valid måste 

undersökaren få ett värde på mätvariabeln som stämmer överens med det verkliga 

värdet.  Christensen (2010) menar vidare att resultatet av hur man väljer att hantera 

undersökningens analytiska eller rumsliga dimension (djup eller bredd) samt undersökningens 

tidsdimension (en gång eller återkommande) avgör undersökningens ansats. Eftersom en 

kvantitativ ansats valdes gick inte denna studie på djupet då en bredd eftersträvades med 

många svarande respondenter för att få en så bra uppfattning som möjligt om service recovery 

online ur kundernas perspektiv. Samt att detta inte är någon återkommande undersökning utan 

ad hoc, det vill säga en engångsstudie, där studien har utformats på ett sätt för att undersöka 

hur det ser ut just nu på marknaden.  
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3.2 Litteraturgenomgång och databassökning 

Bryman & Bell (2013) menar att det är viktigt att gå igenom existerande litteratur inom ett 

område för att ta reda på vilka kunskaper som redan finns för att slippa något författarna 

kallar “uppfinna hjulet på nytt”, det vill säga inte undersöka något som redan har undersökts. 

När problemområdet och syftet fastställdes gjordes en sökning av tidigare forskning i 

elektroniska databaser där söktjänsterna Primo och Google Scholar användes. Sökorden som 

var aktuella vid sökandet var främst service recovery, e-commerce, e-tail, service failure, 

online shopping, online retail, e-service med flera. I problemdiskussionen som sedan 

upprättades tog man hänsyn till både tidigare och aktuell forskning då service recovery är ett 

fenomen som ständigt utvecklas. Fortsättningsvis baserades teorin på litteratur som söktes via 

Libris, lagar som hittades på nätet samt artiklar som även användes i problemdiskussionen. I 

Libris användes sökord som service recovery, kundvård, CMR (customer management 

relationship), kundkommunikation och e-handel. Data samlades även in via tidningsartiklar, 

hemsidor samt statistik från bland annat SCB och Postnord. Tips på litteratur för 

introduktionskapitlet gavs av handledaren. Detta kallas sekundärdata och beskrivs av Bryman 

& Bell (2013) som information som redan insamlats av någon annan exempelvis andra 

forskare. Sekundärdata kan vara bra att använda då tid vill sparas samt att det är 

högkvalitativdata (Bryman & Bell, 2013).  

3.3 Kvantitativ metod – enkätundersökning 

Studiens undersökning är deskriptiv vilket är den vanligaste undersökningen som oftast görs 

enligt Faarup & Hansen (2011). Författarna menar att en stor del av 

marknadsundersökningarna som görs, det vill säga den primära datainsamlingen, är av 

deskriptiv karaktär och har som syfte att beskriva delar av den omvärld som en verksamhet 

verkar i (ibid). Enligt Faarup & Hansen (2011) är deskriptiva undersökningar oftast av 

kvantitativt slag där resultatet från undersökningen är av siffermässig karaktär samt att de 

grundar sig i strukturerade enkäter. Eftersom denna studie har undersökt hur onlineföretags 

service recovery ser ut från ett kundperspektiv i dagsläget passar därför en deskriptiv 

undersökning av kvantitativt slag då Faarup & Hansen (2011) menar att en deskriptiv 

undersökning visar en aktuell ögonblicksbild av omvärlden.  

 

En enkät är enligt Christensen (2010) ett tryckt formulär med frågor som besvaras av 

respondenten själv genom att kryssa i ett eller flera av de givna alternativ som finns i enkäten. 
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Validitetsproblem är en stor utmaning vid enkätundersökning och det måste säkerställas att 

frågorna har utformats på ett sätt så att svarsresultaten mäter det som ska mätas för att besvara 

studiens syfte (Hagevi & Viscovi, 2016). Christensen (2010) beskriver fortsättningsvis för- 

och nackdelar med enkäter där en del av fördelarna är snabbheten, kostnadseffektiviteten, 

teknikmöjligheterna, bekvämligheten, anonymiteten och de geografiska möjligheterna. 

Nackdelarna med enkät beskriver Christensen (2010) som stort bortfall då alla inte har 

tillgång till internet samt ny teknik som utvecklas. Författaren menar även att denna metod 

gör att det inte finns någon möjlighet att ställa uppföljningsfrågor för att få en djupare 

förståelse för deras svar (ibid). Denna studie utgick från en enkät då fördelarna övervägde 

nackdelarna, alltså fick vi snabbt in svar från respondenter, vi behövde inte lägga ut några 

kostnader för att genomföra studien, det var bekvämt på grund av teknikmöjligheterna och de 

geografiska möjligheterna då fler respondenter hade tillgång till enkäten samt att 

respondenterna garanterades anonymitet. Nackdelen med att inte kunna ställa mer djupgående 

frågor berörde inte oss då vår studie syftade till att vara överblickande.  

3.4 Urval 

Christensen (2010) har beskrivit två urvalsmetoder; sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval där ett icke-sannolikhetsurval gjorts för denna studie. Det innebär att 

samtliga enheter i populationen inte har en chans att komma med i urvalet, vilket gör att 

resultatet kan bli snedvridet då hela målpopulationen inte fått svara och därmed blir det svårt 

att generalisera (ibid). Fördelen med denna typen av urval enligt Christensen (2010) är att 

endast relevanta svar erhålls då ett slumpmässigt urval inte görs med respondenter som inte är 

insatta i ämnet. Det innebär att enkäten endast har genererat svar som är relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar då endast respondenter som har upplevt problem vid handel på nätet 

svarar. Enkäten delades upp i två avsnitt där respondenter som inte har upplevt problem vid 

handel på nätet kunde i det första avsnittet skicka in enkäten, detta för att göra det smidigt för 

respondenten samt för att bespara irrelevanta svar som inte tillför något till studien.  

 

Målet med denna studie var att cirka 200 personer svarar på enkäten då vi ansåg att detta kan 

ge en bra bild av service recovery. Målgruppen som valdes var personer som beställer kläder 

via nätet, det vill säga kön och ålder var inte relevant för denna studie då syftet inte var att 

jämföra olika typer av kunder utan erhålla en generell bild av hur service recovery tillämpas. 

Respondenterna var i denna undersökning anonyma då deras identitet inte var relevant för 
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studien. Enligt Christensen (2010) passade därför ett självurval då respondenten själv tar 

initiativ till sitt deltagande i undersökningen om den personen upplever att denna typ av 

undersökning passar.  

 

Eftersom inget segment specificerades valdes Facebook som forum där enkäten enkelt gick att 

finna och öppna via en länk samt att det var smidigt att sprida enkäten genom att dela den 

med sina vänner som sedan delade vidare den med sina vänner och på så sätt nåddes en bred 

grupp av internetshoppande kunder. Alltså hade våra facebookvänner och deras vänner på 

Facebook tillgång till enkäten, samt att länken till enkäten gick att finna i våra jobbgrupper 

och i studentgruppen “dom kallar oss studenter” för att fler skulle få tillgång till den. Detta ses 

som ett snöbollsurval där Bryman & Bell (2013) menar att denna typ av urvalsprocess är bra 

om forskaren vill få kontakt med ett mindre antal personer som är relevanta för studien och 

därefter används dessa respondenter för att få kontakt med ytterligare personer som kan svara, 

det vill säga dela vidare länken på Facebook för att på så sätt generera fler och relevanta 

respondenter för studien. Eftersom syftet var att undersöka service recovery på den svenska 

marknaden kan denna delning på Facebook ge en snedvriden bild då många av våra 

facebookvänner bor i Örebro eller i närheten, vilket inte antas vara generaliserbart på den 

svenska marknaden.  

3.5 Bortfall 

Christensen (2010) menar att resultaten kan bli missvisande vid ett stort bortfall. Ejvegård 

(2009) menar att det finns två slags bortfall, personer som inte svarar på enkäten och det 

interna bortfallet det vill säga personer som inte svarar på vissa frågor. I denna studie kan ett 

bortfall ske då färre respondenter svarar på enkäten än vad som önskats, eller att många inte 

varit med om ett problem vid näthandel och skickar in enkäten redan efter första avsnittet. Det 

interna bortfallet sker i det andra avsnittet då respondenter låter bli att svara på vissa frågor 

som de anser är irrelevanta och som de inte kan svara på. Christensen (2010) hänvisar till att 

man måste ta hänsyn till ett annat fel, bortfallsfelet, detta eftersom det inte går att veta om de 

som inte valt att delta i undersökningen skiljer sig på något sätt från de som deltagit. 

Bortfallet går att se ur ett annat perspektiv, alltså bortfallet behöver inte innebära någonting 

dåligt. Det kan helt enkelt visa att problem inte uppstår så ofta på e-handeln som förmodats.  
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Hagevi & Viscovi (2016) anser att bortfall kommer minska då frågor går att komplettera med 

egna svar, alltså att respondenterna har möjlighet att kunna motivera sina svar. Författarna 

menar fortsättningsvis att alla inte uppskattar öppna frågor och anser istället att enkäten är för 

krävande (ibid). Därför har denna studies enkät utformats så att respondenterna på vissa 

frågor kommer kunna välja “övrigt” och därmed kunna skriva egna svar och motivera dem. 

Man bör ha i åtanke att respondenterna kan misstolka frågorna som därmed kan ge 

missvisande svar och för att minimera eventuella missförstånd och risken för att enkätens 

reliabilitet blir lidande har frågorna formulerats med god validitet i åtanke, vilket värderas 

högt av Hagevi & Viscovi (2016). Reliabilitet innebär mätningens pålitlighet och logik där 

andra ska kunna göra samma mätning och få fram samma resultat (Bryman & Bell, 2013). 

 

Bortfallet som visade sig efter sammanställningen av empirin/resultatet var som väntat. Enligt 

fråga 5 var det 91 av 120 respondenter som gick vidare till andra avsnittet där antalet 

respondenter varierade beroende på fråga vilket beror på att frågorna under andra avsnittet 

inte var obligatoriska. De resterande som inte gick vidare hade alltså inte varit med om 

problem vid onlineshopping och skickade in enkäten utan att fylla i avsnitt två.  

3.6 Enkätens utformning 

Vid enkätens utformning användes Google Formulär då detta program är enkelt och 

underlättar vid skapande av enkäter. Google Formulär har klara mallar att utgå från 

exempelvis olika typer av frågor och svarsalternativ, som gjorde att det gick snabbt att skapa 

en enkät. Ejvegård (2009) hävdar att den allmänna regeln vid enkätutformning innebär att ju 

fler frågor som ställs desto färre svar kommer erhållas. Därför ställdes ett lågt antal frågor i 

enkäten för att inte respondenten skulle tröttna och strunta i att svara då det skulle bidra till ett 

ännu högre bortfall. Om svarsmöjligheterna har för många olika format kan det ge ett rörigt 

intryck vilken kan bli tröttsamt för respondenterna, men också om svarsmöjligheterna är 

identiska (Hagevi & Viscovi, 2016). Därför har enkäten tre olika format på svarsmöjligheter, 

detta för att det inte ska bli för rörigt för respondenten eller för identiskt och tråkigt, vilket gör 

att reliabilitet ökar. 
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3.6.1 Fråge- och svarsformulering 

Christensen (2010) hänvisar till två frågor vid frågeformulering, vad ska resultatet av frågan 

användas till och vad tillhör frågan. Samtidigt menar Ejlertsson (2014) att man ska vara 

medveten om vilka egentliga möjligheter som finns vid tolkning av enkätsvaren. Detta då 

svarsalternativen är begränsade och tolkning endast kan göras utifrån dem (ibid). Denna 

studies enkät hade två avsnitt, där första avsnittet var mycket överblickande för att mjukstarta 

inför de djupgående frågorna på det andra avsnittet. Här avslutades enkäten för de 

respondenter som inte har stött på problem då de inte har någon funktion för studien.  

 

I det första avsnittet handlade de första två frågorna om respondentens kön och ålder. För 

studien var kön och ålder irrelevant men togs ändå med för att det kan vara intressant att se 

vilka som svarar. I frågan om ålder fanns det ett svarsalternativ som löd “under 18 år”, detta 

då föräldrabalken kap 9 §1 menar att den som är under 18 år är omyndig och får därmed inte 

ingå avtal, alltså får de inte beställa via internet. Detta kan ses som bortfall men kan vara 

intressant om det tillför något till studien då det hävdats att åldern inte spelar någon roll för 

denna studie. Fortsättningsvis ställdes frågorna 3 och 4 för att undersöka vilka butiker som är 

mest attraktiva och hur ofta det beställs från dem. Enligt Kuusik & Varblane (2009) är 

företagets image en viktig faktor då kunder tenderar att välja varumärken som stämmer 

överens med deras personlighetsdrag, utifrån detta ställdes fråga 3. Den viktigaste frågan, 

fråga 5, som avslutade enkäten för vissa respondenter och som utelämnade irrelevanta svar 

handlar om hur ofta ett problem uppstår. De respondenter som svarade aldrig tackades för 

medverkan och respondenten avslutade enkäten genom att skicka in den. De som svarade att 

problem uppstår i vissa avseenden hänvisades till andra avsnittet.  

 

I det andra avsnittet var frågorna relaterade till teorin för att kunna få svar på studiens syfte 

och frågeställningar. Frågorna som ställdes syftade till att ta reda på varför de klagat, hur de 

gått till väga alltså vilket kommunikationssätt som använts, hur företaget behandlat dem, vad 

lösningen innebar, om det uppstod missförstånd vid kommunikationen samt om 

respondenterna vet vilka rättigheter de har.  

 

Fråga 6, hur ofta respondenten klagar vid ett fel/problem, ställdes för att undersöka hur 

vanligt det är att kunder klagar då det kan tänkas vara obekvämt att klaga och därmed menar 

Kahn (1995) att kunder som klagar har gått ut ur sin trygghetszon. Samtidigt menar Barlow & 
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Møller (1997) att de kunder som klagar är mest lojala. Nästa fråga löd, vad var orsaken till att 

du klagade? Här ville vi få reda på vilka fel som är vanligast och vad det är för typer av 

problem som uppstår vid online shopping. Det har därför angetts ett antal vanliga exempel på 

problem som respondenten kunde välja, de hade även möjligheten att lägga till andra orsaker 

som inte fanns med på listan. Vissa exempel på problem har funnits i Forbes, Kelley & 

Hoffmans (2005) artikel och vissa har hämtats ur egna erfarenheter.  

 

I de två kommande frågorna, fråga 8 och 9, ville vi ta reda på hur respondenten gått till väga 

för att klaga och vilket kommunikationssätt som egentligen föredras. Fråga 8 ställdes för att 

se vilket kommunikationssätt som var vanligast då Laudon & Traver (2011) menar att FAQ 

och live chatt är vanligast och Johansson (2007) menar att telefon är vanligast men att det 

även finns e-post. Vidare ställdes fråga 9 med grund i Rådmark (2009) då författaren menar 

att kunder föredrar olika kommunikationssätt och att företag därför bör ha flera olika 

kommunikationssätt.  

 

Frågorna 10 och 11 hade olika syften, den ena syftade till att ta reda på vad kunden fått för 

respons när den klagat och den andra frågan syftade till vilka åtgärder företaget använde för 

att lösa problemet. Här har svarsalternativen funnits från teorin bland annat från Barlow & 

Møllers (1997) gåvoprincip och Forbes, Kelley & Hoffmans (2005) elva strategier för service 

recovery. I fråga 10 har steg 3, 4, 6 och 7, tolkats som olika responser vid framförande av 

klagomål och är de steg som använts från gåvoprincipen. Resterande steg har varit irrelevanta 

då steg 1 och 2 handlar om det företaget gör innan service recovery processen och steg 5 och 

8 är svåra att fråga respondenterna om då det inte är någonting som påverkar dem eller något 

de kan ha en uppfattning om.  

 

I fråga 11 har steg 3 och steg 7 satts ihop till samma alternativ, korrektion+ (korrigera felet 

samt erbjud någonting mer till exempel presentkort eller rabatt på framtida köp) och 

tillgodokvitto, eftersom vi ansåg att tillgodokvitto tillhör rabatt på framtida köp vilket gjorde 

att de hamnade under samma alternativ. Även steg 8 och steg 10 har satts ihop till samma 

alternativ, otillfredsställande korrigering (kunden får skicka tillbaka varan men får då stå för 

returen) och företaget gör ingenting, eftersom vi anser att skicka tillbaka en vara och stå för 

frakten är samma sak som att företaget inte gör någonting. Steg 11 var alternativet att byta ut i 

butik vilket togs bort då syftet var att undersöka onlinebutiker och därför har fysiska butiker 

exkluderats i studien.  
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Fråga 12, om lösningen uppnådde kundens förväntningar, behandlades för att förstå om 

företaget har tillämpat en lösning som gör att kunden känner sig värdefull för företaget. Detta 

återfanns i Grönroos (2015) där han hävdar att varje kund är unik och att lösningen ska få 

kunden att känna sig värdefull för företaget. Det leder oss in på fråga 13 där vi vill veta om 

kunden har fortsatt handla online trots att problem har uppstått eller om deras förväntningar 

på lösningen inte har uppnåtts. Detta eftersom Grönroos (2015) menar att kunder kommer 

återvända vid positiva erfarenheter så som tillfredsställande lösning vid problem. Vidare 

ställdes fråga 14 och 15 med anledningen att undersöka hur vanligt det är med missförstånd i 

kommunikationen mellan företag och kund samt i vilken kanal det oftast uppstår 

missförstånd, då Johansson (2007) menar att information lätt kan misstolkas och företag ser 

stora risker i att kunden ska blir mer missnöjd och den inte får vad den önskar. 

Kommunikation är därför ett viktigt verktyg när problem uppstår och vid service recovery.  

 

Frågor om lagar och regler ställdes i fråga 16 och 17, för att få reda på om kunderna faktiskt 

vet vad de har rätt till vid ångerrätt och reklamation eftersom kundernas kunskap kan påverka 

deras agerande. Den sista frågan, fråga 18, handlade om om företaget gjorde någon 

uppföljning efter de löst problemet för att säkerställa att kunden blev nöjd. Detta för att teorier 

om service recovery säger att det är viktigt att den anställde följer upp och kontrollerar att 

åtgärderna har genomförts för att göra kunden nöjd och få den mer lojal. 

3.7 Alternativ metod & självkritik 

Undersökningen hade kunnat göras på andra sätt. Intervjuer med ett X antal personer hade 

kunnat genomföras för att erhålla information till empirin, alternativt hade ett antal intervjuer 

kunnat kombineras med enkäten för att få en djupare förståelse för hur service recovery-

strategier tillämpas vid klagomålshantering. Det hade dock varit svårt att veta hur många som 

ska intervjuas eller vilka som ska intervjuas för att få en så rättvis och bra bild som möjligt. 

En kombination av enkät och intervju anser vi hade passat denna studie då vi av svaren från 

enkäten hade fått en bred bild och genom ett antal intervjuer hade vi kunnat fördjupa oss i de 

frågor som fortfarande eventuellt hade stått oklara. Dock kände vi att det inte fanns tid och 

rum för extra intervjuer och lade istället ner all energi på enkäten och dess svar. Man skulle 

även kunnat utföra statistiska tester, exempelvis räknat medelvärde eller testat samband 
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mellan olika variabler genom chi-två test eller något annat test, vilket inte gjordes i denna 

studie då syftet inte var att hitta varken samband eller medelvärde.  
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4. Empiri/resultat 

Nedan presenteras datan som samlats in med hjälp av enkäten. Datan presenteras i form av 

diagram och tabeller med en förklarande text i olika kapitel där kapitlen har delats upp i 

demografi, shoppingbeteende, problem & klagomål, kommunikation, åtgärder & lösningar 

samt lagar & regler.  

4.1 Demografi 

Enkätundersökningen besvarades av 120 respondenter där resultatet visar en ojämn fördelning 

mellan åldersgrupperna. 18-25 år är den största åldersgruppen med totalt 79 respondenter och 

sedan minskar antalet respondenter ju högre ålder (se Figur 1).  

 

 
Figur 1, Åldersfördelning. 

 

Fördelningen mellan könen är relativt ojämn med 82% som identifierar sig som kvinnor och 

18% som identifierar sig som män, 0% identifierar sig på annat sätt därav visas inte det 

alternativet i diagrammet (se Figur 2).  
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Figur 2, Könsfördelning. 

 

4.2 Shoppingbeteende 

Respondenternas shoppingbeteende identifierades där de vanligaste klädbutikerna 

respondenterna handlar från är Nelly, Zalando, Bubbleroom, Boozt, ASOS, H&M och Ellos. 

Respondenterna fick även möjlighet att välja alternativet övrigt där de själva kunde ange vilka 

butiker de handlar från där respondenterna valde andra klädbutiker så som Gina Tricot, MQ, 

Chiquelle och Bonprix. Samt att många respondenter angav andra typer av butiker såsom 

Tele2, MMSports, Lyko, Cocopanda och så vidare (se Figur 3). Vidare presenteras hur ofta 

respondenterna handlar från dessa butiker där det vanligaste är att handla 1-3 gånger per år 

samt 1 gång per månad via onlinebutiker. Respondenterna hade även här möjligheten att välja 

alternativet övrigt där en respondent svarade att den endast handlar online när den har pengar 

samt att en annan respondent svarade att den handlar online ungefär var 3:e månad (se Figur 

4).  
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Figur 3, Onlinebutiker. 

 

 

Figur 4, Hur ofta respondenterna handlar från butikerna ovan. 
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Nedan presenteras frågan om respondenten fortsatt handla online trots att problem uppstått 

där 91 svar erhölls. 95% av dessa menar att de har fortsatt handla online medan 5% av 

respondenterna menar att de inte har gjort det (se Figur 5).  

 

 

 

Figur 5, Respondentens inställning till shopping online trots klagomål.  

 

4.3 Problem och klagomål 

Nedan presenteras Figur 6, den sista frågan under avsnitt ett, och den visar hur ofta problem 

uppstår när respondenten beställer kläder online. Hälften av respondenterna har svarat att 

problem sällan uppstår vilket är den största gruppen, följt av 24% av respondenterna som 

svarat att problem aldrig uppstår och sedan 17% av respondenterna som svarat att problem 

uppstår ibland. De två mindre grupperna visar att 7% av respondenterna menar att problem 

ofta uppstår vid shopping online och 2% menar att problem alltid uppstår. De som har svarat 

att problem aldrig uppstår har valet att klicka vidare till avsnitt två, bläddra ner till slutet av 

sidan och sedan skicka in enkäten. Därmed tackas respondenten för medverkan då dennes 

svar är irrelevanta för studien.  
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Figur 6, Hur ofta problem uppstår vid shopping online. 

 

Avsnitt två inleds med frågan om hur ofta respondenten klagar när ett problem väl har 

uppstått med 95 erhållna svar där 38% av respondenterna har angett att de alltid klagar. Näst 

största gruppen är där 27% av respondenterna svarat att de sällan klagar när ett problem 

uppstått. Vidare har 15% av respondenterna svarat att de klagar ibland samt har 13% av 

respondenterna svarat att de klagar ofta vid problem. 7% av respondenterna har angett att de 

aldrig klagar, vilket i denna studie räknas som bortfall (se Figur 7).  

 

 
Figur 7, Hur ofta respondenten klagar vid problem. 
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I Figur 8 nedan erhölls 89 svar som visar ett antal olika orsaker till varför respondenten 

klagade, där de vanligaste orsakerna är att varan inte motsvarade respondentens 

förväntningar, det var något fel på varan, frakten tog för lång tid samt att respondenten fick 

hem fel vara. Respondenten hade möjligheten att välja övrigt där en respondent angav att 

varan aldrig kom och en annan respondent angav att varan var dåligt förpackad där det syntes 

vad den hade beställt.  

 

 

Figur 8, Orsakerna till att respondenterna klagade. 

 

 

4.4 Kommunikation 

I detta delkapitel presenteras olika kommunikationssätt, hur kunden gick tillväga för att 

kontakta företaget och vilket kommunikationssätt kunden egentligen föredrar samt vilken 

respons de fick av företaget när de framförde sitt klagomål. Vidare presenteras även hur ofta 

missförstånd faktiskt uppstår mellan kund och företag, och i sådana fall i vilken kanal 

missförstånd oftast uppstår. I Figur 9 nedan erhölls 88 svar som visar hur respondenterna gick 

tillväga när de klagade där det vanligaste kommunikationssättet var att kontakta butiken via e-

post, följt av kontakt via ett telefonnummer och sedan chatt på hemsidan. Sist kommer 

alternativet där respondenten läste på hemsidans FAQ-sida.  
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Figur 9, Hur respondenten gick tillväga vid klagomål. 

 

Vidare presenteras ett diagram, med 91 respondenter som svarat, som visar vilka 

kommunikationssätt respondenten föredrar. Resultatet visar ett tämligen jämnt fördelat 

resultat där majoriteten föredrar kontakt via ett telefonnummer, det vill säga 39% av 

respondenterna, tätt följt av kontakt via e-post som föredras av 37% av respondenterna. Sist 

hamnar kontakt via chatt som föredras av 24% av respondenterna (se Figur 10).  

 

 

Figur 10, Vilket kommunikationssätt respondenten föredrar. 



 

 34 

Nästa diagram visar vilken respons respondenterna fick från företaget när de framförde sitt 

klagomål. 89 svar erhölls där tre alternativ är relativt jämnt fördelade mellan varandra där 

respondenterna fick responsen att företaget lovade att de skulle ta hand om problemet direkt, 

de fick en ursäkt och de rättade till felet direkt. Därefter hamnar alternativet där företaget 

kontrollerade om respondenterna var nöjda. I denna fråga hade respondenten möjlighet att 

välja alternativet övrigt där några respondenter menar att företaget inte gjorde någonting och 

en respondent menar att företaget hade ett väldigt otrevligt bemötande vid framförande av 

klagomål. Andra respondenter angav att de fick pengarna tillbaka och att företaget bad om att 

få varan tillbakaskickad och sedan lägga en ny beställning, detta blir då ett bortfall då dessa 

hamnar under åtgärder (se Figur 11).  

 

 

Figur 11, Företagets respons vid framförande av klagomål.  

 

Vidare presenteras svar från 91 respondenter som handlar om hur ofta missförstånd uppstår 

när de kommunicerar med företaget där 1 betyder aldrig och 5 betyder alltid. Majoriteten har 

svarat alternativ 2 och alternativ 1, det vill säga att missförstånd sällan eller aldrig uppstår vid 

kommunikation med företaget (se Figur 12).  
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Figur 12, Hur ofta missförstånd uppstår vid kommunikation. 

 

Därefter svarade 76 respondenter om frågan i vilken kanal missförstånd oftast uppstår i 

kommunikationen mellan kund och företag där 63% menar att missförstånd uppstår via e-post 

medan 21% menar att missförstånd uppstår via chatt. Fortsättningsvis menar 15% av 

respondenterna att missförstånd oftast uppstår via telefon. Här hade respondenterna möjlighet 

att välja alternativet övrigt där 1% av respondenterna har angett “vet ej”.  

 

 

Figur 13, I vilken kanal uppstår oftast missförstånd. 
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4.5 Åtgärder och lösningar 

I detta delkapitel presenteras vilka åtgärder och lösningar företaget erbjöd för att lösa 

problemet som uppstått samt om lösningen uppnådde respondenternas förväntningar och om 

företaget gjorde uppföljning efter de löst problemet. I Figur 14 nedan med 89 erhållna svar 

visas vilka åtgärder respondenterna uppfattat att företaget gjort där den vanligaste är att 

företaget ber om ursäkt för problemet följt av att företaget gör en återbetalning och sedan 

kommer alternativet där företaget erbjuder en ny produkt utan extra kostnad för frakt, tätt följt 

av åtgärden där företaget lagar produkten eller slipper betala för frakten för den produkten.  

 

 

 

Figur 14, Åtgärder. 

 

Vidare presenteras ett diagram som visar om lösningen uppnådde respondentens 

förväntningar där det gick att välja alternativen “ja” och “nej” samt alternativet övrigt. 89 svar 

erhölls där 74% av respondenterna har angett att lösningen uppnådde deras förväntningar, 

medan 20% av respondenterna menar att lösningen inte alls uppnådde deras förväntningar. 

Som tidigare nämnt kunde respondenterna välja alternativet övrigt där 6% av respondenterna 

menar att lösningen uppnår deras förväntningar ibland (se Figur 15).  
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Figur 15, Respondentens åsikt angående lösning. 

 

Fortsättningsvis presenteras ett diagram med 89 erhållna svar på frågan om företaget gjorde 

uppföljning efter de löst problemet där 83% av respondenterna menar att det inte gjordes 

någon uppföljning av företaget medan 17% av respondenterna upplevde att företaget gjorde 

uppföljning efter åtgärd (se Figur 16).  

 

 

Figur 16, Företags uppföljning. 
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4.6 Lagar & regler 

Det sista delkapitlet syftar till att undersöka respondenternas kunskap om vad de har rätt till 

vid shopping online. I Figur 17 erhölls 90 svar från respondenter angående hur många dagars 

ångerrätt de har enligt lag vid shopping online där majoriteten, 69%, av respondenterna valde 

alternativet 14 dagar vilket är det rätta svaret. 19% av respondenterna valde alternativet 1 

månads ångerrätt och 8% av respondenterna valde alternativet 7 dagar. Fortsättningsvis valde 

3% av respondenterna 10 dagar och 1% valde 20 dagar.  

 

 

Figur 17, Ångerrätt. 

 

Fortsättningsvis erhölls även här 90 svar från respondenter som besvarade frågan om hur lång 

tid de har på sig att reklamera en vara som är trasig enligt lag där det fanns två korrekta svar, 

2 månader och 6 månader. Alternativet 2 månader valdes av endast 8% av respondenterna och 

alternativet 6 månader valdes av 19% av respondenterna. Även 19% valde alternativet 1 års 

reklamationstid och 14% av respondenterna valde alternativet 3 års reklamationstid. Det 

största alternativet var 1 månad och valdes av 40% av respondenterna (se Figur 18).  
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Figur 18, Reklamationsrätt. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer empirin analyseras med hjälp av de olika teorierna som går att finna i 

tidigare kapitel. Analysen kommer vara indelad i fyra olika delkapitel; klagomålshantering, 

service recovery, kommunikation samt lagar & regler.  

5.1 Klagomålshantering 

Majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen, 74%, menar att det sällan eller aldrig 

uppstår problem vid onlineshopping men 26% anser att det faktiskt uppstår problem (se Figur 

6). Resultatet från enkätundersökningen visar att 38% av respondenterna alltid klagar när ett 

problem har uppstått. Alternativen ofta och ibland kan tolkas som att respondenterna i viss 

mån klagar vilket gör att majoriteten av respondenterna klagar när ett problem har uppstått (se 

Figur 7). Kahn (1995) har beskrivit hur företag ska hantera kunders klagomål då kunden har 

gått ut från sin trygghetszon när den klagar. Resterande som inte klagar kan tolkas som att de 

inte vågar gå ut ur sin trygghetszon. Eftersom kunden är i en utsatt position bör de anställda 

som tar emot problemet lyssna och låta kunden prata samt ställa frågor och visa sitt intresse 

för att vilja lösa problemet (Kahn, 1995). Zeithaml et al. (1990) menar att företag är beroende 

av kundens klagomål för att upprätthålla relationen med kunden. Majoriteten av 

respondenterna som klagar när ett problem har uppstått är enligt Barlow & Møller (1997) de 

kunder som är mest lojala, medan de som inte klagar är minst lojala.  

 

Klagomål är enligt Zeithaml et al. (1990) ett viktigt verktyg då det ger viktig information om 

fel eller störningar i systemet och klagomål gör att det leder till förbättring. Detta kan tolkas 

som att ju fler klagomål som kommer företaget tillhanda desto lättare kan de upptäcka vilka 

problem som uppstår vid köp online och på så sätt förbättra dem vilket i slutändan kan leda 

till färre klagomål. Fortsättningsvis visade resultatet ett antal orsaker som är vanligast till 

varför respondenter klagar, fyra stycken var populärast bland respondenterna; det var 

fel/defekt på varan, varan motsvarade inte förväntningarna på grund av bristfällig information 

på hemsidan, frakten tog för lång tid samt fick hem fel vara (se Figur 8). Kahn (1995) menar 

att företaget kan i 90% av fallen vända de missnöjda kunderna till nöjda kunder så länge de 

får reda på vilka problem som uppstått och därför blir det viktigt att varje problem som 

uppstår framförs av kunderna till företaget. Precis som Zeithaml et al. (1990) menar så är 

kundernas klagomål ett viktigt verktyg för förbättring. De orsaker som valts av ett lågt antal 

respondenter är till exempel fakturaproblem och att varan aldrig kommer fram vilket kan 
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tolkas som att många klagomål har framförts av kunderna på grund av dessa problem och 

därmed har företaget kunnat förbättra dem och på så sätt reducerat dessa typer av problem (se 

Figur 8), detta kan tolkas utifrån både Kahn (1995) och Zeithaml et al. (1990).  

 

Barlow och Møller (1997) menar att företag ser klagomål som en gåva och författarna har 

därför skapat en gåvoprincip som följer åtta steg. Fyra av dessa steg är irrelevanta för studien, 

som nämnts ovan, därför har endast steg 3, 4, 6 och 7 tolkats som olika responser vid 

framförande av klagomål och därmed upprättades en fråga till respondenterna där de 

uppfattade att steg 4 användes mest av företaget, det vill säga företaget lovar att ta hand om 

problemet direkt (se Figur 11). Kahn (1995) hävdar att den anställde på företaget bör 

informera kunden om vad som kommer göras för att rätta felet dock ska den anställde inte 

lova någonting som inte går att hålla. Resultatet visar att 46 stycken har fått löftet att 

problemet kommer lösas direkt, dock visade resultatet att endast 38 stycken fått problemet 

löst direkt. Detta innebär att 8 respondenter har blivit lovade någonting som inte har 

genomförts. Vidare hade steg 3 och 6 ungefär lika många svar där resultatet visar att de 

förekommer ungefär lika ofta, det vill säga att företaget ber om ursäkt samt att företaget rättar 

till problemet omedelbart. Alternativet med lägst antal svar var steg 7 som innebär att 

företaget kontrollerar att kunden verkligen är nöjd, enligt 83% av respondenterna gjordes det 

inte någon uppföljning (se Figur 11) vilket enligt Barlow och Møller (1997) är viktigt och 

ingår i gåvoprincipen. Kahn (1995) menar att det är lönsamt för företag att ta hand om sina 

kunder då missnöjda kunder kommer lämna företaget på sikt, därmed bör uppföljning göras.  

5.2 Service recovery 

Forbes, Kelley och Hoffman (2005) beskriver elva service recovery-strategier som skapats 

och fått en viss ordning genom en kundundersökning. Strategierna visar vad som är viktigt 

vid service recovery och vad som gör kunden nöjd (ibid). I denna studie har en fråga ställts 

utifrån dessa strategier som har gett ett resultat som skiljer sig från Forbes, Kelley och 

Hoffmans (2005) forskning (se tabell 4 nedan).  
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Tabell 4: Åtgärder vid lösning av problem  

  Forbes, Kelley och Hoffmans ordning 

(2005) 

  Denna studiens ordning (2017) 

1 Korrektion. Korrigera felet genom att 

exempelvis laga produkten eller låta kunden 

slippa betala för frakt och hantering 

1 Ursäkt. Be kunden om ursäkt för felet.  37 

respondenter har valt detta alternativ. 

2 Inget, företaget gör inget. 2 Återbetalning. Korrigera felet genom att erbjuda 

kunden att lämna tillbaka varan samt återbetala. 

29 respondenter har valt detta alternativ. 

3 Korrektion+. Korrigera felet samt erbjud 

någonting mer såsom presentkort eller rabatt 

på framtida köp. 

3 Ersättning. Korrigera felet (den defekta produkten) 

genom att erbjud kunden en ny produkt utan extra 

kostnad för frakt. 25 respondenter har valt detta 

alternativ. 

4 Ersättning. Korrigera felet (den defekta 

produkten) genom att erbjud kunden en ny 

produkt utan extra kostnad för frakt. 

4 Korrektion. Korrigera felet genom att exempelvis 

laga produkten eller låta kunden slippa betala för 

frakt och hantering. 21 respondenter har valt detta 

alternativ. 

5 Återbetalning. Korrigera felet genom att 

erbjuda kunden att lämna tillbaka varan samt 

återbetala. 

 

Fel eskalering. Korrigera felet genom att låta 

kunden ta kontakt med företaget flera gånger 

innan problemet är löst. 

5 Rabatt. Korrigera felet genom att ge rabatt till 

kunden. 16 respondenter har valt detta alternativ. 

6 Rabatt. Korrigera felet genom att ge rabatt 

till kunden 

6 Inget, företaget gör inget. 12 respondenter har valt 

detta alternativ. 

7 Otillfredsställande korrigering. Korrigera 

felet genom att låta kunden lämna tillbaka 

varan men behöva betala för frakten. 

7 Korrektion+. Korrigera felet samt erbjud någonting 

mer såsom presentkort eller rabatt på framtida köp. 

6 respondenter har valt detta alternativ. 
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8 Byta ut i affären. Korrigera felet genom att 

erbjuda kunden att kunna lämna tillbaka vara i 

butik. 

8 Fel eskalering. Korrigera felet genom att låta 

kunden ta kontakt med företaget flera gånger innan 

problemet är löst. 6 respondenter har valt detta 

alternativ. 

9 Tillgodokvitto. Korrigera felet genom att 

erbjuda kunden ett tillgodokvitto som den kan 

använda någon gång i framtiden. 

    

10 Ursäkt. Be kunden om ursäkt för felet.     

 

I ordningen som skapats, beroende på vilken åtgärd som oftast förekommer, framkommer det 

tydligt att en ursäkt från företaget är det vanligaste och det minst vanliga är fel eskalering (se 

Figur 14). Utifrån tabell 4 går det att konstatera att det idag är andra åtgärder som kunder 

anser oftast förekommer jämfört med vad kunderna år 2005 ansåg. 

 

Vidare frågades respondenterna om lösningarna ovan uppnådde deras förväntningar. 74% av 

respondenterna menar att företagets lösning uppnådde deras förväntningar medan 20% av 

respondenterna menar att det inte gjorde det. Endast 6% av respondenterna menar lösningen 

uppnår förväntningarna ibland (se Figur 15). Barlow och Møller (1997) hävdar att om 

kundernas problem blir framgångsrikt lösta kommer de berätta detta för fem andra personer, 

vilket kan tolkas som att företag löser kundernas problem framgångsrikt för att öka god 

reklam i form av positiv word of mouth.  

 

Grönroos (2015) nämner ett antal viktiga åtgärder som kunderna förväntar sig vid service-

misslyckanden. Författaren nämner bland annat ursäkt som en viktig lösning då en ursäkt bör 

framföras även om företaget inte orsakat problemet (ibid), vilket även visas ovan i tabell 4 där 

respondenterna har angett ursäkt som vanligast förekommande åtgärd. Grönroos (2015) 

nämner även värdefull gottgörelse, vilket går att finna i tabellen som den näst viktigaste 

åtgärden enligt respondenterna. Då 74% av respondenterna menar att lösningen uppnådde 

deras förväntningar går det att koppla med det Grönroos (2015) menar att varje kund är en 

unik individ och att lösningen ska göra att kunden känner sig värdefull för företaget. Eftersom 

majoriteten av respondenterna kände sig nöjda med lösningen kan det tolkas som att de 

känner sig värdefulla för företaget och därmed har 95% av kunderna fortsatt handla online på 

grund av tillfredsställande lösningar trots att problem uppstått. Enligt Kuusik & Varblane 
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(2009) har tillfredsställelse en direkt koppling till lojalitet då relationens betydelse spelar en 

väsentlig roll i kundens lojalitetsnivå, eftersom ju viktigare en relation är för kunden desto 

mer tolerant blir kunden när ett fel uppstår. Vilket kan ses i resultatet då 95% av 

respondenterna har fortsatt handla online trots att problem har uppstått. Detta kan tolkas som 

att respondenternas lojalitetsnivå är hög och de ser relationen som viktig och är därmed mer 

toleranta när fel uppstår.  

 

5.2.1 Service recovery-processen 

Begreppet service recovery definieras av Grönroos (2008) som ett sätt att hjälpa företag att 

hantera problem och klagomål på ett serviceinriktat sätt och från ett serviceperspektiv. För att 

hantera problem och klagomål bör företag använda sig av en service recovery-strategi som 

Grönroos (2015) upprättat i åtta steg som företag bör ta sig igenom för en framgångsrik 

service recovery-strategi (se tabell 2).  

 

Antrop (2017) menar att det idag har blivit tio gånger dyrare att förlora kunder än att skapa 

nya och därmed blir första steget i service recovery-strategin att beräkna kostnaderna för fel 

och misstag för att få en förståelse för hur mycket det kostar att behålla en nuvarande kund 

eller erhålla en ny (Grönroos, 2015). Resultatet från undersökningen visar att 74% av 

respondenterna menar att problem sällan eller aldrig uppstår (se Figur 6) vilket kan tolkas som 

att företagen har blivit allt mer medvetna om kostnaderna som problem medför och försöker 

därför undvika dem.  

 

Andra steget handlar om att uppmuntra kunden till klagomål då kunden ska känna sig trygg 

med att klaga samt veta vart den ska klaga (Grönroos, 2015). Kahn (1995) menar att företagen 

bör uppmuntra kunderna till att klaga för att på så sätt reda ut problemet då det är lönsamt för 

företag att ta hand om nuvarande kunder, eftersom missnöjda kunder lämnar företaget på sikt. 

Majoriteten av respondenterna i undersökningen har angett att de klagar när problem uppstår 

(se Figur 7). Kahn (1995) hävdar fortsättningsvis att kunder som vågar klaga har gått ut från 

sin trygghetszon, respondenternas svar kan då tolkas som att de vågar klaga och känner sig 

trygga med det.  

 

Vidare beskriver Grönroos (2015) steg tre där författaren menar att företagen ska identifiera 

behoven av service recovery, identifiera problemet och åtgärda det. Zeithaml et al. (1990) 

menar att problem löses via kommunikation och det menar även Ahmad (2002), en god 
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relation kräver god kommunikation. Enligt respondenterna är e-post det främsta 

kommunikationssätt företag använder sig av (se Figur 9), dock värderar respondenterna e-post 

och telefonnummer ungefär lika högt tätt följt av live chatt (se Figur 10). Därför bör företag 

anpassa sina kommunikationssätt för att tillfredsställa alla kunder genom att erbjuda olika 

kontaktformer (Ahmad, 2002). Enligt respondenterna uppstår missförstånd oftast vid 

kommunikation via e-post (se Figur 13) och det hävdar även Johansson (2007) då författaren 

menar att e-post är kommunikationssätt där informationen lätt kan misstolkas vilket enligt 

Faraon (2016) kan leda till att mottagaren inte tar emot rätt budskap. Därmed bör företagen ha 

flera kommunikationssätt i åtanke.  

 

Nästa steg, steg fyra, innebär att service recovery-processen ska genomföras snabbt för att 

inte låta kunden vänta då en långsam recovery-process upplevs som värre än problemet 

(Grönroos, 2015). Enligt respondenterna är den vanligaste responsen att företaget lovar att ta 

hand om problemet direkt tätt följt av att de faktiskt rättar till felet direkt (se Figur 11). Det är 

alltså vanligare att företag lovar att lösa problemet än att faktiskt göra det, Kahn (1995) 

trycker på att den anställde inte ska lova någonting den inte kan hålla.  

 

Steg fem och steg sex definierar Grönroos (2015) som att utbilda personal eftersom de 

anställda är de som kommer i kontakt med kunden och behöver därför möjligheten att kunna 

lösa problemet snabbt på egen hand. Som nämnt ovan rättade företaget till felet direkt enligt 

respondenterna (se Figur 11) vilken kan tolkas som att företaget har utbildad personal och kan 

därmed lösa problem snabbt. Enligt Zeithaml et al. (1990) ses de anställda som interna kunder 

i företaget och beroende på vilken “service” de mottar från sina chefer påverkar starkt den 

högkvalitativa servicen personalen bör leverera till de externa kunderna. Därför krävs 

utbildning och motivation som stämmer överens med företagets mål inom servicekvalitet 

(ibid).  

 

Att hålla kunden informerad om läget och återkoppla när problemet är åtgärdat definieras i 

steg sju enligt Grönroos (2015). Kahn (1995) menar att det är viktigt att personalen gör 

uppföljning och kontrollerar att de åtgärder som lovats har genomförts. Enligt 83% av 

respondenterna har inte företaget gjort uppföljning (se Figur 16) vilket är något som företag 

bör förbättra för att hålla en god service recovery.  
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Steg åtta, innebär att företaget ska lära sig av sina misstag och finna utvecklingsmöjligheter. 

Detta är det sista steget i service recovery-processen där företag har möjlighet att se över sina 

misstag och hitta utvecklingsmöjligheter för att på så sätt förbättras och förhindra att liknande 

problem uppstår i framtiden.  

5.3 Kommunikation 

Johansson (2007) menar att e-post och telefon är två kommunikationssätt som kunderna 

hänvisas till vid framförande av klagomål. Resultatet visar att det vanligaste 

tillvägagångssättet vid kommunikation med företaget är just via e-post, följt av en jämn 

fördelning mellan telefonnummer, live chatt och FAQ (se Figur 9). Fortsättningsvis visar 

resultatet att FAQ fick ett högre antal svar än förväntat vilket kan bero på det Laudon & 

Traver (2011) menar då de hävdar att konsumenter kommer hjälpa sig själva så länge den 

information som behövs finns på hemsidan, det vill säga en FAQ. Laudon & Traver (2011) 

menar vidare att det därmed är viktigt att företaget erbjuder till exempel kontakt med 

kundtjänst via e-post om den önskade informationen inte finns på hemsidan, vilket kan 

förklara studiens resultat till varför e-post är det vanligaste tillvägagångssättet. Johansson 

(2007) menar dock att företag gärna vill att kunderna ringer dem vid missnöje då företaget 

lättare har möjlighet att förklara sig och därmed kompensera kunden. Men resultatet visar 

något annat där e-post är betydligt vanligare än telefonnummer (se Figur 9), vilket skiljer sig 

en del från det Johansson (2007) hänvisar till.  

Vidare ställdes frågan vilket kommunikationssätt som egentligen föredras vid klagomål där 

respondenterna föredrar telefonnummer och e-post ungefär lika mycket och live chatt föredras 

minst (se Figur 10). Rådmark (2009) hävdar att det är bra att olika kommunikationssätt finns 

vid framförande av klagomål, dock menar författaren att kunder föredrar att göra det via 

telefon eftersom kunden snabbt kan få en förklaring och lösning på problemet. Detta kan vara 

en orsak till varför respondenterna föredrar att ringa vid klagomål, vilket också kan ses i 

resultatet där telefonnummer föredras av flest antal respondenter (se Figur 10). Att e-post 

föredrogs av nästan lika många respondenter var något som inte förväntades då Johansson 

(2007) menar att det lätt uppstår missförstånd vid kommunikation via e-post. E-post har 

tolkats som ett kommunikationssätt där kunder kan uttrycka sina känslor på ett bekvämt sätt 

och eftersom Kahn (1995) menar alla inte vågar gå ut ur sin trygghetszon kan detta vara en 

orsak till att e-post föredras av respondenterna.Vidare visade resultatet att live chatt föredras 

minst av respondenterna vilket Laudon & Traver (2011) menar kan bero på att live chatten 
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inte ger lika mycket information som att prata med kundtjänst via telefon vilket därmed kan 

leda till missförstånd (se Figur 10).  

 

Grönroos (2015) menar att kunden vid interaktionen i kommunikationscirkeln blir ett föremål 

för företagets servicebudskap och produktbudskap. Vid interaktion med företaget svarade 

majoriteten av respondenterna att det aldrig och sällan uppstår missförstånd i 

kommunikationen, alltså var det en mindre del av respondenterna som anser att missförstånd 

uppstår ibland, ofta och alltid (se Figur 12). Majoriteten av respondenterna anser att det är via 

e-post som missförstånd uppstår och att det via telefon sker lägst antal missförstånd (se Figur 

13). Johansson (2007) hänvisar till att e-post är kommunikationssättet där informationen lätt 

kan misstolkas vilket stämmer överrens med resultatet. Faraon (2016) beskriver Shannon och 

Weavers kommunikationsmodell där författaren menar att bruset/missförståndet uppstår i 

kanalen när meddelandet överförs från kodare till avkodare, därmed sker bruset i kanalen e-

post. Bruset påverkar kommunikationsflödet och gör att mottagaren inte tar emot rätt budskap 

vilket vill undvikas (Faraon, 2016), då Grönroos (2015) menar att kundens erfarenheter 

skapas beroende på hur interaktionen eller servicemötet upplevs. Vidare menar Grönroos 

(2015) att erfarenheterna kommer leda till word of mouth, vid positiv word of mouth kommer 

kundförväntningarna att utvecklas och kunderna med positiva erfarenheter kommer då 

återvända. Resultatet visar att 95% av respondenterna har fortsatt handla online trots att 

problem har uppstått (se Figur 5) samt att majoriteten av respondenterna upplevde att 

lösningen uppnådde deras förväntningar (se Figur 15) vilket indikerar att positiva erfarenheter 

erhölls och därmed återvänder kunderna.  

5.4 Lagar & regler 

Enligt respondenterna är e-post det vanligaste kommunikationssättet vilket kan bero på att det 

finns en lag som säger att företag på nätet måste ha bland annat en e-postadress på webbsidan 

som konsumenterna har tillgång till vid behov (Konsumentverket, 2016a).  

 

Vidare ställdes en fråga till respondenterna huruvida de vet hur lång ångerrätt de har, eftersom 

det är lagstiftat att företagen bör informera klart och tydligt att konsumenten har 14 dagars 

ångerrätt (Konsumentverket, 2016c). Resultaten visar att 69% av respondenterna vet hur lång 

ångerrätt de har, medan 31% inte vet om ångerrätten (se Figur 17) vilket är en relativt hög 

siffra och därmed bör företagen vara tydligare med ångerrätten på sina webbsidor. 

Fortsättningsvis visade resultatet från undersökningen att majoriteten av respondenterna inte 
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vet hur lång reklamationsrätt de har vid fel på vara. Här fanns det två korrekta alternativ, två 

månader och sex månader, där 8% respektive 19% valde rätt alternativ. Enligt 

Hallåkonsument (2017) är det rimligt att kontakta företaget inom två månader efter felet 

upptäckts. Dock har konsumenten ett starkt konsumentskydd under de första sex månaderna 

och företaget har därför ansvar för felet (ibid).  

 

Undersökningen visade att ett högre antal respondenter känner till hur många dagars ångerrätt 

de har, medan ett betydligt lägre antal respondenter vet hur lång reklamationsrätt de har. Detta 

kan bero på att lagen säger att företagen bör klart och tydligt informera konsumenterna om 14 

dagars ångerrätt (Konsumentverket, 2016c) vilket även nämnts ovan. Men det finns ingen lag 

som säger att reklamationsrätten ska framgå på hemsidan, därav undersökningens resultat.  

Enligt konsumentköplagen bör företaget lösa eventuella uppstående problem exempelvis 

trasig vara eller om varan inte stämmer överens med det kund och företaget kommit överens 

om (Konsumentverket 2016b). Undersökningen visar att de två största orsakerna till att 

respondenterna klagade var att det var defekt/fel på varan samt att varan inte motsvarade 

förväntningarna (se Figur 8). Därmed måste företaget lösa dessa problem och enligt 

Konsumentverket (2016b) är de vanligaste åtgärderna att företaget i första hand erbjuder en 

likvärdig vara och i andra hand erbjuder kunden till exempel prisavdrag. Respondenternas 

upplevelse kring vilka åtgärder som förekommer oftast stämmer överens med det 

Konsumentverket menar då det i undersökningen framkom att återbetalning och ersättning 

(erbjuder en likvärdig produkt utan att kunden behöver stå för frakten) är de åtgärder som 

förekommer oftast (se Figur 14). Detta visar att företagen är medvetna om 

konsumentköplagen och vilka åtgärder som ska erbjudas i första hand till en kund när ett 

problem har uppstått vilket förklarar resultatet.  
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6. Slutsats & diskussion  

Resultatet av undersökningen visar att service recovery tillämpas av onlineföretag vid 

klagomålshantering. Dock brister det i vissa avseenden i service recovery-strategierna där 20 

procent av respondenterna upplevde att onlineföretaget inte uppnådde deras förväntningar och 

därför kräver dessa strategier mer fokus av företagen. För ungefär tio år sedan handlade 

klagomålshantering om problemlösning medan det idag ser annorlunda ut med service 

recovery där kommunikation ligger i fokus och relationen har blivit alltmer viktig. 

  

De positiva slutsatser som har dragits är att kunderna upplevde i 74 procent av fallen att 

onlineföretagens lösningar uppnådde deras förväntningar vilket gjorde att de kände sig 

värdefulla för företaget och 95 procent har fortsatt handla online, vilket visar på ett gott 

tecken för god service recovery. Fortsättningsvis är det viktigt att företag uppmuntrar till 

klagomål eftersom det leder till att onlineföretagen lättare kan hantera liknande problem som 

uppstår som i sin tur leder till nöjdare kunder. 66 procent av respondenterna menar att de 

klagar när problem uppstår vilket kan tolkas som att företag har gjort det bekvämt för kunden 

att klaga. Onlineföretag har även blivit medvetna om att problem leder till att missnöjda 

kunder lämnar på sikt vilket medför kostnader där det går att tyda att det till stor del har 

åtgärdats då 74 procent av respondenterna menar att problem inte uppstår vid handel på nätet. 

En annan slutsats som identifierats är att majoriteten av respondenterna har upplevt att de fått 

en lösning på problemet direkt vilket kan tolkas som att företagen har utbildad personal med 

befogenhet att agera, vilket ingår i service recovery-strategierna.  

 

De negativa slutsatserna som identifierats är framför allt att det brister i stora delar av 

kommunikationen. Företag behöver utöka sina kommunikationssätt för att anpassa sig till fler 

kunder då alla är olika och föredrar olika kontaktformer samt att många kan ha svårt för att ta 

sig ur sin trygghetszon. Enligt respondenterna uppstår inte missförstånd så ofta men när det 

väl uppstår är det vid kontakt via e-post och därför bör företagen lägga fokus på att förbättra 

det. En annan brist i kommunikationen som identifierats är att företag ofta lovar att ta hand 

om problemet direkt men i vissa fall inte gör det vilket är viktigt då personalen inte ska lova 

något som de inte kan hålla samt att det blir en utdragen process för kunden och gör kunden 

mer missnöjd. En stor brist i onlineföretags service recovery är att 83 procent av 

respondenterna angav att de inte gör någon uppföljning eller informerar kunden om läget, 

vilket är ett av de viktigaste stegen i service recovery. 
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Enligt respondenterna är e-post det mest förekommande kommunikationssättet vilken kan 

bero på att e-handelslagen menar att en e-postadress är ett krav på onlineföretags hemsidor. 

Detta påverkar service recovery både positivt och negativt där det positiva ligger i att det 

erbjuds ett sätt för kunder att kontakta företaget vid eventuella uppstående problem. Det 

negativa blir att företag fixerar sig vid att endast ha en e-postadress på grund av lagen och 

förbiser andra kontaktformer vilket gör att det hindrar dem från att kunna kommunicera och 

erhålla klagomål från alla kunder då olika kommunikationssätt föredras. Vidare menar e-

handelslagen att hur lång ångerrätt man har tydligt måste framgå på hemsidan, och enligt 

studien visste majoriteten av respondenterna hur lång ångerrätt de har vilket kan tolkas som 

att företag är medvetna om denna lag.  

 

Enligt konsumentköplagen bör företaget lösa de problem som uppstår exempelvis om varan är 

trasig eller inte stämmer överens med det kund och företag kommit överens om. För att lösa 

de problem som uppstått menar Konsumentverket att företagen ska reparera varan, erbjuda en 

likvärdig vara eller prisavdrag vilket stämmer överens med det presenterade resultatet där 

majoriteten av respondenterna valt just de alternativen. Detta kan tolkas som att åtgärderna i 

service recovery-processen har reglerats efter lagen, alltså påverkas service recovery i viss 

mån av lagen. Undersökningen visade att 74 procent av respondenterna inte vet om hur lång 

reklamationsrätt de har och vidare menar 34 procent av respondenterna att de inte klagar när 

problem uppstår vilket kan tolkas som att de inte klagar eftersom de inte vet vad de har rätt 

till. Detta påverkar service recovery-processen negativt då missnöjda kunder inte kan få den 

hjälp de behöver samt att företagen går miste om att kunna lösa problemet vilket gör att de 

förlorar sina kunder på sikt. För att gynna båda parter kan det vara bra att reklamationsrätten 

framgår på hemsidan.  

6.1 Vidare forskning 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka skillnader mellan åldersgrupper och kön mer 

djupgående samt om det finns några skillnader mellan vilka butiker kunder handlar från. För 

att få en ännu djupare förståelse hade studien kunnat kombineras med en kvalitativ intervju 

eller eventuellt genomföra statistiska test för att jämföra och mäta variabler. Därmed hade en 

annan uppfattning erhållits om onlineföretagens service recovery.  
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Källa: Postnord. 2017. E-handelns tillväxt tredje kvartalet 2017 [Figur]. 

http://pages.postnord.com/rs/184-XFT-949/images/E-barometern-Q3-2017.pdf (Hämtad 2017-11-20).  
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