
Södertörns högskola  Alex Ristic 
Kandidatuppsats  Tomas Starzynski 
 

 

1 

Sammanfattning 
 
Denna kandidatuppsats är skriven i syfte att analysera hur väl företaget ONOFF i Södertälje 
informerar sina kunder om deras konsumentköprättigheter och hur missnöje vid okunskap kan 
förebyggas. Uppsatsens problemformulering är därmed hur väl informerar företag sina kunder 
och hur de kan klara av diskussionen med kunder om deras rättigheter enligt 
konsumentköplagen. 
 
Genom enkätundersökning mättes kundernas kunskaper om konsumentköplagen samtidigt 
som ONOFFs chef intervjuades för att få information om hur ONOFF informerar sina kunder 
om deras rättigheter. Dessutom undersöktes informationskällor från ONOFF som broschyrer 
och deras hemsida.  
 
Genom undersökningen har det framkommit att kunder inte alls är speciellt medvetna om 
vilka rättigheter de har. Personalen utbildas för att kunna informera korrekt men 
informationskällorna är inte fullständiga och kunder verkar inte angelägna att vilja ta emot 
juridiska kunskaper. Genom bland annat använda sig av teorier om Word of mouth och 
Customer delight kan ONOFF eventuellt minska missnöje.  
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1 Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Sedan begynnelsen då handel uppstod, har människor bytt saker med varandra. Därefter 
uppstod myntet för att förenkla byteshandeln. Lika länge har missförstånd och tvister funnits. 
Många av dagens ekonomiska begrepp och principer skrevs ner av antika författare som 
Platon (427-347 f.Kr.), Aristoteles (384-322 f. Kr.) och Xenofon (ca 430-ca 354 f.Kr.). De 
skrev bland annat om arbetsfördelning, pengar, byte, värde och offentlig förvaltning. Allt 
skrevs i syfte för att effektivisera ett samhälle med hjälp av normer och system (Sandelin 
2001,  s. 11-12 ). 
 
I Europa fick godsherren först sin politiska och ekonomiska makt i början av 800-talet. Det 
var under denna period som den Karolingistiska staten (motsvarar geografiskt sett stora delar 
av dagens EU) splittrades i små självförsörjande enheter som omfattades av godset. Detta 
decentraliserade system av relativt oberoende och självförsörjande enheter bildade det som 
historiker har kommit att kalla för det feodala samhället. Det fanns under denna period 
fortfarande en centralmakt, men denna var avlägsen och svag (Stockeld 2002, s. 4-5). 
 
De första handelshusen i Stockholm och Göteborg startades mellan åren 1700-1850. Dessa 
skapades av kapitalstarka köpmän, ofta av utländsk bakgrund. Därefter startades Svenska 
företag under 1800-talet då företag som rederier och affärsbanker började bygga upp 
handelshus (Johnson 2005).   
 
År 1940 inrättades den statliga konsumentinformationsverksamheten genom 
upplysningsbyrån Aktiv hushållning. År 1957 organiserades Konsumentinstitutet för 
konsumentupplysning och konsumentforskning. År 1967 inrättades Allmänna 
reklamationsnämnden, en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag, till 
exempel vid fel av köpta varor (Ibid). 
 
I Sverige, framför allt i Stockholm råder det idag en bristande kunskap om lokal 
konsumentvägledning. De flesta kunderna vet inte om att de kan få gratis hjälp av 
konsumentrådgivare (mer än 80 %). Detta är typiskt för stockholmare i åldern 18-34 år. Vid 
35-64 år vet åtminstone hälften av kunderna att de kan vända sig till konsumentrådgivaren 
och få hjälp vid tvister med alltifrån falska fakturor till oklara avtal (Falk 2004). 
 
Konsumenter har framför allt stöd av konsumentköplagen. Denna lag säger vilka rättigheter 
man har mot butik och säljare. Det viktigaste i lagen är att kunden alltid har rätt till 
kompensation om det skulle visa sig att något är fel på varan kunden köpt. Däremot är det upp 
till butiken om en person kan ångra sig eller inte. Om en kund har köpt en vara som är på 
något sätt felaktig så kan kunden själv bestämma om denne vill ha en ny vara, pengarna 
tillbaka eller avdrag på priset. Den så kallade ”ångerveckan” gäller enbart vid hemförsäljning 
och inte vid köp i fysiska butiker (Crofts 2002). 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Lagens komplexitet har gjort att näringsidkare har infört förenklingar som garanti, öppet köp 
och bytesrätt. Förvisso i marknadsföringssyfte. Dock förklarar inte garantin, öppet köp och 
bytesrätt vilka rättigheter konsumenten egentligen har. Dessutom är garantin missvissande på 
så vis att kunder missar den finstilta texten. Problem uppstår därför ändå vid 
överenskommelser mellan säljaren och kunden (Gummelson. 1998, s. 108).  
 
Därför har det i Sverige uppstått en organisation som heter Allmänna reklamationsnämnden 
som undersöker vilka företag som inte sköter sig juridiskt sett i enlighet med 
konsumentköplagen. Därför kan man konstatera att företag som sköter sig använder sig av en 
god marknadsföring ur relationsmarknadsföringssyfte (Ibid). 
 
Dock är frågan om kunder kan lagen. Vet inte kunder vad som gäller enligt 
konsumentköplagen kan det uppstå missförstånd och detta kan leda till en dålig relation 
mellan företag och deras kunder. Därmed bör företagen informera sina kunder på ett så bra 
sätt som möjligt. 
 
1.3 Problemformulering 
 
Hur väl informerar företag sina kunder och hur de kan klara av diskussionen med kunder om 
deras rättigheter enligt konsumentköplagen.  
 
1.4 Syfte 
 
Analysera hur väl företaget ONOFF i Södertälje informerar sina kunder om deras 
konsumentköpsrättigheter och hur missnöje vid okunskap kan förebyggas.  
 
1.5 Avgränsningar 
 
Arbetet begränsas till en hemelektronikbutik med ospecificerad målgrupp och produkt. 
Därmed har det bortsetts från övrig icke relevant företagsfakta.  
 
Lagmässigt har enkätundersökningen begränsats till konsumentköplagen fastän det finns 
andra lagar som till exempel avtalsrätten och köplagen. Anledningen är att 
konsumentköplagen är den enda i sammanhanget som är tvingande medan de övriga är 
dispositiva. Med andra ord undersöks kunskaper inom de konsumentregler som ej får ändras.  
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2 Metod 
 
Metodkapitlet syftar till att framställa de relevanta vägval och tillvägagångssätt som är 
utförbara vid uppsatsskrivande eller vetenskaplig undersökning. I detta avsnitt beskrivs ett 
antal tillvägagångssätt som är utförbara vid en undersökning. Val av metod och källor 
diskuteras vidare i metoddiskussionen. Intervjuerna finns som bilagor. 
 
2.1 Tvärsnittsansats 
 
Syftet med en tvärsnittsansats är att skaffa sig kunskaper från ett tvärsnitt av marknaden vid 
en viss tidpunkt. Detta sker genom att fördjupa sig i ett antal undersökningsobjekt, sedan 
jämförs dessa objekt och utifrån detta dras en slutsats över en grupp eller en hel marknad. Det 
finns två typer av tvärsnittsansatser: surveyansats och experimentell ansats (Lekvall 2001, s. 
209-220). 
 
2.2 Surveyundersökning 
 
Syftet med denna ansats är att registrera och iaktta realiteten passivt utan att försöka påverka 
den. Forskaren kan till exempel använda sig av intervjuer, enkäter, frågeformulär, 
observationer och skriftliga källor. En surveyundersökning innebär empirisk forskning vid en 
viss tidpunkt så att författarna ska kunna komma över så absolut data som möjligt. Med 
hänsyn till syftet med uppsatsen, att ta reda på hur väl ett företag bättre kan informera sina 
kunder om vilka konsumentköprättigheter de har, så har surveyansats använts. Den här typen 
av undersökning belyses bäst genom surveyansats eftersom den ger en överblick av en 
situation vid en viss tidpunkt. Informationen från undersökningsobjekten hämtas bland annat 
från utdelade enkäter till kunderna och djupintervju med ledningspersonal på företaget (Ibid, 
s. 216-217). 
 
2.3 Fallstudie 
 
Syftet med en fallstudie är att genom iakttagelser undersöka ett fåtal forskningsobjekt på 
djupet, därefter kan relationer och processer sammanlänkas i en naturlig miljö. Fallstudier 
nyttjas i fyra sammanhang: som hjälpmedel att skapa hypoteser, som illusion, som metod vid 
förändringsarbete och som hjälpmedel att skapa nya teorier. Fallstudier är ingen egen metod 
utan en forskningsstrategi som består av både kvalitativa ansatser (observation och öppna 
intervjuer) och kvantitativa ansatser i form av statistik och enkätundersökningar. Nackdelar 
med fallstudie är att det kan vara svårt för forskaren att komma nära sitt forskningsobjekt, och 
det är även svårt för forskaren att veta om informationen är korrekt (Denscombe 2003, s. 41-
54).  
 
Denna undersökning är en fallstudie eftersom olika ansatser som till exempel enkäter och 
intervjuer kombineras det vill säga kvalitativ och kvantitativ data som bearbetats till statistik. 
Denna typ av forskningsstrategi ger enligt författarna både bredd och djup i undersökningen 
på grund av en kombinationen av både ”mjuk” och ”hård” data. 
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2.4 Deduktion/Induktion 
 
Den deduktiva metoden syftar till att logiska slutsatser dras, som därpå betraktas som giltiga 
om de är logiskt sammanlänkade. Från förutbestämda faktorer och redan existerande teorier 
arbetar forskaren fram sina slutsatser. Slutsatserna fordrar emellertid inte nödvändigtvis vara 
korrekta i den mening att de överrensstämmer med realiteten (Thurèn 2002, s. 9-24). 
 
Denna undersökning betraktas av författarna som deduktiv eftersom den utgår ifrån befintliga 
teorier utifrån vilka de bildar en egen referensram. Detta kommer sedan att undersökas om det 
stämmer överens med verkligheten.  
 
En induktiv metod kännetecknas däremot av att forskaren studerar forskningsobjektet och 
utifrån den insamlade informationen försöker forskaren sedan dra teoretiska slutsatser. 
Induktionen förutsätter kvantifiering och med hänsyn till genomförda observationer av 
realiteten görs försök att dra teoretiska slutsatser (Thurèn 2002, s. 9-24). 
 
Induktiv metod används inte på grund av att metoden ej överensstämmer med författarnas 
plan på hur undersökningen skall utföras. Undersökningen utgår från redan befintliga teorier 
som Customer delight och Delegering, och bland annat utifrån dem har författarna utformat 
enkäten och intervjuerna i empirin och dragit slutsatser.   
 
 
2.6 Kvantitativ/Kvalitativ undersökning 
 
Kvantitativ forskning strävar efter att mäta företeelser så att de kan omvandlas till siffror. 
Tillvägagångssättet strävar efter att skapa numeriska data och omvandla det som observeras, 
rapporteras eller registreras till kvantifierbara enheter. Eftersom kvantitativ data bygger på 
siffror och resultaten läggs fram i form av diagram och tabeller, ger det en känsla av grundlig 
objektiv forskning. Kvantitativ undersökning har en tendens att förknippas med storskaliga 
studier. Den mest använda tekniken för att samla in kvantitativa data är frågeformulär. 
Utmaningen vid datainsamlingen är att hitta så exakt formulerade frågor som möjligt för att 
mäta det teoretiska fenomen som forskaren vill belysa. Empirin i denna undersökning består 
till stor del av kvantitativ data som samlats in genom en enkätundersökning. Med hjälp av 
denna kvantitativa data har författarna lyckats erhålla viktig information om kundernas 
kunskaper om deras konsumentköplagar. Med andra ord var författarna intresserade av 
information som rörde hur stort antal som svarade olika på frågorna (Tufte 2003, s. 20). 
 
Den kvalitativa metodens syfte är att huvudsakligen förstå hur saker och ting förhåller sig och 
varför. I kvalitativa ansatser arbetar forskaren med ”mjuka data”. Data föreligger ofta i form 
av kortare eller längre texter som måste bearbetas och tolkas, och som inte utan vidare lämpar 
sig för räkneoperationer (Ibid, s. 20). 
 
Kvalitativa ansatser har större flexibilitet genom att forskaren låter informanterna styra den 
information som framkommer. På detta sätt kan forskaren lättare upptäcka förhållanden som 
denne inte tänkt sig i förväg. När intervjuerna med butikschefen på ONOFF och en anställd på 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) utformades så skapades öppna frågor där tanken var 
att den intervjuade själv skulle få formulera svaren så att de skulle bli så öppna och flexibla 
som möjligt (Ibid, s. 20). 
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2.7 Datainsamlingsmetoder 
 
Datainsamlingsmetoderna var en kombination av intervjuer och skriftliga källor i form av 
enkäter. En djupintervju med butikschefen i ONOFF Södertälje och en telefonintervju med en 
anställd på Allmänna reklamationsnämnden utfördes. 
 
Informationen som erhölls genom telefonintervjun har använts som bakgrund och 
förberedelse inför djupintervjun i den mening att den informationen hade som syfte att utgöra 
juridisk bakgrund för ONOFF. ONOFFs broschyrer och hemsida har även används som data i 
undersökningen. Med andra ord har två semistrukturerade intervjuer och en kvantitativ 
enkätundersökning använts. Innebörden av Semistrukturerade intervjuer beskrivs vidare 
nedan.   
 
2.7.1  Intervju 
 
Det finns tre typer av intervjuer: strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. 
Strukturerade intervjuer kännetecknas av att vara fasta uppsättningar frågor där frågorna, 
svarsalternativen och ordningsföljden fastställs före intervjun ( Tufte 2003, s. 97-98). 
 
Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att bestå av fasta förutbestämda frågor och 
ordningsföljden fastställs före intervjun. Dock är svaren ej strukturerade innan intervjun, och 
det finns heller ingen tidsgräns för hur långt respondentens svar får vara (Tufte 2003, s. 97-
98). 
 
Ostrukturerade intervjuer fokuserar mer på att betona respondentens tankar. Intervjun går till 
på så sätt att forskaren sätter igång intervjun genom val av tema, men innehållet i intervjun 
utformas av respondenten. Vid ostrukturerade intervjuer utforskas respondenterna på djupet  
(Tufte 2003, s. 97-98). 
 
2.7.2 Personlig intervju 
 
En personlig intervju innebär ett möte mellan en forskare och en informant. En fördel med 
denna typ av intervju är att den är lätt att arrangera. För att en personlig intervju ska bli fullt 
möjlig räcker det med två personer samordnar sina kalendrar. 
 
En annan fördel är att den personliga intervjun är relativt lätt att kontrollera då forskaren bara 
har en persons idéer att sätta sig in i och utforska och en person att föra genom 
intervjuprogrammet. Frågorna i den personliga intervjun var semistrukturerade och bestod av 
7 frågor (Denscombe 2003, s.  15-16).   
 
2.7.3 Telefonintervju 
 
För att få en generell juridisk bakgrund av ONOFF ur ett konsumentköprättsligt perspektiv 
har det utförts en kort semistrukturerad telefonintervju med en anställd på Allmänna 
reklamationsnämnden. Trots att informanten kan utsättas för hämmande faktorer såsom stress 
ansågs informationen från denna intervju vara väldigt viktig. 
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2.7.4 Enkätundersökning 
 
Enkätundersökningen var en viktig del av den kvantitativa data i undersökningen. Enkäterna 
har tilldelats till 50 personer utanför ONOFFs butik i Södertälje. Enkäten var uppbyggd av 9 
kunskapsmässiga frågor och en bakgrundsinformativ fråga (fråga 1 i undersökningen).  
 
2.7.5 Skriftliga källor 
 
All forskning bör börja med litteraturöversikt, vars syfte tjänar vissa väsentliga funktioner för 
forskningen:  
 
1 Visar att forskaren redan är medveten om tidigare forskning som gjorts inom området. 
 
2 Identifierar vad forskaren bör betrakta som huvudsakliga problemområden, de avgörande 
frågorna och de uppenbara luckorna iden nuvarande kunskapen inom området. 
 
3 Ger läsaren en vägledning om varifrån forskningen kommer – den gör det möjligt för 
läsaren att se vilka teorier och principer som har haft inflytande på det tillvägagångssätt som 
forskaren har tillämpat (Denscombe 2003, s. 187). 
 
Litteraturöversikten försöker fastställa den existerande kunskapen inom forskningsområdet 
och utifrån detta skapa forskningsfrågor som hjälper till att öka förståelsen av ämnet. Det 
finns också ett annat sätt att använda skriftliga källor i forskningen. Istället för att utgöra en 
introduktion för forskningen kan de få vara själva föremålet för undersökningen (Ibid, s. 187) 
 
Skriftliga källor kan till exempel hittas i tidskrifter, böcker och Internet. I undersökningen 
används artiklar från webbplatser som utgör stora delar av teorin. Dessutom användes 
broschyrer, samt tidningsartiklar och statistik. 
 
2.8 Validitet/Reliabilitet 
 
En central fråga vid uppsatsskrivande är hur väl eller relevant data representerar fenomenet. 
Som svar på detta används i forskningslitteraturen begreppet validitet. Validitet innebär att det 
som har undersökts är det som skulle undersökas och ingenting annat. (Thurén 2002, s. 22). 
Nackdelen med validitet är att det är svårt att bedöma om den valda mätmetoden är valid 
innan undersökningen, eftersom det är svårt att veta vilket resultat som är trovärdigt. Ett 
problem med enkätundersökningen kan vara att även om de tillfrågade personerna svarat rätt 
på frågor så behöver det ej betyda att de visste att just det svarsalternativet var rätt. Detta leder 
till att resultatet kan bli missvisande och ej verklighetsbaserat det vill säga ej valid resultat 
(Tufte 2003, s. 47).    
 
Med reliabilitet eller tillförlitlighet menas undersökningens tillförlitlighet och neutralitet, med 
andra ord om samma resultat/effekt skulle uppnås om en annan forskare gjorde en liknande 
undersökning. Resultatet av personlig intervju och telefonintervju är självklart utsatt för 
möjlig verklighets vridning i den mening att informanten utnyttjar sin ställning som 
representant för företaget och förskönar informationen som framkommer i intervjun. Med 
hänsyn till detta har det förts noga anteckningar under intervjun som förklaras både i empirin 
och analysen, detta fenomen kallas för intervjuareffekten (Denscombe 2000, s. 63).  
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2.9 Urval 
 
Forskare kan oftast ej samla in data från alla som ingår i undersökningskategorin. Valet blir 
då att fokusera på en viss del av kategorin och hoppas på att den utvalda delen är 
representativt för helheten. Det går dock ej att förutsätta att upptäckterna i urvalet är 
representativa för helheten. De två vanligaste typerna av urvalsteknikerna som en forskare kan 
använda kallas för sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. (Denscombe 2003, s. 18-19) 
 
Sannolikhetsurval bygger på att de människor eller företeelser ingår i urvalet för att forskaren 
uppfattar dem som ett sannolikt representativt tvärsnitt av människorna eller företeelserna 
som undersöks. Icke-sannolikhetsurval bygger ej på i vilken grad de som ingår i urvalet är 
representativa för helheten (Denscombe 2003, s. 18-19).  
 
2.9.1 Val av urvalsmetod  
 
Undersökningen baserades på icke-sannolikhetsurval och bekvämlighetsurval på grund av att 
författarna valde att gå till butiken och valde ut kunder de ansåg vara lämpliga att delta i 
enkätundersökningen. Dessa personer utgjordes av de som var myndiga, med andra ord över 
arton år gamla. Mer om detta beskrivs vidare i kritiskgranskning. Även tid och pengar spelade 
sin roll om valet av bekvämlighetsurval.   
 
2.9.2 Val av forskningsobjekt 
 
Problemet i undersökningen är hur väl  företagen informerar sina kunder om deras rättigheter 
enlig konsumentköplagen och hur de kan förebygga missnöje vid okunskap. Det anses därför 
vara relevant att undersöka ONOFF i Södertälje som är en del av en väletablerad butikskedja 
på den svenska marknaden. ONOFF finns tillgänglig geografiskt i varje storstad i hela landet 
vilket har gjort dem igenkännliga av de flesta. Med andra ord har de hög kundkontakt större 
delen av sin tillgängliga tid. Utifrån detta har det ansetts vara  relevant att genom en överblick 
i dess verksamhet kunna belysa hur ONOFF utifrån kundernas klagomål hanterar situationen.  
 
2.9.3 Val av respondenter 
 
Butikschefen på ONOFF ansågs ha störst ansvar av verksamheten kring butiken. Han har 
därmed störst överblick av till exempel vilka strategier som används gentemot kunderna. Med 
andra ord var hans position inom verksamheten av stor betydelse i undersökningen. Valet att 
ha telefonintervju med en anställd i allmänna reklamationsnämnden gav möjligheten att ta del 
av  relevant bakgrundfakta till personliga intervjun. Enkätundersökningen gav en uppfattning 
av den genomsnittliga kunskapen som kunderna på ONOFF hade.  
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3 Teori 
 
3.1 Exit, voice och loyalty  
 
En kund kan välja på tre beteenden vid missnöje: 
Exit: Kunden går till en konkurrent, alternativt slutar helt eller delvis att köpa varan/tjänsten. 
Voice: Kunden säger ifrån och kräver rättelse. 
Loyalty: Kunder förblir trogen av ideologiska skäl, tröghet eller annat, åtminstone inom vissa 
gränser (Hirchmann 1970). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Hirschmann teorin, egen modell 
 
 
3.2 Consumer promotion tools 
 
Sales promotion används för att uppmuntra köp av en produkt eller tjänst. I denna ingår bland 
annat Consumer promotion tools. 
 
Den huvudsakliga Consumer promotion tools innehåller smakprov, kuponger, pengarna åter, 
prispaket, premier, tävlingar och spel.  
 
Smakprov: erbjuder kunder en prövotid av en produkt.  
 
Kuponger: certifiering som ger kunder en besparning när de köper en produkt. 
 
Pengarna åter: erbjuder att ge tillbaka en de av köppriset av en produkt till konsumenterna 
som skickar in ett ”bevis av köp” till tillverkaren. 
 
Prispaket: minskar priset som är markerat av tillverkarna direkt på omslaget eller 
förpackningen. 
 
Premier: varor erbjuder fria eller låga priser som en incitament för köp av varor. 
 
Tävlingar och spel: form av promotion som ger kunder möjlighet att vinna något – pengar, 
varor eller resor – genom tur eller extra utförande (Kotler et al 2001, s. 685-686). 
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3.3 Delegering 
 
Delegering innebär att ge frontpersonalen auktoritet, ansvar och befogenhet att känna igen, 
bry sig om och agera gentemot kundens behov, till och med gå utöver arbetsuppgiften för att 
lösa kundproblem. Delegering ger anställda möjligheten att agera snabbt och effektivt så att 
problemet inte innebär kundförlust (Kotler et al 2001, s. 552). 
 
Sarah Cook förklarar att om delegering finns inom en organisation kan kunden uppleva en 
service av hög standard. Kunden känner av delegering genom sättet denne blir behandlad vid 
köpprocessen. Kunden kommer att känna av delegering genom bland annat följande: 
 
- Frontpersonalens förmåga att förse med information och göra beslut 
- Tiden det tar för personalen att lösa problem 
- Ökning av kreativa nya idéer och förbättringar 
- Behandling av frontpersonalen som lyssnar aktivt och visar viljan att förstå ur kundens 

perspektiv 
- Bemötandet med entusiasm och en positiv attityd av personalen 
- Synen av samarbete och personalens vilja att stödja varandra för att ge service åt kunden 
 
Delegering blir därför synligt genom människornas beteenden, attityder och värden. Inom 
teorin sätts inte interna regler i fokus utan kundtillfredsställelse.  
 
Delegering har blivit ett sätt att hjälpa organisationer att anpassa sig till förändringar på 
marknaden. När den globala konkurrensen växer måste företagen reagera mer effektivt och 
kostnadseffektivt för att hålla sin position. För att öka delegering gör företag följande: 
 
- Platta ner organisationens hierarki genom att till exempel minska antalet nivåer mellan 

kunder och övre chefer. Detta görs genom att omvärdera chefens roll. 
- Skapa en kundfokus genom kvalitésäkring och kundhanteringsprogram. 
- Trycka ner beslutsprocessen längre ner i organisationen till de människor som är närmast 

kunden. 
- Investera i processförbättringar och informationsteknologi.  
- Skapa lärande omgivningar där de anställda blir inspirerade till att ta ansvar för deras 

utveckling (Cook 1996, s. 7-11). 
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3.4 Word of mouth 
 
Enligt Ivan Misner upplever vissa personer Word of mouth som vädret, väldigt viktigt men 
lite att göra åt. Word of mouth som marknadsföringsredskap kallas för världens bäst bevarade 
marknadsföringshemlighet menar Misner. Varje affärsbenägen person vet vad Word of mouth 
är men vet ej hur verksamheten ska byggas runt den. Denna teori kan kort definieras som 
personlig kommunikation om en produkt mellan målkunder och deras grannar, vänner, 
familjemedlemmar och arbetskamrater. Hur fungerar denna teori i praktiken? Och hur kan 
affärsmöjligheterna förbättras genom Word of mouth (Misner 2001)? 
 
Misner förklarar att en vanlig allmän uppfattning bland näringsidkare är att Word of mouth är 
en metod som bara handlar om bra kundservice vilket är helt fel. Visserligen utgör bra 
kundservice en viktig komponent i en lyckad affär, men Misner menar att om näringsidkaren 
tar för givet att nöjda kunder kommer sprida ett gott rykte om sig själv så får denne tänka om 
(Ibid). 
 
I drygt två årtionden har Ivan Misner, grundaren av tidningen Masters of networking föreläst 
för tiotusentals etablerade näringsidkare och entreprenörer om Word of mouth teorin och 
kundservice. Han har bland annat beskrivit hur den genomsnittliga missnöjda kunden kan tala 
till ett dussintals personer om deras dåliga erfarenhet, för att sedan fråga publiken om deras 
genomsnittliga nöjda kunder verkligen talar till lika många personer om deras erfarenheter 
som den missnöjda. Ännu idag hävdar Ivan Misner att ingen svarat ja på denna fråga.  
 
Olyckligt nog så föredrar folk att tala om sina upplevelser när de är missnöjda än när de är 
nöjda och tillfredställda. Just därför reducerar bra kundservice negativ Word of mouth. Det 
positiva med detta är det finns många åtgärder en entreprenör kan använda sig av för att 
kunna påverka en Word of mouth i positiv riktning (Ibid). 
 
En kund som är missnöjd med kundtjänsten berättar det för 10-20 personer; en kund som 
blivit väl behandlad berättar detta för 5 personer (Tarp 1986 se Gummelson 1998, s. 50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Negativ Word of mouth, egen modell 
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Här nedan följer tre viktiga tillvägagångssätt enligt Misner som en entreprenör kan använda 
sig av för att öka sina möjligheter till bra Word of mouth: 
 
1. Gör om nätverken: De flesta entreprenörer kan komiskt betraktas som grottmänniskor. 

De vaknar i en grotta varje morgon full med elektriska prylar som till exempel TV som de 
kallar sitt hem. De går ut till deras garage och sätter sig i en liten grotta med fyra hjul som 
de kallar sin bil. Sedan åker de till en stor grotta som i sin tur är full med små grottor, 
detta kallar de för sin arbetsplats. I slutet av arbetsdagen åker tillbaka till sin grotta, sedan 
undrar de varför ingen refererar till dem. Kort förklarat vill Ivan Misner säga att om ett 
företag eller en person vill bygga sin verksamhet genom Word of mouth måste de vara så 
visuella och aktiva i sin omgivning som möjligt genom att vara en del av ett eller flera 
nätverk, kontakter (Ibid). 

 
2. Utveckla dina kontaktområden: Kontaktsfärer är verksamheter som är symbiotiska och 

ickekonkurrerande gentemot din verksamhet. Ett vanligt exempel kan bestå av en jurist, 
en revisor, en finansiell konsult och en banktjänsteman. Alla dessa har kunder med 
liknande behov. Detta öppnar en möjligheter för dessa personer att hänvisa till varandra då 
kunden önskar assistans som innefattar kunskapen som någon av de andra personerna 
besitter. Det betyder att en kontaktsfär kan bildas. Ett annat illustrerbart exempel är den så 
kallade bröllopsmaffian som består av en florist, en fotograf, en researrangör och en 
juvelerare. Det dessa har gemensamt är kundens behov av dem alla. För den etablerade 
näringsidkaren bör det vara en självklarhet att bestämma vilka yrkesgrupper som ska ingå 
i dennes kontaktsfär för att på bästa sätt kunna dra nytta av varandra så att alla parter 
gynnas både finansiellt och relationsmässigt (Ibid). 

 
3. Word of mouth handlar mer om framställning än jakt: Att bygga upp en verksamhet 

genom Word of mouth handlar om att bygga upp relationer med bekanta och med folk 
som är tillförlitliga. Folk gör affärer med personer de förlitar sig på. Om en människa 
förstår denna process kommer denne bättre kunna utveckla sin verksamhet runt Word of 
mouth (Ibid).     
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3.5 Customer delight 
 
När ett varumärke lever upp till en önskad förväntan bland konsumenterna innebär det en 
säker upplevd kundtillfredsställelse. Men om kunderna upplever att de får ett speciellt värde 
och förmåner utöver vad de förväntade sig har varumärket med säkerhet skapat Customer 
delight. Logiskt sett borde kunder som upplevt Customer delight vara mer lojala till ett 
specifikt varumärke än kunder som upplevt ”vanlig behandling” (Raut 2002). 
 
Customer delight handlar inte bara om bättre produkter. Kunderna har en grad av förväntade 
upplevelser av ett varumärke och i de flesta fallen har ett varumärke förmågan att generera en 
grad av förbättrade prestationer som står i likhet med det kunderna förväntar. Detta är just 
orsaken till många kunders val av de många olika och lika varumärken som idag finns på 
marknaden. Det är dock viktigt att påpeka att Customer delight ej ska betraktas som en fast 
form av benchmarking utan som ett rörligt mål (Ibid). 
 
Genom att konkurrensen blir tätare och marknaderna mer komplexa måste företagen skapa 
både mer och innovativa värdeskapande förslag så att kunderna kan fortsatta känna sig 
tillfredställda. I många falla har olika varumärken tagit den enkla vägen när det gäller att 
prestera ett högre värde i kombination med ett lågt pris. Dock är det inte någon garanti att 
detta förblir ett försprång gentemot andra aktörer p.g.a. att inget hindrar dessa från att kopiera 
detta beteende (Ibid). 
 
För ett varumärke som strävar efter att anskaffa höjda och långvariga servicenivåer kommer  
Lågprisstrategi allvarligt att begränsa möjligheterna för satsning i teknologi för att öka 
standarden på service. Det finns ett antal sätt för ett etablerat varumärke att öka möjligheterna 
till lyckad Customer delight:  
 

1. Lojalitetsprogram: Ger kunden incitament att hålla fast vid ett varumärke. Det största 
värdet i ett lojalitetsprogram för kunden är när han tar initiativ då han veta att han får 
något utav det. Till exempel ”ju mer du köper desto mer tjänar du på det”. Denna 
strategi går ut på att genom att kunden får ett kreditkort som denne handlar med får 
kunden bonus varje gång ett köp registreras. Vid ett uppnått köpbelopp utdelas bonus. 
Med andra ord tar kunden alltså eget initiativ vid köp i vetskap att han kommer få 
något extra utav det.  

 
2. Marknadsföringssamarbete: Marknadsföring genom samarbete är en central 

affärsstrategi vars syfte är att generera ett värde till kunden genom 
marknadsföringssamarbete, mellan varumärken som är direkt relevanta för kunden. 
Med andra ord handlar detta samarbete om att identifiera varumärken som dina kunder 
skulle vara direkt intresserade av, för att sedan skapa möjlighet för varumärkena att 
erbjuda kunderna ett värde som ej hade varit möjligt att erbjuda på en individuell nivå. 
Det är en win-win situation för alla parter. Kunderna vinner på grund av att de erhåller 
värde från ett varumärke som sträcker sig långt utöver vad som erbjuds dem. 
Varumärket vinner genom att de får chansen att interagera öga mot öga med en stor 
grupp potentiella kunder. Organisationen vinner genom att de stärker 
kundtillfredsställelsen med sitt varumärke genom att generera ett större värde till dem. 
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3. Proactive marknadsföring: Definieras som att identifiera kundbehov innan kunderna 
tillgodoses med information och service för att hjälpa dem till ett köpbeslut. Detta 
koncept handlar om att informera kunderna om nya och bättre produkter eller service 
som varumärket kommer kräva innan kunden ens har upptäckt på egen hand. 

 
4. 24*7 support: Eftersom kunden är aktiv 24 timmar per dag kan ett bra initiativ vara 

att ha en kundtjänst som är tillgänglig för kunden lika länge. Den tjänsten ökar 
interaktionen mellan företag och kund vilket skapar en känsla hos kunden att företaget 
alltid är att lita på när något behövs/är fel. Denna tjänst kan skapas genom till exempel 
e-post supportsystem, talsvarstjänster, eller assisterande personal som direkt svarar på 
telefonsamtal när som helst på dygnet sju dagar i veckan (Ibid). 
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3.6 Teoretisk syntes och referensram 
 
Syftet med den teoretiska syntesen är att knyta samman de teorier som förklarats ovan. 
Strukturen av teorierna i modellen representerar relationen mellan företag och kund. Denna 
relation är vad som studeras genom intervjufrågor och enkätundersökningen.  
 
Att informera kunder om deras rättigheter ses som en unik kundupplevelse (Customer delight) 
som förstärks och styrs genom frontpersonalens delegering. Dessutom kan det i syfte för att 
informera kunden, använda sig av Consumer promotion tools som ger incitament för kunden 
att ta till sig informationen.  
 
Den unika kundupplevelsen mottas av kunden som vid missnöje har tre alternativ. Loyalty, då 
återvänder kunden ändå till företaget. Med andra ord blir Word of mouth effekten positiv (+). 
Exit innebär att kunden lämnar relationen, detta leder till att det bildas en negativ Word of 
mouth effekt (-). Vid Voice klagar kunden och företaget löser problemet om det är en välgjord 
delegering som råder inom företaget. Eventuellt förminskas klagomålet om det råder en 
effektiv användning av Consumer promotion tools.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Teoretisk modell, egen modell 
 
Oberoende variabler 
 
Delegering, Word of mouth, Consumer promotion tools, Exit, voice och loyalty var enligt 
författarna de variabler som låg till grund för att undersöka den beroende variabeln Customer 
delight genom informationsspridning av juridiska kunskaper.  
 
Dessa variabler undersöktes i syfte för att se hur hög grad av Customer delight som 
förekommer på ONOFF.  
 
Delegering: Genom att ONOFFS personal har fått en hög grad av delegering, har 
förutsättningar för Customer delight varit goda. Det vill säga personalen har fått större 
utrymme att kunna öka kundens tillfredställelse.  
 
Word of mouth: Genom att minska negativ Word of mouth och öka positiv Word of mouth 
indikerar en hög grad av Customer delight.  
 
Consumer promotion tools: Genom att eventuellt införa olika former av Consumer promotion 
tools kan Customer delight ökas, då information av juridiska kunskaper enklare sprids.   
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Exit, voice och loyalty: Genom att skapa förutsättningar till minskning av Exit, god hantering 
av voice och ökning av loyalty ökar kundens tillfredställelse.   
 
 
Beroende variabel: Customer delight 
 
Customer delight är ett viktigt begrepp som leder till lojalitet och i sin tur till lönsamhet för 
företaget. Genom att informera kunden om deras rättigheter upplever denne ett värde utöver 
det förväntade.  
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4 Empiri 
 
4.1 Telefonintervju med Anders Bergmark 
 
Anders Bergmark gav statistiskt underlag som förklarade att alla ONOFF butiker följer 
samma policy när det gäller rättning enligt Allmänna reklamationsnämnden. Det innebär att 
ONOFF butiken i Södertälje inte är svartlistade i tidningen Råd och Rön. Det var få kunder av 
alla anmälningar som hade rätt (11,8%). Således visar detta att kunder inte kan 
konsumentköplagen speciellt bra. Förutom detta fanns det inget specifikt att anmärka på när 
det gäller resten av undersökningen. För fullständig dataredovisning se Appendix 1. 
 
4.2 Personlig intervju med Viktor Eld 
 
I undersökningen framgick det att ONOFF har som mål att informera sina kunder om deras 
konsumentköprättigheter. De har ett multipelt program för detta. Information på nätet, 
broschyrer och personalen har tillgång till ett intranät för att känna sig säkrare när de 
informerar. (Vad som dock innehåller i broschyrerna och hemsidan framgår längre ner.) 
 
De har även kontinuerlig utbildning. Enligt Eld har just personalen i Södertälje mer utbildning 
än genomsnittet.  
 
ONOFF i Södertälje har både lojalitetsprogram och en hög grad av delegering i butiken för att 
frontpersonalen ska kunna tillgodose kundens behov på så bra sätt som möjligt. De gör bland 
annat själva kundundersökningar kontinuerligt då de ringer upp kunden för att se om denne är 
tillfredställd med sitt senaste besök på ONOFF.  
 
Det fanns inget vanligt lagmissförstånd enligt Eld, utan mest handlar det om ren okunskap 
från kundens sida. Samma gällde allvarligare situationer då kunden anklagar ONOFF för att 
de bryter mot lagen. För fullständig dataredovisning se Appendix 2. 
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4.3 Enkätundersökningen 
 
Kundundersökningen ger upphov till en mängd information som har stor betydelse för 
undersökningen. För fullständig dataredovisning se Appendix 3.  
 
4.3.1 Snittet 
 
Medelvärdet för alla resultat blev 2,56 av totalt 9p. Med andra ord låg kundernas kunskap på 
28,4%.  
 

 
Figur 7: Diagram som visar tre genomsnitt, de som ej besökt kundtjänsten, de som har besökt kundtjänsten och 
totala. Den totala skalan är 9, men för tydlighetens skull är den minskad här till 3.  
 
 
4.3.2 Kundtjänstens betydelse 
 
Enligt undersökningen fanns en liten skillnad när resultaten jämfördes mellan kunder som har 
haft och ej haft kontakt med kundtjänsten på ONOFF. Denna skillnad var 14% och är alltså 
inte speciellt stor.  
 
 
 

Figur 8: Procentuell indelning av svaren på figur 6, fråga 3 och 9 hade två sammanlagda fel svar som lades 
ihop. 
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4.3.3 Frågorna 
 
Anledningen till att enkäten innehåller ”vet ej” i svarsalternativen var för att se om kunder 
inte vet eller om de tror fel. En del av svaren visar att många kunder inte bara vet, utan tror 
fel.  
 
Ångra sitt köp 
 
Fråga 2: 62% trodde felaktigt att köp får ångras enligt lagen, 20% visste inte och endast 18% 
svarade rätt. Med andra ord så trodde de flesta att butiksavtal om öppet köp är en rättighet. I 
frågan specificerades att det gäller en fysisk butik, för det finns en ångerlag i distans- och 
hemförsäljningslagen.  
 
Reklamation 
 
Fråga 3: endast 18% svarade rätt, det vill säga att reklamationstiden som är 3 år i Sverige. 
Hela 82% trodde att det var 6 månader (28%) eller 1 år (56%). 
 
Fråga 9: 22% svarade rätt, det vill säga att kunder måste reklamera inom 2 månader efter att 
de har upptäckt felet. 78% trodde att det var inom 1 månad (48%) eller 3 månader (30%).  
Dock tas hänsyn till att denna lag ändrades bara 7 månader innan undersökningen. Innan var 
det 2 års reklamationstid. 
  
Ersättning 
 
Fråga 4: 28% svarade rätt, det vill säga att kunder kan få ersättning för utgifter som uppstått 
på grund av ett fel. 54% visste inte och 18% svarade fel. Här råder främst okunskap, 
majoriteten av kunderna kände inte till denna lag.  
 
Lån under reparation 
 
Fråga 5: 36% svarade rätt, det vill säga att butiker har inget tvång juridiskt sett på att låna ut 
en mobil under reparationstiden. 30% visste inte och 34% svarade fel. På den här frågan var 
det jämnt fördelat mellan resultaten.  
 
Ansvar vid bortfall 
 
Fråga 6: 28% svarade rätt, det vill säga att butiken har ansvaret för varan tills att kunden får 
varan i sina händer. 44% visste inte och 28% svarade fel. Nästan hälften visste inte, och lika 
många svarade rätt som fel.  
 
Bevisbördan 
 
Fråga 7: 22% svarade rätt, det vill säga att det är butiken som har ansvarsbördan vid fel av en 
vara. 24% visste inte och 54% svarade fel.  
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Prisändring 
 
Fråga 8: 46% svarade rätt, det vill säga att kunder inte kan få prisändring i efterhand. 36% 
visste inte, och 18% svarade fel. Här visste nästan hälften att det är en rättighet att få 
prissänkning i efterhand.  
 
Avbeställning 
 
Fråga 10: 46 % svarade rätt, det vill säga att säljaren inte kan kräva betalning för en avbeställd 
vara. 38 % visste inte, och 16 % svarade fel. Här visste nästan hälften också hur det ligger till 
juridiskt sett. 
 
4.4 Information i broschyrer 
 
Broschyrerna innehöll främst information om kreditlagen och inte konsumentköplagen. Det 
enda som fanns om konsumentköplagen var att plusförsäkringen är mer förmånlig än den 
lagstiftade reklamationsrätten. Det innehöll inga detaljer om vare sig reklamationstid eller 
ångerrätt. För fullständig dataredovisning se Appendix 6. 
 
Dock står inte reglerna från konsumentkreditlagen där bara för att ONOFF vill informera 
kunderna, utan måste upplysas enligt lag (konsumentkreditlagen ).  
 
6 § 1st. Näringsidkare skall vid annonsering, skyltning och liknande marknadsföring 
beträffande kredit lämna information om den effektiva räntan för krediten.  
 
7 § Innan ett kreditavtal sluts skall näringsidkare som lämnar eller förmedlar krediten lämna 
konsumenten information i de hänseenden och i den omfattning som anges i 6 §. 
Informationen skall lämnas skriftligen (Gregow 2005).  
 
4.5 Information på hemsidan 
 
Hemsidans hjälpsida saknade fullständig information om konsumentköplagen. Till exempel 
beskriver ONOFF att de har rätt att hänvisa till ursprungliga tillverkaren. Det står däremot 
inget om hur snabbt de måste reklamera vilket kan vara väldigt olägligt för kunden. För 
fullständig dataredovisning se Appendix 7. 
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5 Analys 
 
Syftet med undersökningen var inte enbart hur väl ONOFF informerar sina kunder men även 
hur missnöje på grund av okunskap kan förebyggas. Enligt chefen berodde de tillfällen då 
kunder var missnöjda främst på grund av okunskap. Därmed vore en förbättring att informera 
bättre än för tillfället.  
 
Informationen på hemsidan och i broschyrerna bör vara mer heltäckande. Om kunder inte kan 
hitta rätt information så är det inte konstigt om det ibland sker ilskna missförstånd.  
 
Enkäten visar tydligt att kunder inte ser skillnad mellan ONOFFs köpavtal och lagrättigheter. 
Då garanti och öppet köp är generösa avtal från ONOFF så vore det givande för ONOFF om 
kunderna kände till sina rättigheter. Det vill säga att de inser att garanti och öppet köp 
egentligen inte är lag utan god vilja. Om kunderna inser detta så kommer de uppleva ett 
mervärde när de handlar på ONOFF.  
 
Visserligen är lagen svårläst och ändras konstant utan att kunder vet om detta. Men kunskapen 
kan förenklas och kunderna kan informeras bättre.  
 
För tillfället så måste kunden konfrontera personalen för att få kunskaper. Konfrontation kan 
gå ilsket och kunden känner sig eventuellt inte manad att lära sig nya saker. Därför skulle det 
kanske vara bättre att satsa på att informera i god tid innan ett problem har uppstått. 
 
5.2 Customer delight 
 
Om personalen på ONOFF mer aktivt informerar sina kunder om deras rättigheter skulle detta 
upplevas som Customer delight, det vill säga en kundupplevelse som är bättre än väntad. 
Denna upplevelse skulle då leda till kundlojalitet eftersom kunder skulle uppleva ONOFF 
som en ärlig butik. Det skulle innebära en slags originell marknadsföring som skiljer sig från 
konkurrenterna som fortfarande har problem med att informera sina kunder om rättigheter. 
 
Ur ett Customer delight perspektiv skulle ONOFF kunna samarbeta med konkurrenterna Siba 
och Elgiganten. De står redan nära geografiskt sett och en höjd lagmedvetenhet hos kunderna 
skulle förbättra försäljningen för alla butikerna. Därför skulle de tillsammans kunna förbättra 
informationsspridningen och det skulle uppstå en win-win situation.   
 
5.3 Word of mouth 
 
Med tanke på hur allvarlig den negativa Word of mouth kan vara, så vore det givande för 
ONOFF att satsa mer på informering av rättigheter.  
 
Ur ett Word of mouth perspektiv skulle det eventuellt hjälpa med att försöka delta mer i 
kundens nätverk genom att samarbete med jurister. Till exempel kan de ha en separat och 
strikt juridisk kundtjänst. Ett annat sätt är att samarbeta ytterligare med Allmänna 
reklamationsnämnden än vad de gör redan nu. De kan kanske dela ut broschyrer från 
Allmänna reklamationsnämnden. Enlig Ivan Misner skulle företag behöva satsa mer på 
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relationsmarknadsföring, då detta skapar tillit. Kanske är det just en avsaknad av tillit som är 
källan till varför kunder inte tar till sig den juridiska informationen från ONOFF.  
 
 
Consumer promotion tools 
 
ONOFF skulle kunna starta en lagkampanj då alla kunder som köper något får en broschyr 
med korfattad information. Det finns kanske en större vilja att lära sig då än när problemet 
dyker upp. ONOFF skulle även kunna erbjuda kunder en tävling där man kan vinna priser. 
Kunder skulle till exempel kunna fylla i tävlingskuponger där det frågas om rättigheter. 
Kunderna kan då samtidigt bli informerade att svaren finns i ONOFFs broschyr. Denna form 
av marknadsföring kallas för Consumer promotion tools och fungerar på sådant vis att kunden 
får ett pris genom att utföra något, i detta fall, läsa informationen i broschyren (Kotler et al 
2001, s. 685).  
 
Ett typexempel på en fråga skulle då kunna vara: ”Får man ångra sig om man köpt en vara på 
ONOFF?” 
Svaret skulle då kunna stå i broschyren: ”Enligt lag så får man inte ångra sig, men vi på 
ONOFF erbjuder våra kunder öppet köp för att de ska vara så nöjda som möjligt”. 
 
Om kunden dessutom vet att garantin och öppet köp är god vilja, så kommer kunden vara lojal 
mot ONOFF då andra butiker kanske inte har lika generösa avtal. Denna fråga är visserligen 
väldigt enkel men kunder skulle kanske på grund av tävlingspriserna ändå söka informationen 
i broschyren och då få kunskapen.  
 
Ett annat sätt är att företaget förbättrar garantin och öppet köp samtidigt som man informerar 
specifikt hur detta skiljer sig från lagen. På detta sätt kanske kunden tar till sig informationen 
att garantin och öppet köp faktiskt är givande avtal från ONOFFs sida. Framför allt så kanske 
kunden lär sig om sina rättigheter.  
  
Enkäten visar även att ett vanligt missförstånd är att kunder tror de får låna en mobil under 
reparation av den trasiga på grund av lagen. Om kunder skulle informeras om detta samtidigt 
som de får informationen att det finns en försäkring som löser problemet enkelt skulle kanske 
kunderna föredra den lösning och tjänst som ONOFF erbjuder.  
 
Om kunden vet om sina rättigheter skulle missförstånd reduceras och leda till att missnöje i 
framtiden skulle minska. Till exempel om kunden vet om att butiken inte har någon juridisk 
skyldighet att låna ut en mobil när den ursprungliga mobilen repareras. Då blir kunden inte 
lika besviken som denne hade varit om han trott att det är en juridisk skyldighet. Samma 
resonemang dras vid fall av öppet köp och avbeställning. 
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6 Resultat 
 
Undersökningen visar att ONOFF rättar sig enligt Allmänna reklamationsnämnden och de 
anmälningar där kunden har rätt är få.  
 
ONOFF i Södertälje har som mål att informera. För att effektivare informera kunderna 
existerar utbildning, ett informativt intranät och delegering. Dock visar intervjun att kunder 
ändå blir missnöjda fastän ONOFF informerar om rättigheterna.  
 
Hemsidan och broschyrerna innehåller främst information om kreditlagen och väldigt lite om 
konsumentköplagen.  
 
Enkätundersökningen visar att  kunderna inte känner till sina rättigheter enligt 
konsumentköplagen. Kunskapen är låg bland kunder. Resultaten visar framför allt att det inte 
bara handlar om okunskap utan även fel kunskap. 
 
Därmed visar undersökningen att ONOFF i Södertälje ej informerar sina kunder väl om deras 
rättigheter enligt konsumentköplagen. Undersökningen visar även att hanteringen av 
kundernas missnöje vid okunskap har brister.  
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7 Kritisk granskning 
 
7.1 Enkätundersökningen 
 
Enkäten är den största källan till fel. Det gjordes många testundersökningar för att förenkla 
frågorna så att förståelsen skulle öka, men det finns en god chans att vissa av frågorna ändå 
missförstods.  
 
Kunderna kunde även ha påverkats av olika faktorer som lojalitet till butiken eller stress. De 
kan därför att gissat på många av frågorna där alternativet ”vej ej” inte förekom. Kunderna 
kan även ha missat att se den kortfattade beskrivningen på enkäten som förklarar att det var en 
enkätundersökning om konsumentköplagen, det vill säga de kan ha trott att enkäten gällde 
butikens köpavtal.  
 
Undersökningen skulle mäta hur väl ONOFF informerar sina kunder om deras rättigheter, 
men det är dock viktigt att ta hänsyn till att kunder inte bara handlar på ONOFF och har 
tillgång till andra källor.   
 
7.2 Svarsbortfallet 
 
Det är viktigt att påpeka att i denna undersökning så fanns ett bortfall då enbart 50 av 73 
kunder svarade på enkäten. Det vill säga 68% svarade på enkätfrågorna.  
 
7.3 Generaliseringsbarhet  
 
Undersökningen är ej generaliseringsbar eftersom det är genomfört genom 
bekvämlighetsurval.  
 
7.4 Teorigranskning 
 
Anledningen att Kotlers teorier om delegering och Word of mouth har kompletterats med 
teorier av Cook och Misner är att Kotler har sin grund från 1960-talet. Sedan dess har 
samhället utvecklats och därmed också relationen mellan företag och dess kunder. Cook och 
Misner anses ha mer auktoritet inom dagens marknadsföring.  
 
Dock bör det tilläggas att de flesta av författarna baserar sina teorier på statistik och erfarenhet 
i USA. Detta kan eventuellt inte generaliseras och användas i andra länder som till exempel 
Sverige. Anledningen till detta kan vara stora kulturmässiga skillnader.  
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8 Slutsats och diskussion 
 
Det övergripande problemet var hur väl företag informerar sina kunder om deras rättigheter 
enligt konsumentköplagen och hur de klarar av diskussionen med kunder om deras rättigheter 
enligt konsumentköplagen. Undersökningen skulle belysa hur problemet ser ut på ONOFF i 
Södertälje. Undersökningen visar att fastän personalen på ONOFF får fortgående utbildning 
och fastän det finns broschyrer och information på hemsidan, så kan inte kunderna sina 
rättigheter.  
 
En viktig fundering är varför detta inte fungerar på ett bra sätt. Varför vet inte kunderna sina 
rättigheter fastän ONOFF försöker informera sina kunder? Eventuellt kan detta bero på att 
kunder får information först när ett problem har uppstått och då kan kunderna vara för 
irrationella för att motta informationen som personalen erbjuder. Det kan bero på andra 
faktorer som kanske stress och ren ovilja från konsumentens sida. Det kan också vara så att 
informationen är för svår att förstå.  
 
Ett stort problem med okunskap är att det skapas en sämre relation mellan ONOFF och 
köparen. Gummelson skulle kalla detta för ”relationen med den missnöjda kunden”. Denna 
negativitet kan då enkelt spridas och färre kunder handlar på ONOFF på grund av ett 
missförstånd från kundens sida.  
 
Intervjun med Allmänna reklamationsnämnden bekräftade enbart att ONOFF följer 
konsumentköplagen och rättar sig enligt Allmänna reklamationsnämnden ifall kunder 
anmäler. Dock är många anmälningar avböjda av Allmänna reklamationsnämnden på grund 
av att kunden har fel. Därmed är detta ett ytterligare underlag på att största anledningen till 
missnöje är okunskap.  
 
Hur kan detta förbättras? Hur kan ONOFF hantera missnöjda kunder bättre? Baserat på Elds 
beskrivning av den redan informativa personalen, så dras slutsatsen att personalen endast 
aktivt informerar kunden om dess rättigheter när skadan har skett. Därför anser författarna att 
informering av rättigheter bör ske innan skadan har uppstått. För då har personalen större 
legitimitet inför kunden. Mer om detta står i rekommendation.   
 
När undersökningen genomfördes så fanns en syfte att se hur organisationen på ONOFF ser ut 
för att se hur väl ONOFF överensstämmer med goda marknadsföringsstrategier. 
Undersökningen visade att ONOFF faktiskt hade en hög grad av delegering precis som Eld 
påpekade. Det fanns till exempel ett intranät som är en form av informationsteknologi. Det 
var redan en platt organisation där frontpersonalen hade mycket ansvar och stor förmåga att 
förse kunden med information. En viktig anledning till att delegering behövs är att det hjälper 
organisationen och kunderna att anpassa sig till förändringar på marknaden. Just lagen 
förändras ständigt och en personal som har hög grad av delegering hjälper vid sådana 
situationer (Cook 1996, s. 7-11). 
 
Dock fanns en del eventuella saker att förbättra teoretiskt sett. Det går att förbättra Word of 
mouth effekten och höja Customer Delight. Mer om detta finns nedan i rekommendation.  
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Undersökningen anses ha följt syftet korrekt i den mening att den gav information om kunders 
kunskaper om konsumentköplagen. Dessutom har undersökningen gett underbyggande 
information för eventuella förbättringar i hanteringen av missnöje på grund av okunskap. 
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Appendix 
 
A1  Sammanställning av telefonintervju med Allmänna 
reklamationsnämnden 
 
 
Syftet med intervjun är att bekräfta ifall ONOFF i Södertälje inte har fått allvarlig kritik för 
missvisande eller missbruk av avtal och konsumentköplagen.  
 
Fråga 1 
Har ONOFF i Södertälje fått några anmälningar från kunder?  
 
På den frågan svarade Anders Bergmark1 med att förklara att det inte går att undersöka en 
specifik butik i en butikskedja som har samma policy. Han förklarade att sammanlagt har det 
kommit in 584 anmälningar sedan 1984 vilket är normalt jämfört med andra kedjor.  
 
Fråga 2  
Om ja, är dessa allvarliga? 
 
Anders Bergmark förklarade att av de 584 anmälningar som gjorts hade kunden rätt i enbart 
69 anmälningar. (11,8 %) 
 
Dock förklarade Anders Bergmark att det inte är antalet anmälningar som avgör hur allvarligt 
en butik har misskött sig utan om de rättar sig enligt Allmänna reklamationsnämnden. I 
ONOFFs fall menade Anders Bergmark att de alltid har rättat sig enligt Allmänna 
reklamationsnämnden. Därför är inte ONOFF med på Råd & Röns svarta lista av företag som 
missköter sig. Råd och Rön är en kommersiellt oberoende tidning som ges ut av 
Konsumentverket där det utförs tester om allt från dyra tvätt- och diskmaskiner till billiga 
köksknivar. (Lundgren 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Anders Bergmark, handläggare på Allmänna reklamationsnämnden, telefonintervju 22 nov 2005 
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A2 Sammanställning av personlig intervju med chef på ONOFF 
 
 
Intervjun med chefen på ONOFF hade syftet att undersöka om och hur företaget informerar 
sina kunder om deras rättigheter.  
 
Fråga 1 
Har ni som mål att informera kunder om deras rättigheter enligt konsumentköplagen? 
 
Svar: Ja! 
 
Fråga 2 
Hur informerar ni era kunder om deras rättigheter enligt konsumentköplagen? 
 
Svar: Beroende på vad ärendet handlar om så finns allting skriftligt i form av broschyrer, 
företagets hemsida och ett intranät som är speciellt framställt till personalens förfogande för 
att de ska känna sig säkrare på sin sak när de bemöter kunden. 
 
Fråga 3 
Hur hög grad av delegering råder inom ONOFFs organisation? 
 
Svar: Den är enligt Eld2 väldigt hög på grund av att butiken är indelad i flera olika 
avdelningar där varje person har ansvaret för sin avdelning bland annat vad gäller kunskap om 
produkterna som säljs där. 
 
Fråga 4 
Får personalen (frontpersonalen) någon utbildning om konsumentköplagen? 
 
Svar: Företaget tar initiativet att två gånger om året skicka personalen på internutbildning. Ett 
tillfälle ges inför sommaren och det andra inför julen. Eld påpekar att just ONOFF i Södertälje 
ligger en bit över utbildningsgenomsnittet vad gäller ONOFF butikerna i Sverige på grund av 
att de flesta butikerna bara brukar utbilda sin personal en gång om året. 
 
Fråga 5 
Finns det något vanligt missförstånd lagmässigt när kunder besöker kundtjänsten? 
 
Svar: Här hävdade Eld att det har förekommit klagomål men att de ej har varit av allvarlig 
kategori och att det i de flesta fall handlat om ren okunskap från kundens sida, det vill säga att 
de ej har varit tillräckligt informerade om vad som gällt vid köpet. 
 
Fråga 6 
Händer det ofta att kunder har klagat och påstått att ni bryter mot lagen? Eller gjort anmälan 
till allmänna reklamationsnämnden? 
 
Svar: Svaret på fråga 5 kan knytas samman med denna frågan genom att kunderna trott att 
företaget gjort fel. Men i verkligheten var det bara deras okunskap som talade. 
                                                           
2 Viktor Eld, chef på ONOFF butiken i Södertälje, intervju 22 nov 2005 
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Fråga 7 
Tillämpar ONOFF i Södertälje någon form av lojalitetsprogram? 
 
Svar: ONOFF i Södertälje använder sig av olika lojalitetsskapande åtgärder för att knyta 
kunderna till sig på en högre nivå. En av dessa är uppringning av vissa kunder varje vecka och 
ställer frågor angående graden av tillfredställelse efter att ha besökt deras butik. 
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A3 Sammanställning av enkätundersökningen 
Enkätundersökning utanför ONOFF butiken i Södertälje (26-27 Nov 2005) 
 
4.3.1 Om konsumentköplagen 
 
Konsumentköplagen tar upp försäljning från en näringsidkare till en konsument och har 
tillkommit som ett skydd för konsumenter som köper varor för privat bruk av ett företag. 
Reglerna är tvingande till fördel för konsumenten. Med andra ord får inte avtal göras som går 
emot konsumentköplagen. Dock får avtal göras utöver konsumentköplagen om de är till 
konsumentens fördel. Ett exempel på detta är garanti som vanligen innebär att säljaren åtar sig 
att avhjälpa vissa fel som uppkommer inom en viss angiven tid. Men den måste i sådana fall 
ge ett bättre skydd än vad lagen ger annars gäller den inte (Andersson 2001, s. 117). 
 
Frågorna tar upp olika aspekter från konsumentköplagen för att ge en så vid uppfattning som 
möjligt. Det markerade svaret är det rätta. Det som gäller beskrivs först förenklat, sedan direkt 
ur lagboken.  
 
4.3.2 Frågorna 
 
Förundersökningen tar upp frågor om konsumentköplagen och är med andra ord en 
undersökning av konsumenters kunskaper om sina juridiska rättigheter. 
 
Fråga 1  
Har du någonsin framfört ett klagomål till ONOFFs kundtjänst? (i Södertälje) 
 
1.) Ja 2.) nej 
 
Förklaring: 
Frågan ställs i syfte att analysera och avgöra om ONOFF påverkar kunskaperna på något sätt.  
 
Fråga 2 
Har man rätt att ångra sig och lämna tillbaka en vara som man handlat i en fysisk butik? 
(dvs ej nätbutik)  
 
1.) Ja 2.) Vet ej 3.) Nej 
 
Förklaring: 
Enligt konsumentköplagen har ingen rätt att ångra sig och lämna tillbaka en vara som har 
inhandlats i en butik. Det är dock inget som hindrar att köpare och säljare kommer överens 
om öppet köp. Anledningen till att begreppet fysisk butik används är att beställning över nätet 
och postorder faktiskt har öppet köp men då gäller distans- och hemförsäljningslagen. 
(Andersson 2001, s. 121-122 ) 
 
Fråga 3 
Hur lång reklamationstid har man på sig om man köper en vara i en butik? (idag) 
 
1.) 6 mån 2.) 1 år 3.) 3 år 
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Förklaring: 
Rätten att meddela säljaren måste utnyttjas inom 3 år från köpet. Björk3 förklarade att nyligen 
ändrades det från 2 år till 3 år (mars 2005).  
 
23 § 2 st. Reklamerar köparen inte inom tre månader från det att han har tagit emot varan, 
förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse 
(Gregow 2005). 
 
Fråga 4 
Om du har köpt en felaktig vara (trasig), har man en juridisk rättighet att få ersättning för 
utgifter (t.ex. hyra av bil, samt inkomstförlust) som uppstått på grund av felet? 
 
1.) Ja 2.) Vet ej 3.) Nej 
 
Förklaring 
Köparen har rätt till skadestånd för den skada som han lidit beroende på en felaktiv vara. Med 
skadestånd menas ersättning för utgifter, till exempel hyra av bil, samt inkomstförlust 
(Andersson 2001, s. 121). 
 
30 § 1 st. Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, 
om inte säljaren visar att underlägsenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder 
utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars 
följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (Gregow 2005). 
 
Fråga 5 
Om du lämnar in din mobil på reparation, har butiken en juridisk skyldighet att låna ut en 
tillfällig mobiltelefon till dig? 
 
1.) Ja 2.) Vet ej 3.) Nej 
 
Förklaring: 
Finns helt enkelt inget i lagboken som påvisar att en säljare är juridiskt skyldig till utlåning av 
mobiltelefon då den ursprungliga är på reparation. Frågan togs med eftersom många butiker 
har den servicen. 
 
Fråga 6 
Om posten slarvar bort en vara som butiken skickat till dig, är det fortfarande butiken som 
har ansvaret för varan? 
 
1.) Ja 2.) Vet ej 3.) Nej 
 
Förklaring: 
Ansvaret (risken, faran) övergår till köparen först när varan har avlämnats direkt till 
konsumenten. Det innebär att säljaren har ansvaret för varan även om den överlämnats till ett 
fristående fraktföretag (Andersson 2001, s. 117). 

                                                           
3 Roland Björk, jurist och juridiklärare på Södertörnshögskola och Stockholms universitet, e-post 11 november 
2005 
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6 § Varan är avlämnad när den har kommit i köparens besittning. 
 
7 § Om inte annat följer av avtalet, skall säljaren svara för transkortkostnader och andra 
kostnader som uppkommer före avlämnandet och som inte beror på att avlämnandet har 
försenats till följd av något förhållande på köparens sida (Gregow 2005). 
 
Fråga 7 
Om du köper en vara som visar sig vara felaktig (inom 6 månader), är det ditt ansvar att 
bevisa att felet verkligen fanns redan vid köpet? 
 
1.) Ja 2.) Vet ej 3.) Nej 
 
Förklaring: 
Frågan gäller bevisbördan, det vill säga vem som måste bevisa vem som står för felet. 
Normalt gäller att köparen måste kunna bevisa att felet verkligen fanns redan vid köpet. Men 
enligt lagen så gäller att inom de första 6 månaderna efter köpet så innehar säljaren 
bevisbördan.  
 
20 a § Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha 
funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets 
art (Gregow 2005). 
 
Fråga 8 
Om du köper en vara och du senare upptäcker att den finns mycket billigare i en annan butik, 
har du en juridisk rätt att i efterhand kräva ändring i priset?  
 
1.) Ja 2.) Vet ej 3.) Nej 
 
Förklaring: 
Konsumenten kan aldrig i efterhand kräva ändring på priset med hänvisning att det finns 
liknande varor som är billigare. Det är på konsumentens eget ansvar att undersöka marknaden 
före köpet. Annars gäller avtalet. Det vill säga priset är det som framgår av prislappen på 
varan i butiken. Det är endast om priset inte är uppgjort som konsumenten har ett juridiskt 
skydd enligt konsumentköplagen (Andersson 2001, s. 120). 
 
35 § Om ett bestämt pris inte följer av avtalet, skall köparen betala vad som är skäligt med 
hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt omständigheterna 
i övrigt (Gregow 2005). 
 
Fråga 9 
Om produkten du köper visar sig vara trasig, hur snabbt måste du reklamera varan? 
 
1.) Inom 2 mån 2.) Inom 3 mån 3.) Inom 4 mån 
 
Förklaring: 
Frågan syftar på hur snabbt en kund måste meddela butiken om felet. Det rätta svaret är att 
kunden måste anmäla det så fort som möjligt, helst ska det anmälas inom 2 månader för att 
det ska gälla.  



Södertörns högskola  Alex Ristic 
Kandidatuppsats  Tomas Starzynski 
 

 

37 

 
23 § Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande 
om felet inom skällig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). 
Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses 
ha lämnats i rätt tid (Gregow 2005). 
 
Fråga 10 
Om du avbeställer en vara, har säljaren rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning för 
varan? 
1.) Ja 2.) Vet ej 3.) Nej 
 
Förklaring: 
Om en kund avbeställer en beställd produkt så kan inte säljaren tvinga köparen att ändå 
betala. Däremot kan han kräva ersättning för utförda arbetet, till exempel transport och dylikt 
(Andersson 2001, s. 121). 
 
37 § Om köparen avbeställer varan innan den har avlämnats, har säljaren inte rätt att hålla fast 
vid köpet och kräva betalning. I stället har han rätt till ersättning enligt 41 § (Gregow 2005). 
 
A4 Statistik 
 
Antalet tillfrågade var 73, av dessa ville 50 personer fylla i enkäten.  
Alla frågor besvarades av dessa 50 personer. Frågorna ställdes under sammanlagt 2 timmar 
under två dagar. 
 
Den första frågan fick besvaras i syfte för att undersöka eventuell kunskapsskillnad mellan 
personer som besökt kundtjänsten och inte. 20 personer hade besökt kundtjänsten och 30 
personer hade inte det. 
 
Nedan syns hur många personer som hade svarat på diverse frågor. De markerade svaren är 
korrekta.  
  

1.) 2.) 3.)
1 12 3 5
2 8 8 4
3 9 8 3
4 10 3 7
5 7 6 7
6 12 4 4
7 3 7 10
8 11 3 6
9 3 6 11

               
Figur 4: De som besökt 
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Kundtjänsten (20 pers) 
 
 
 
 

1.) 2.) 3.)
1 19 7 4
2 6 19 5
3 5 19 6
4 7 12 11
5 7 16 7
6 15 8 7
7 6 11 13
8 13 8 9
9 5 13 12

 
Figur 5:De som ej besökt 
Kundtjänsten (30 pers) 
 
 
 

1.) 2.) 3.)
1 31 10 9
2 14 27 9
3 14 27 9
4 17 15 18
5 14 22 14
6 27 12 11
7 9 18 23
8 24 11 15
9 8 19 23

 
Figur 6: Totalt (50 pers) 
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A5 Genomsnittet 
 
Syftet med genomsnittet är att visa medelvärdet av antalet rätt. Rätt svar ger 1p, fel  svar och 
vet ej ger 0 poäng. 9 poäng är max. Också här visas resultaten som jämförelse mellan de som 
hade besökt kundtjänsten och ej.  
 
20 personer som besökte kundtjänsten (KT) hade ett medelvärde på 2,8 rätt (56/20). 
30 personer som ej hade besökt kundtjänsten (KT) hade ett medelvärde på 2,4 rätt (72/39). 
Det sammanlagda snittet blev 2,56 rätt (128/50). 
 
A6 Sammanställning av informationen i broschyrerna 
 
ONOFF hade vid tidpunkten av intervjun 5 olika broschyrer. Enligt Eld så skulle det finnas 
konsumentköplagsinformation i dessa. Broschyrerna hette ”Plusförsäkring”, ”ONOFF 
student”, ”ONOFF företagskund”, ”Våra kort” och ”Erbjudande till dig som har ONOFF 
kortet”.  
 
Plusförsäkring – Denna broschyr beskriver i princip fördelarna med försäkringen jämfört med 
den lagstiftade reklamationsrätten. Dock beskrivs inte reklamationsrätten utförligt, till 
exempel står inte det att de första 6 månaderna så ligger bevisbördan på säljaren.  
 
ONOFF student – Denna broschyr innehåller information om kreditlagen, men inget om 
konsumentköplagen. 
 
ONOFF företagskund -  Denna broschyr innehåller också information om kreditlagen. 
Eventuellt gäller ändå inte konsumentköplagen för företagskunder utan då gäller köplagen.  
 
Våra kort – Denna broschyr innehåller information om kreditlagen. 
 
Erbjudande till dig som har ONOFF kortet - Denna broschyr innehåller inget väsentligt 
juridiskt sett 
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A7 Sammanställning av informationen på hemsidan 
 
Hjälpfliken på hemsidan ger tillgång till information om bland annat konsumentköplagen.  
Informationen beskrivs främst genom avtalen ”öppet köp” och ”garanti”. Om en kund har 
frågor är det möjligt att ringa till kundtjänst eller skicka sina frågor genom e-post.  
 
Ångerrätt 
Det beskrivs tydligt att ångerrätten enbart gäller beställda varor från Internetbutiken och inte 
de fysiska butikerna. 
 
Reklamation 
Det står hur varor reklameras enklast om dessa har beställts från Internetbutiken eller köpts i 
en butik. Dock står det inte hur snabbt reklamation av den felaktiga varan måste vara.   
 
Ersättning 
Det står inget om ersättning som uppstår ifall det är något fel på varan. Detta kan kunden 
enligt lagen kräva.  
 
Ansvar vid bortfall 
Det beskrivs hur kunden går till väga att kontakta butiken ifall något skulle gå fel vid 
leveransen. Detta är helt rätt enligt lagen, det vill säga att butiken har ansvaret att ordna upp 
med posten ifall kunden ännu inte fått varan. 
 
Bevisbördan 
På hemsidan står det att ONOFF har rätt att hänvisa till ursprungliga tillverkaren för 
reklamation. Det står inget om tid eller bevisbördan.  
 
Prisändring 
Det står att kunden kan få någon form av mellanskillnad om kunden hittar en vara billigare i 
en annan butik. Det står hur kunden går till väga. Detta generösa prisavtal är till 
konsumentens fördel och går bra, men den informerar ej att kunden inte kan kräva 
prisnedsättning.  
 
Avbeställning 
Det står att om varor inte tas emot, så har ONOFF rätt att ta ersättning för utlägg av ej 
uthämtade varor.  
 
 
 
 
 
 
 


