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SAMMANFATTNING 
 
Problemet som denna uppsats behandlar är vilka faktorer som är av betydelse för stora svenska 
elhandelsbolag idag, när det gäller kundnöjdhet.   
 
När man talar om elbolag idag, är det missnöjda kunder som oftast blir det främsta samtalsämnet. 
Allt fler elkunder tycker att det fifflas för mycket med betalfakturor och att elbolagens service 
fungerar dåligt. 
 
Efter avregleringen av elmarknaden 1996, har allt fler mindre elbolag försökt bryta sig in på 
elmarknaden för att konkurrera med de stora elbolagen, som innan avregleringen hade monopol 
över eldistributionen. I och med avregleringen, utsattes marknaden för hård konkurrens och 
kundernas krav på service ökade. Dagens kunder har blivit allt mer medvetna om att det finns fler 
elbolag att välja bland, än bara de tre gamla monopol företagen, Vattenfall, Sydkraft och Fortum.  
 
Någonstans på vägen, efter avregleringen, har det dock gått utför för eljättarna. Allt fler 
undersökningar har visat att fler och fler av deras kunder känner missnöje och har blivit illojala till 
sitt elbolag. För att kunna överleva den hårda konkurrensen, och samtidigt tillfredställa sina 
kunder, har dessa stora elbolag varit tvungna att hitta nya vägar. Frågan är bara hur det har gått. 
Man kan tänka sig att de gamla monopolföretagen är för stela i sin organisation och har svårt att 
anpassa sig till förändringarna inom branschen.  
 
Vår undersökning handlar om hur före detta monopol elbolag ska kunna anpassa sig till en 
avreglerad marknad, och den fokuseras alltså främst på kundnöjdhet och lojalitet.  
 
Syftet med undersökningen som denna uppsats bygger på är att analysera och utvärdera 
kundhanteringsprocesser i ett stort och ett litet elbolag i Stockholmsregionen.   
 
Undersökningen har genomförts med hjälp av personliga intervjuer, med representanter från ett 
litet och ett stort elbolag samt enkätundersökningar bland elkunder. Teorierna som ligger till grund 
för genomförandet av denna uppsats är främst teorier om kundhantering samt relations- och 
kundinriktade marknadsföringssätt. Respektive elbolag har visat hur de arbetar för att behålla 
nuvarande kunder, hur de skaffar nya, samt hur de arbetar för att uppnå så nöjda kunder som 
möjligt.  
 
I vår slutsats kommer vi bland annat fram till att det stora elbolaget, som är ett gammalt 
monopolföretag, inte riktigt lyckats följa alla förändringar som har inträffat sedan avregleringen 
1996, och har därför inte heller kunnat uppnå kundnöjdhet. Det mindre elbolaget verkar däremot 
arbeta enligt helt annorlunda koncept och även nå goda resultat gällande kundnöjdhet.   
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1. Inledning 

 
1.1  Problembakgrund 
Den svenska staten har under hela 1900-talet varit en aktör på energi- och elmarknaden.1  
Tillgången till elektricitet identifierades tidigt som en viktig faktor för utvecklingen av det svenska 
industrialiserade samhället.2 Staten tog då initiativ till en omfattande utbyggnad av el producerad 
av vattenkraft.3 Fram till 1960 har vattenkraften stått för hela landets elförsörjning.4 
 
Målet för elmarknaden har förändrats mycket under tiderna. 5 Enligt stadskontoret, handlade 
elmarknaden, i början av seklet, huvudsakligen om att se till att el producerades i tillräcklig 
omfattning och att hela landet elektrifierades. Senare under seklet blev den svenska statens 
energiproduktions negativa sidor allt mer uppmärksammade.6  
 
Före avregleringen präglades elmarknaden av produktionsförutsättningar, som gällde för 
marknaden. 7 Det var då inte ekonomiskt försvarbart att bygga upp flera olika system för 
distributionen av elkraft, vilket ledde till att eldistributionen och leverans av el endast skedde inom 
geografiskt avgränsade monopol.8 Enligt samma källa, spelade staten genom monopolet en viktig 
roll för marknadens funktion, både som producent av el och ansvarig för de grundläggande 
distributionsnäten, det så kallade storkraftnätet. Monopolet gjorde även att det blev lätt för de tre 
största elbolagen, Vattenfall, Fortum och Sydkraft, att höja kundernas nätavgifter kraftigt, utan att 
det medförde några större konsekvenser. 9  

 

Normann förklarar, att företag som verkat i artificiella skydd, som skapats genom lagstiftning, har 
ofta därigenom kommit att leva i relativt stabila branscher, där det inte finns något genuint 
nyskapande som skulle kunna ”öka den totala kakan”. Sådana företag har efter hand kommit att 
stelna och byråkratiseras, vilket ofta leder till att affärsutvecklingen bromsas.10 Företagsledarnas 
allt större inriktning på ledarskapsaspekter minskar också organisationens möjligheter att anpassa 
sig till förändringar i näringslivet.11  
 
Den första januari 1996 avreglerades elmarknaden, vilket ledde till att produktionen och handeln 
av el blev mer konkurrensutsatt.12 Målet med avregleringen var att stärka de svenska 
kraftkonsumenternas ställning. 13 

 

                                                 
1 Statskontorets webbtjänst, publikation 2004: 28A, s.14 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Ibid, s.15 
8 Ibid, s.14 
9 Regeringskansliet, januari 2005, s.242 
10 Normann, ”Skapande företagsledning”, s.17 
11 Normann ”Den nya affärslogiken, s.25-26 
12 Statskontorets webbtjänst, publikation 2004: 28A, s.11 
13 Ibid, s.15 
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Enligt stadskontoret, skulle detta genomföras genom åtgärder som ökade konkurrensen mellan 
svenska och utländska kraftproducenter, som var aktiva på den svenska marknaden. Med andra 
ord, strävade man efter en fri handel och även handel över gränserna.  
 

I och med avregleringen delades markanden i tre delar; bolag som sysslade med produktion, ägde 
och drev kraftverken, bolag som distribuerade el, ägde och drev kraftledningarna/näten, och bolag 
som sålde el till konsumenter och företag, elhandlarna.14 Enligt konsumentverket, skapades även 
en skillnad mellan produktion, försäljning av el samt nätverksamhet. Näten skulle fortsätta vara 
lokala monopol, inga nya nät skulle byggas och kunderna skulle inte kunna få möjlighet att byta 
nätbolag.15 Ofta ägde kommunen det lokala nätet, men de stora producenterna satt också på 
åtskilliga nätområden.16 De tre stora kraftbolagen ålades att hålla isär nätverksamheten från sina 
konkurrensutsatta produktions- och handels delar.17      
 
Huvudtanken med avregleringen var att den skulle ge lägre priser, bättre konkurrens och valfrihet 
för konsumenterna. 18 I Veckans Affärer skrivs det dock att så blev inte fallet, utan 
konsekvenserna blev istället att priserna ökade markant och nätavgifterna steg. Elmarknadens 
avreglering förde också med sig en uppköpshysteri där kommunala nätbolag och andra små 
nätägare sålde till de tre stora jättarna.19 Vidare, enligt samma källa, ledde detta till att antalet stora 
elproducenter minskade från runt tio till tre. Slutligen var det därmed endast tre stora 
elproducenter kvar, Vattenfall, helägt av den svenska staten, Fortum, börsnoterat i Helsingfors 
men med finländska staten som största aktieägare, och Sydkraft, ägt av det tyska börsnoterade 
bolaget Eon.20 Enligt Veckans Affärer, var oligopolet ett faktum.   
  
Efter reformen av elmarknaden, är antalet fristående elhandlare betydligt färre än för tio år sedan, 
antalet elproducenter likaså.21 Minskningen har varit drastisk, från 221 elföretag som konkurrerade 
om att leverera el till slutkunden, till 97 (2004). 22 
 
Elbranschen i Sverige anses idag fungera dåligt. 23  Enligt SKI (Svenskt Kvalitetsindex), har 
elbranschen, sedan avregleringen av elmarknaden 1996, haft problem med sitt rykte. Elbolagen 
har nämligen, generellt sett, gått utför när det gäller kundnöjdhet, förtroende och lojalitet inom 
elhandeln. Enligt samma källa, beror detta på att elpriserna har stigit, servicen uppvisar allvarliga 
brister, fakturorna är svårbegripliga och konkurrensen otillräcklig. Det är även många hushåll som 
tycker att de "fastnat" i långtidsavtal som de inte kan ta sig ur, eller också har de ettårsavtal som 
automatiskt förnyas utan att kunderna får någon förhandsavisering.24 De får bara ett brev från 
bolaget med besked om att "nu har vi förlängt avtalet", då är det för sent att byta leverantör.25 
                                                 
14 Konsumentverket, Regeringsrapport december 2002, s.16 
15 Ibid 
16 Veckans affärer 2005:35, s.28-33, 35-37 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Ibid  
21 TT Nyhetsbanken 2005-10-05 
22 Ibid 
23 Villaägarnas Riksförbund, Elbolagsbarometern 2005, s.3 
24 Svenska Dagbladet 2004-06-21 
25 Ibid 
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Kundlojaliteten till den nuvarande elleverantören är som sagt synnerligen låg.26 Enligt SKI, är 
svenskarna medvetna om att elbolagen gör stora satsningar på service och tydlighet med 
informationen, men än så länge har de inte märkt några effekter.  
 
Till följd av dessa satsningar, visar SKI i sin pressinformation att förväntningarna visserligen ökat, 
men uppfattningarna om de stora bolagens service har sjunkit markant. I jämförelse med andra 
branscher, funderar rekordmånga kunder på att byta leverantör.27 
  
I SKI:s pressinformation kan man se att det är framför allt branschens tre dominanter som ligger 
illa till, när det gäller värdet på nöjdhet från sina kunder (se tabell nedan). Vattenfall ligger 
fortfarande högst bland de tre, men har tappat mest.28 
 

Elleverantörsföretag kundnöjdhet 
Jämtkraft - anställda 262 72,2 

Telge Energi - anställda 850 70,5 

Skellefteå kraft - anställda 390 68,3 

Mälarenergi AB – anställda 540 63,6 

Göteborgs energi - anställda 1032 61,2 

Graninge El - hopslaget med Sydkraft 2005 60,2 

Dalakraft AB – anställda 44 58,4 

Vattenfall – anställda 33 000, 

ägs av Svenska staten 

57,0 

Sydkraft - hopslaget med Graninge 2005 54,9 

Fortum - anställda 13 000 52,7 

Svenskt Kvalitets Index, år 2004 

 

Att konsumenterna begär att bli debiterade för sina faktiska och inte de uppskattade 
elförbrukningarna har inte gjort någon påverkan på svenska elbolag, ingen ansträngning har gjorts 
för att ändra och anpassa sina rutiner.29 Enligt Villaägarnas Riksförbund är kostnaderna svåra att 
jämföra, eftersom elbolagen använder olika uppställningar när de ska redovisa sina elpriser. Hela 
15 % (10 av 65 elbolag) hamnar på svarta listan över de aktörer som går emot konsumenternas 
önskemål. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 SKI pressinformation, 2004-06-21 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Villaägarnas Riksförbund, Elbolagsbarometern 2005, s.3 
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Som framgår av diagrammet nedan, har de tre största elbolagen sämre image än de andra 
elbolagen. Förväntningarna är visserligen högre än imagen, men ändå lägre om man jämför med 
andra. Som en konsekvens av dessa låga indexvärden, är kundnöjdheten lägre för Sveriges 
elbolag jämfört med alla andra branscher som ingår i SKI.30  
 

 
 

 
De stora bolagens problem med image, är till stor del självförvållade, enligt en kundundersökning 
som SKI genomförde i slutet av år 2003.31 Enligt Svenska Dagbladet har Vattenfall, Sydkraft och 
Fortum satsat stora pengar på massiva reklamkampanjer för att reparera sitt anseende efter 
elavbrotten under vintern 2003. Det har dock slagit tillbaka på dem själva, följden blev att 
kundernas förväntningar på servicen höjdes, och det har bolagen inte kunnat leva upp till.32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 Svenska Dagbladet 2004-06-21 
31 Ibid 
32 Ibid 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Normalt sätt, kan man tänka sig att de största företagen går bäst när det gäller nöjda kunder, med 
tanke på att de har de resurser som krävs. Som framgår i vår bakgrund, har dock de största inom 
denna bransch visat på motsatsen, i och med att de visat de lägsta resultaten gällande kundnöjdhet.  
 
Man kan också tänka sig att konsumenterna ska, på en välfungerande elmarknad, kunna jämföra 
och välja bland de olika elbolagen. Man ska kunna välja bort de bolag som inte uppfyller ens egna 
önskemål och förväntningar. Dessutom ska det på en bra marknad råda pris- och 
servicekonkurrens mellan de olika bolagen. Detta är inte verkligheten i Sverige idag. 33 
 
Sveriges tre största elbolag, Vattenfall, Fortum och Sydkraft, har varit med länge i branschen och 
dessutom haft en monopol position. Storleken och lång tids erfarenhet ger visserligen en rad 
fördelar, men trots detta verkar inte eljättarna ha lyckats utnyttja fördelarna fullt ut. Anledningen 
till detta kan vara  att jättekoncernerna är verksamma i flera länder och inom flera områden, såsom 
elhandel, produktion och nätdrift. 34 Dessutom skulle det kunna försvåra en eventuell välbehövd 
omorganisering. Även elbolagens starkt byråkratiska organisationer, med kanske en välinrotad 
organisationsstruktur, kan bidra till denna svårighet. Med tanke på Normanns teorier, kan dessa 
organisationer vara alldeles för stela i sin verksamhet, vilket kan tänkas innebära stora 
komplikationer vid en anpassning till kundens behov.  
 
En annan komplikation för de stora elbolagen som haft monopol både på näten (den fasta delen) 
och på elen (den rörliga delen) kan dessutom vara att de får svårare att klara sig, nu när, 
konkurrensen råder fritt på elhandeln. De mindre och medelstora elbolagen kan nämligen komma 
att lyckas stjäla elnätbolagens marknadsandelar på den rörliga delen och då kan de gamla 
monopolföretagen plötsligt stå nästan enbart med sin nätverksamhet som enda inkomstkälla. Om 
så skulle ske, kan det troligen bli tufft för eljättarna att endast klara sig på nät- verksamheten, detta 
dessutom med tanke på att energimyndigheterna kan göra det svårt för elnätsbolagen att höja sina 
priser pga. de dåligt skötta elnäten.35 
  
Som framgår i vår bakgrund, är det största problemet som eljättarna i Sverige har idag, missnöjda 
kunder. Man kan tänka sig att kundnöjdheten har främst att göra med kundhantering. Nöjda 
kunder är lojala kunder, och lojala kunder ger framtida intäkter.36 Möjligheten att behålla och få 
nya kunder påverkas därför av hur väl företaget lyckas tillgodose kundernas krav och behov.  
 
Om det är så, att de största elbolagen i Sverige inte prioriterar sina kunder, utan istället stirrar sig 
blint på lönsamhet, uppköp av el och andra produkter och på expandering, kan dessa bolag riskera 
att förr eller senare slås ut. Detta till följd av att nya elbolag lyckas sköta sin kundhantering bättre.  
 
 
 
                                                 
33 Veckans affärer 2005:35, s.28-33, 35-37 
34 Fortum Årsredovisning 2004 s. 4 
35 Svensk Energi september 2005 nr.10 
36 CFI News 
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1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer är av betydelse för stora svenska elhandelsbolag idag, när det gäller kundnöjdhet?  
 
1.4  Syfte 
Syftet med denna fallstudie är att analysera och utvärdera kundhanteringsprocesser i ett stort och 
ett litet elbolag i Stockholmsregionen.  
 
1.5 Avgränsning 
Vi har valt att fokusera och undersöka endast två elbolag, ett mindre och ett större bolag, Telge 
Energi och Fortum. Anledningen till detta är att vi har funnit att Telge Energi samt Fortum haft 
högst respektive lägst index på kundnöjdhet och lojalitet. 37 Annan orsak till denna avgränsning är 
begränsat tidsutrymme.  
 
Det är viktigt att understryka, att denna undersökning inte kan representera hela elbranschen, utan 
ska ses som en fallstudie. Eftersom det är den rörliga delen, dvs elhandeln, som blivit 
konkurrensutsatt, har vi valt att endast behandla denna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37 SKI pressinformation, 2004-06-21 
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1.6 Definitioner  
• Nöjdhet och lojalitet, hand i hand  

Vad är det som leder fram till att ”den nöjda kunden är lojal”? 
 
För att kunna ge en förklaring till om den nöjda kunden är lojal, krävs det att man representerar 
vissa premisser som stödjer detta.38 Vid definition av lojalitet i termer av återköp, kan en möjlighet 
därmed vara: 
 

- Första premiss: Kunden betraktar nöjdhet som ett önskvärt tillstånd. 
- Andra premiss: Kunden betraktar en upprepning av det beteende som har gett nöjdhet vid 

tidigare tillfällen som en önskevärd källa till framtida nöjdhet. 

           Slutsats. Den nöjda kunden upprepar sitt beteende.  

• Kundlojalitet 
Med tanke på att företag helst vill dra till sig lojala kunder måste man försöka identifiera vilka 
faktorer som driver lojaliteten.39 Enligt Söderlund finns det nämligen gott om lojala kunder som 
inte är nöjda och tvärtom. Söderlund påpekar dessutom, att detta betyder att det inte är bara 
kundnöjdhet som driver lojalitet och uppdelar orsaker till att kunden är lojal i två grupper: 
 

- Faktorer som tar fasta på att kunden verkligen vill fortsätta att ha relationer med företaget, 
därför att lojaliteten tillfredställer kundens behov eller på andra sätt uppmuntrar kunden. 

- Faktorer som begränsar kundens alternativ till den valda leverantören. 
 
Olika definitioner av kundlojalitet 
 
1) Jacoby & Chestnut definition  
”Varumärkeslojalitet är en aktörs icke slumpmässiga och beteendemässiga reaktioner - över tiden 
- på ett eller flera varumärken, och den uppstår som ett resultat av psykologiska processer.” 40 

 
2) Reynolds definition  
“Kundlojalitet är individens tendens att fortsätta - över tiden - att uppvisa samma beteende som 
tidigare uppvisats i liknande situationer, till exempel att fortsätta köpa samma varumärke och 
produkt i samma butik varje gång individen har behov av samma eller liknande varumärke eller 
produkt.” 41 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Söderlund, Magnus,  2001, s.63-64 
39 Ibid, s.16 
40 Jacoby J & Chestnut RW, 1978 
41 Reynolds FD, Darden WR & Martin WS, 1974-75, Vol 50, No. 4, s.73-84 
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3) Oliver (1999)  
“Lojalitet är ett djupt åtagande att på ett i framtiden konsekvent sätt återköpa en produkt som 
man föredrar, vilket ger upphov till att samma produkt återköps repetitivt, trots att det sker 
situationsmässigt påverkan och marknadsföringsaktiviteter som har potential att driva fram ett 
produktbyte.”  42                                
 

• Kundnöjdhet 
 
”Kundnöjdhet anser vanligtvist en attityd, det vill säga ett tillstånd i kundens huvud. I regel avser 
kundnöjdhet också kundens sammanfattande omdöme av ett visst objekt- ett omdöme som uppstår 
när kunden väger ihop alla intryck av objektet.” 43  
 

• Nöjdhet 
I en mängd mätningar har det varit underförstått att nöjdhet är ett fenomen som sammanfattar 
kundens intryck av leverantören.44 Enligt Söderlund, har senare forskning dock visat att nöjdhet 
kan vara flera olika saker, man kan alltså vara nöjd på olika sätt.  
 
Fournier och Mick har försökt att bryta ner nöjdhet i olika komponenter, de hävdar att det finns 
flera olika typer av nöjdhet. Utifrån olika undersökningar med olika kunder har man kommit fram 
till fem huvud slutsatser om nöjdhet45 : 
 

• Kundens produktnöjdhet är en aktiv dynamisk process. 
• Nöjdhetsprocessen har oftast en stark social dimension. 
• Betydelse och känsla är huvudkomponenterna för nöjdhet. 
• Nöjdhetsprocessen är beroende av sammanhang.  
• Att kunden är nöjd med produkten går hand i hand med att kunden är nöjd med livet i sig, 

dvs uppnår livskvalitet.  
 
Enligt Fournier och Mick är kärlek den mest betydelsefulla faktorn för att skapa en stark form av 
nöjdhet. I den ingår i sin tur identifiering, passion och omtanke. 
 
Man kan alltså definiera nöjdhet som ett multidimensionellt fenomen, vilket innebär att olika 
nöjdheter kan påverka lojalitet på olika sätt. 46 
  
 
 
 
 

                                                 
42 Oliver RL, 1999, Vol 63, s.33-44 
43 Söderlund, Magnus, 2001, s.60 
44 Ibid, s.61   
45 Fournier S.J, Mick D.G, 1999, Vol 63, No. 4, October, s.5-23 
46 Ibid 
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2. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att ta fram de metoder som vi anser användbara för vårat arbete, samt 
ge förklaring på de olika begreppen. 
 

2.1 Urvalsprinciper  
När man ska göra en undersökning måste det klargöras vilka metoder man ska använda för att 
samla in det datamaterial som ska ligga till grund för bedömningen av hypotesen. De två 
vanligaste är intervjun och observation.47 Hartman förklarar att, i intervjun rapporterar personerna 
i undersökningen om sig själva, och i observationen iakttas personerna och man gör mätningar på 
dem.  
 
2.1.1. Icke sannolikhetsurval 
När det gäller intervjuer, som vi har att utfört med representativa personer från respektive elbolag, 
bestämde vi oss för att använda en variant av bekvämlighetsurvalet nämligen snöbollsurvalet, 
vilket innebär att man väljer någon eller några individer, och sedan låter man dem förmedla vidare 
kontakter. 48 
 

2.1.2 Sannolikhetsurval 
När det gäller enkätundersökningar valde vi att använda oss utav slumpmässigt urval. 
Anledningen är att i stort sätt hela populationen förbrukar el i sina hushåll. Vi har dessutom inte 
fått tillgång till kundregister från respektive elbolag som ska undersökas, vilket försvårade 
lokaliseringen av specifika elkunder.  
 
Sannolikhetsurval är byggda på principen att sannolikheten för varje enstaka individ ska ha lika 
stor möjlighet att komma med.49 Även här finns flera olika strategier för metoden.50  
 
Den slumpmässiga urvalsmetoden innebär att man slumpmässigt väljer ur hela populationen.51 
Enligt Hartman kan man, om den totala populationen är någorlunda hanterlig, med en lista plocka 
ut de individer man vill göra undersökningen på. Denna sorts urval ger en mycket god 
representativitet, eftersom man får en bättre spridning.52 Hartman förklarar, att problemet är dock 
att den kan vara klumpig och opraktisk, eftersom den totala populationen ofta är mycket stor. 
Dessutom kan den vara kostsam.53 Oftast är det inte nödvändigt att göra ett slumpmässigt urval 
från hela populationen, utan det räcker oftast med ett slumpmässigt urval som är stratifierat.54 
 
 
                                                 
47 Hartman Jan,1998, s.208 
48 Ibid,  s.210 
49 Ibid,  s.213-214 
50 Ibid 
51 Ibid 
52 Ibid 
53 Ibid 
54 Ibid 
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2.2 Undersökningsupplägg 
 
2.2.1 Fallstudie 
Eftersom våra studier handlar om relationer mellan elbolagen och kunderna samt elbolagens 
kundhanteringsprocesser i förhållande till dessa, tyckte vi att fallstudier passade bäst som vårt 
undersökningsupplägg.  
 
Syftet med en fallstudie är nämligen att sätta fokus på händelser, relationer, processer eller 
erfarenheter. 55 Denscombe förklarar, att i en fallstudie ska saker och ting studeras som de 
fortlöper utan att man på något sätt påverkar detta. Fallstudier är strategiska beslut som står i 
relation till studiens omfattning och skala och de bestämmer inte heller vilken eller vilka metoder 
som ska användas.56 Att den tillåter flera metoder, beroende på omständigheterna och krav som 
situationen ställer, anser Denscombe vara en av de starkaste sidorna. En stor fördel med 
fallstudien är dessutom att den hjälper forskaren på djupet.57 
 
2.2.2 Surveystudie 
Med tanke på undersökningens tidsbegränsning, valde vi bort surveystudien som 
undersökningsmetod. Detta med anledning av att en surveystudie består av en rad olika metoder så 
som; formulär, intervjuer, skriftliga källor och observationer. I och med dessa omfattande 
metoder, är denna typ av studie nämligen tidskrävande. Den skulle, i annat fall, varit mycket 
användbar, då informationen blivit omfattande och därigenom gett högre trovärdighet åt 
undersökningen. Surveystudien avser att man eftersträvar så omfattande och fullständigt data som 
möjligt, att man gör en uttömmande undersökning. 58   
 
2.3 Undersökningsmetod 
Vår undersökning bygger främst på intervjuer med elbolagens representanter för kundsupport och 
enkäter som delades ut till en begränsad mängd kunder. 
 
2.3.1 Kvalitativ data 
För att få ett djupare perspektiv, byggdes våra undersökningar främst på kvalitativ data, som togs 
fram med hjälp av intervjuer med någon av båda elbolagens representanter för kundsupport.  
 
Kvalitativ forskning bygger mestadels på ord och bilder, dessutom produceras kvalitativ data av 
forskaren under tiden den studeras.59 Enligt Denscombe, säger den allmänna premiss som ligger 
bakom analysen av kvalitativ data att forskarens ”jag” spelar en viktig roll i produktionen och 
tolkningen av kvalitativ data. Det är viktigt att veta att forskarens ”jag” spelar en stor roll i 
kvalitativa undersökningar eftersom dens identitet, värderingar och övertygelser kan inte helt 
elimineras från analysprocessen.60  
 

                                                 
55 Denscombe Martyn, 2000, s.41-43 
56 Ibid 
57 Ibid 
58 Ibid, s.12-13 
59 Ibid, s.244-245 
60 Ibid 
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Denscombe påstår även, att det är viktigt att komma ihåg att oavsett hur kvalitativdata används, är 
dess beskrivningar och information nästan aldrig ”rena”, utan de är alltid resultaten av själva 
forskarens tolkningar.  
 
2.3.2 Kvantitativ data  
Vår undersökning består dessutom av kvantitativ data, eftersom vi också använde oss av enkäter 
som delades ut till elbolagens kunder. Dessa enkäter sammanfattades och presenterades i empirin 
som ett komplement till våra kvalitativa data. 
 
Kvantitativ data bygger på siffror, där resultaten läggs därför fram i form av mätbara diagram och 
tabeller vilket gör att forskningen uppfattas som solid och objektiv.61 
 

2.4 Deduktion eller induktion  
Eftersom vår uppsats utgår från studier av redan befintliga teorier passade den deduktiva ansatsen 
bra.  
 
Ett deduktivt arbetssätt innebär att man följer bevisandets väg, där man utifrån allmänna principer 
och befintliga teorier drar man slutsatser om enskilda händelser.62 Patel menar, att hypoteser 
förklaras ur den redan befintliga teorin, som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet.  
 
2.5 Intervjuer  
Eftersom vår undersökning handlar om kundhantering inom två olika elbolag valde vi att utföra 
djupintervjuer med respektive bolags representanter för att ta reda på hur elbolagen arbetar i 
relation till kunderna. Vi ansåg den semistrukturerade formen vara mest lämplig för vår 
undersökning, eftersom den enligt Denscombe, genom sin flexibilitet, öppnar för möjligheten att 
utveckla intressanta åsikter, samtidigt som den ändå följer de ämnesområden, som är av relevans 
för undersökningen. Att våra intervjuer var semistrukturerade innebär alltså, enligt Denscombe, att 
vi hade en färdig lista på vilka ämnen som skulle behandlas. Svaren från informanterna fick sedan 
vara öppna och den intervjuade fick fritt utveckla sina tankar mer utförligt. Betoningen i en 
semistrukturerad intervju ligger på den intervjuades synpunkter. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
61 Denscombe Martyn, 2000, s.208 
62 Patel Runa & Davidson Bo, 1991, s.21 
63 Denscombe Martyn, 2000 s.135 
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2.6 Gapanalys  
Vi kommer att försöka studera olika gap, som bäst motsvarar relationen mellan företag och 
kunder, eftersom det är vad vår undersökning utgår ifrån. Vi kommer därför att använda oss av 
metoden gapanalys.  
 
Grönroos förklarar att Gapanalysen utvecklades för att analysera källorna till kvalitetsproblem och 
för att hjälpa ledare och chefer att förstår hur kvaliteten kan förbättras. Enligt Grönroos, anser 
Gapanalysmodellen att förväntad service är en funktion av kundens tidigare erfarenheter och 
personliga behov samt Word of Mouth kommunikation. Upplevd service är här resultat av en rad 
interna beslut och verksamheter.64 Ledningens uppfattningar av kundernas förväntningar styr deras 
beslut om vilket specificerad tjänstekvalitet som företaget ska följa när tjänsten ska produceras. 65 
 
Det anses att både upplevd och förväntad service hos kunderna kan komma att påverkas av 
marknadskommunikationen. 66 
 

 
 

Modellens struktur visar vilka steg som måste has i åtanke och följas när man analyserar och 
planerar tjänsteverksamhet. Man kan urskilja fem problemkällor.67 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Grönroos Christian, 2002,  s.115-116 
65 Ibid 
66 Ibid 
67 Ibid, s 116-120  
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Det finns fem skillnader mellan modellens olika element, dvs kvalitets gap68 :  
 

• Ledningens uppfattningar (Ledningens uppfattning om kundens förväntningar) 
Innebär att ledningen har en felaktig uppfattning om kvalitetsförväntningarna. 
 
• Kvalitetsspecifikationer (Översättning av uppfattning till specifikationer av tjänstekvalitet)  
Gapet handlar om att tjänstespecifikationerna inte överensstämmer med ledningens 
uppfattning om kundernas förväntningar. 
 
• Problem med tjänsteleverans (Leverans av tjänsten)  
Innebär att den specificerade kvaliteten inte uppfylls vid produktion och leverans av tjänsten. 
 
• Problem med marknadskommunikation (Extern kommunikation till konsumenten) 
Det som utlovas via marknadskommunikation överensstämmer inte med de tjänster som 
levereras. 
 
• Problem med upplevd tjänstekvalitet (Upplevd tjänst) 
Den upplevda tjänsten överensstämmer inte med den förväntade tjänsten. 

 
2.7 Studiens trovärdighet 

 
2.7.1 Validitet  
Vi anser att validiteten i denna undersökning är relativt hög. Våra insamlade uppgifter kommer 
endast från erkända forskare inom företagsekonomi, samt från pålitliga källor, såsom seriösa 
dagstidningar, tidskrifter och webbsidor.  
 
När det gäller våra mätningar, är dessa förknippade med erkända forskningsmetoder, såsom 
intervjuer och enkäter. Enkäterna har gett oss ett bredare perspektiv, eftersom de representerar 
kundernas åsikter. Därmed blir informationen inte vinklad åt endast ett håll, dvs åt vad våra 
forskningsobjekt anser om deras kundhantering.   
 
Validitet innebär i stora drag att data och metoder är ”riktiga”.69 När det handlar om forskning, 
innebär begreppet huruvida de uppgifter man samlar in reflekterar sanningen/verkligheten, och 
täcker de avgörande frågorna. 70 
 
Man kan säga, att validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det forskaren avser att 
mäta.71 Eriksson förklarar att forskaren ska kunna visa att data och analyser är förknippade med 
sådant som är relevant, och verkligt. Det ska finnas en övertygelse om att deras forskning 
överensstämmer med det som är sant eller verkligt. 72 
 
                                                 
68 Grönroos Christian, 2002,  s. 116-120 
69 Denscombe Martyn, 2004, s.251 
70 Ibid 
71 Eriksson Lars, Wiedersheim Finn,  1999, s.38-39, s.151 
72 Ibid 
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2.7.2 Reliabilitet 
Intervjufrågorna har varit noggrant granskade innan intervjutillfället. Dessa har även skickats i 
förväg till informanterna för att ge möjligheten till förberedelse inför intervjun. Dessutom har 
intervjufrågorna varit klara, men om informanten inte förstått, har denne fått en förklaring till vad 
som tillfrågades. Intervjuerna utfördes inte heller under stress, utan med gott om tid. Vi har även 
kunnat återge informationen från våra intervjuer, så som de presenterades för oss, i och med att 
intervjuerna spelades in på band och granskades i efterhand. 
 
Även när det gäller våra enkätundersökningar, har frågorna granskats noggrant innan de delades 
ut. Detta för att de skulle formuleras på ett lättförståeligt sätt. Dessa formulerades även med 
utgångspunkt från våra utvalda forskningsteorier om kundhantering. Respondenternas svar har inte 
heller påverkats av stressituationer, eftersom enkäterna delades ut i miljöer såsom vänthallar och 
tågstationer.  
 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila resultat. 73 Enligt Eriksson 
och Wiedersheim, är kriterier på tillförlitlighet, i klassisk bemärkelse, huruvida 
forskningsinstrumenten är neutrala till sin verkan och om de skulle ge samma resultat vid andra 
tillfällen. Vidare förklaras, att reliabilitet handlar om mätmetodens förmåga att motstå inflytande 
av olika tillfälligheter i intervjusituationen.74 Generellt kan sägas att låg reliabilitet är en följd av 
att mätmetoden inte definierats tillräckligt noggrant.75 Alltså förklarar Eriksson att, ju klarare 
frågorna är, och ju mer standardiserat hela mätförfarandet är, desto större är sannolikheten att få en 
godtagbar reliabilitet.  
 
2.7.3 Generaliserbarhet 
Med tanke på att vår undersökning bestod av två fallstudier, vars resultat i viss mån kan sägas 
gällde för hela grupper, genomfördes en generalisering.  
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim, söker man i vissa fall allmän kunskap, som kan generaliseras 
till olika situationer och över tiden. Vidare menas, att det krävs mycket av en undersökning om 
man ska kunna gå så långt.76 Enstaka observationer ger ibland bara ”anekdotisk information”. 
Bara för att man finner en svart katt, behöver inte alla andra vara det. 77 
 
2.7.4 Källkritik 
Informationen från intervjuerna kan ifrågasättas, eftersom informanterna kan ha varit oärliga i sina 
svar, i syfte att ge en bättre bild av företaget än vad som egentligen är fallet. Viktig information 
kan alltså ha underhållits.  
 
När det gäller våra litteraturkällor, har vissa varit på engelska, vilket betyder att tolkningen av 
innehållet kan ha påverkats av översättningen.    
 
 
                                                 
73 Eriksson Lars, Wiedersheim Finn,  1999, s.40 
74 Ibid 
75 Ibid 
76 Ibid, s.16 
77 Ibid 
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Med ”källa” menar vi ursprunget till vår kunskap, vare sig den är skriftlig, muntlig eller materiell. 
Källkritikens uppgift är att värdera dessa källor, bedöma deras trovärdighet.78 Den går alltså ut på 
att ta reda på hur man ska bedöma sanningshalten i den information man möter, vad som är sant – 
eller åtminstone vad som är sannolikt.79     
 
2.7.5 Självkritik 
Vi är medvetna om att objektiviteten i uppsatsen kan komma att påverkas av personliga 
värderingar och tolkningar. Detta har hafts i omtanke under hela arbetets gång för att behålla så 
hög objektivitet som möjligt. Dessutom är vi två forskare som har studerat elbolagen utifrån, med 
inga personliga anknytningar till undersökningsobjekten, vilket ökar objektiviteten ytterligare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
78 Thurén, Torsten, 1997, s.7 
79 Ibid 
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3. Teori 
 
3.1 Inledning 
 
Denna undersökning handlar om hur före detta monopol elbolag ska kunna anpassa sig till en 
avreglerad marknad. 
 
Det problem vi avser belysa är: Vilka faktorer är av betydelse för ett stort svenskt elhandelsbolag 
idag, när det gäller kundnöjdhet?  
 
För att förstå kundnöjdhet måste begreppet kundlojalitet förklaras och förstås. Kundnöjdhet och 
kundlojalitet, kan man tänka sig, är två termer som är grundläggande för företagens överlevnad på 
marknaden. Man tänker ofta sig att en ”nöjd kund är en lojal kund”. 
 
Som vi nämnt tidigare i bakgrunden, är det missnöjda kunder som är elbolagens största problem i 
Sverige. För att kunna klargöra vad som behövs för att komma till rätta med detta problem är det 
viktigt att veta vad kundnöjdhet innebär, samt hur det står i förhållande till kundlojalitet.  
 
För att kunna veta var kunden befinner sig i förhållande till bolaget, bör man helst studera närmare 
kundrelationens livscykel. Med hjälp av detta, kan man då få fram den lämpligaste service för 
kunden. För att kunna göra detta, är det en bra idé att se på service paketet och utgå från det.  
 
Alla produkter och tjänster är olika. Kunden visar annorlunda beteende i köpbeslutsprocessen 
beroende på vilken vara det handlar om. Om man inte vet hur betydande köpet är för kunden, är 
det därför svårt att marknadsföra sina varor. Därför är det avgörande att företagen har involverings 
teorin i åtanke. 
 
En viktig del inom kundhanteringen, för att uppnå nöjda kunder, är åtgärder av klagomål. För att 
tillfredställa dessa klagomål, bör elbolagen studera rättelseprocesserna, i syfte att effektivisera 
denna del av kundhanteringen. 
 
För att kunna marknadsföra dessa produkter och tjänster, samt skapa kundnöjdhet, kan företaget 
använda antingen transaktionsmarknadsföring eller relationsmarknadsföring som medel. 
 
Gapanalysen är viktig för att kunna se var det uppstått ett ”gap” mellan ledningen och de 
anställda, vilket eventuellt kan vara orsaken till brist i kundhanteringen och därmed orsak till 
missnöjda kunder.  
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3.2 Kundnöjdhetsskapande interaktion 
 
Följande modeller förklarar frågan: ”Vad skapar nöjdhet, fokus på interaktion mellan 
medarbetare och kunden?” 
 

• Modell 1: Bitner, Booms och Tetreault 
 
Utifrån undersökningar som gjordes inom hotell- restaurang - och flygbranschen, där man ställde 
frågor till olika kunder om vilka händelser de upplevt som positiva respektive negativa när det 
gäller personalens bemötande/service, samt vilka faktorer som främst framkallade dessa, tog 
Britner, Booms och Tetreault fram en modell. I denna modell tas tre huvudfaktorer upp i 
interaktion mellan kunden och leverantörens personal som skapar kundnöjdhet80 : 
 

- De anställdas svar på fel som leverantören själv orsakar 
Denna faktor behandlar de anställdas svar på kundens klagomål. Detta kan omfatta allt från att 
leverantören ber om ursäkt till olika kompensationer. 
- De anställdas svar på kundens begäran om specialbehandling 
Detta avser att kunden får gehör för sin begäran. Här ingår sådant som att medarbetarna 
improviserar fram en produkt när kunden kräver det, samt att medarbetaren tar hand om 
kundens problem även om kunden själv har orsakat dem. Det viktigaste här är att kunden 
upplever att hans eller hennes speciella behov uppfylls. 
- Oförväntade och positiva handlingar från de anställda  
De anställdas handlingar som är helt oförväntade från kundens sida. Beteende som överträffar 
kundens förväntningar. En speciell ansträngning utförs för att ta hans om kunden. Man ger 
kunden ”det lilla extra”. 
 
• Modell 2: Winsted 2000.  

 
Denna modell grupperar olika typer av beteenden, genom att använda analyser av granskning av 
kunder. Beteendena grupperas i följande tre faktorer som skapar kundnöjdhet 81: 
 

– Personalen bryr sig om kunden (”concern”). 
Detta innebär att man ska bry sig om kunden så att denne upplever det som nöjdhetsskapande. 
Den anställde är därmed hjälpsam, visar empati och talar respektfullt med kunden. Dessutom 
visar han intresse angående kundens behov, är förstående och uppmärksam. Kanske det mest 
intressanta sättet att skapa kundnöjdhet är att konversera engagerat, men samtidigt på en 
avslappnad nivå. 
 

 
 
 
 

                                                 
80 Bitner MJ, Booms BH & Tetreault MS, 1990, s.71-84 
81 Winsted KF, 2000, Vol 34, No. 3-4, s.399-417 
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– Personalen uppträder artigt (”civility”). 
Ett oartigt uppträdande är en stark drivkraft till missnöje medan ett artigt verkar gå hem hos 
kunderna. Detta är knappast förvånande, dock bevisar flera studier att kundnöjdhet inom 
service är mer känsligt för negativt beteende än positivt beteende. Man bör vara uppmärksam 
på att det i vissa fall kan skapas en oönskad bumerangeffekt, nämligen när artigheten uppfattas 
som påklistrad, artificiell och robotiserad, då upplever kunden det som störande.   

 
– Personalen är sympatisk (”congeniality”). 
Detta betyder att medarbetare väcker sympati, i sån grad att det leder till kundnöjdhet. Med 
sympati menas att personalen är glad, entusiastisk och varm i bemötandet med kunderna. Det 
problematiska i detta koncept kan vara att medarbetarna, samtidigt som de ska väcka sympati 
med sin utstrålning, ska bete sig naturliga och genuina. Att bemöta en kund då man har en 
dålig dag och inte alls är glad, är inte någon lätt uppgift.  
 
• Två ytterligare steg i processen av skapande av kundnöjdhet82:  

 
1) Komma ihåg 
Det är viktigt att minnas vilka faktorer som är betydelsefulla för den individuella kunden. Det 
är inte bra om man måste identifiera kunden varje gång kunden kommer tillbaka  

 
2) Föregripa kundens önskningar 
Man måste kunna känna av vad kunden egentligen vill ha, utan att kunden behöver uttrycka 
det särskilt tydligt. Förmågan att uttrycka behov som inte är uttalade är ett signifikant tecken 
på att en relation är stark.  
 

Modellerna ovan visar på relevansen på att ha erfarna och motiverade anställda som hanterar 
företagets kunder. Beträffande frågan om vilka faktorer som är viktiga för bra kundhantering för 
att uppnå nöjda kunder, kan infallsvinkeln från dessa två modeller ge förståelse för hur 
interaktionen mellan företagets anställda och kunderna bör se ut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                 
82 Söderlund, Magnus, 2001, s.121-122 
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3.3 Service Paketet 
Kundens upplevelse och värdering av den totala service som tas emot bestäms av två faktorer 83:  

 Huruvida servicepaketet inkluderar alla de komponenter (kärn- och kringtjänster) som man 
förväntar sig och… 
 … den omfattning i vilken var och en av dessa komponenter svarar mot de olika standars 

och kvalitets kriteria som man förväntar sig. 
En kund kan följaktligen bli missnöjd med avseende på en betjäning antingen därför att den 
saknas, eller därför att den fungerar långsamt eller på annat sätt inte håller måttet. 84   

Enligt Normann, i värderingen av en tjänst påverkas kunden starkt av vanan och vad han har blivit 
påverkad att förvänta sig. Om t ex en affärsman reser charterflyg, accepterar han utan protester 
trånga utrymmen och längre väntetider vilka skulle vara helt oacceptabla på hans affärsresor.85 

Vidare beskriver samma källa, att det är de tillfällen då servicepaketet inte innehåller det vi 
förväntar oss med utgångspunkt från tidigare erfarenheter eller löften, som vi klagar. Normann 
påpekar att som konsument är man faktiskt så styrd av dessa vanor och förväntningar att vi 
knappast lägger märke till god service.  

Man lägger således märke till bristen på god service, eller service som inte uppfyller våra 
förväntningar, i mycket högre grad än vi lägger märke till tillfredsställande service.86 Visserligen 
kan man även lägga märke till exceptionell service.87 Normann förklarar att vi som konsumenter 
godtar nämligen att behandlas på ett bättre sätt än förväntat, medan vi genast reagerar om tjänsten 
inte motsvarar våra förväntningar i några avseenden.  

En intressant tanke som Normann presenterar, är att konceptet ”kunden har alltid rätt” inte 
stämmer. Med detta menas, att god service inte alltid är att svara mot kundens förväntningar.88 
Detta beror visserligen på att kunder oftast är oresonliga eller inte vet vad de förväntar sig, de vet 
inte ofta vad de behöver och vad som skulle vara bäst för dem. Normann påstår alltså, att det inte 
är ovanligt att kunder ställer krav och har förväntningar som går emot deras egenintressen.  

Det goda serviceföretaget måste, med andra ord, finna ett sätt att styra igenom dilemmat att de 
måste tillfredsställa kunden för att överleva, men det kan inte bara acceptera vad kunderna säger 
och tycker, även om de måste lyssna på de åsikter kunderna uttrycker.89     
Normann förklarar att teorin om service paketet understryker att kundernas förväntningar är 
avgörande för hur de upplever servicen och därmed hur stora möjligheterna är att skapa nöjdhet. 

 

 

                                                 
83 Normann Richard, 1992, s.76 
84 Ibid 
85 Ibid 
86 Ibid 
87 Ibid 
88 Ibid 
89 Ibid, s.77 
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Som påpekats i bakgrunden, är betyget för de stora elbolagen i botten när det gäller nöjdhet, men 
däremot är graden av förväntningar högre. Kunderna förväntar sig alltså att dessa företag ska 
förbättra sin service och kundhantering. Därför kan man tänka sig att dessa relativt höga 
förväntningar har bidragit till att missnöjet blivit större, än vad det skulle ha varit annars. Då är det 
alltså väsentligt för de stora företagen att först och främst vara medvetna om vad som förväntas av 
dem, och sedan leva upp till detta. Därför anser vi att denna teori är intressant att utgå ifrån.  
 
3.4 Kvalitet 
Det finns två typer av kvalitet; teknisk och funktionell kvalitet. 90 Enligt Grönroos är den tekniska 
kvaliteten är vad kunderna erhåller i samspelet med företaget, den är även resultatinriktad. Den 
funktionella kvaliteten syftar till hur tjänsten förmedlas och hur kunden upplever den samtida 
konsumtions- och produktionsprocessen.91 Om kunden är nöjd med denna kvalitet, är 
sannolikheten stor att kundrelationen fortsätter, och att en ny eller förlängd konsumtions fas följer. 
Är kunden missnöjd, är sannolikheten mycket mindre.92 

Den funktionella kvaliteten ökar i betydelse då kunden har en bredare kontaktyta med företaget, 
som fallet är i relationsmarknadsföringen (se s.29 i föreliggande uppsats).93 Enligt Grönroos, 
innebär denna typ av kontakt att företaget medför kunden med olika typer av extra värde. Vidare 
förklarar Grönroos, att det även är då företag kan erbjuda likartad teknisk kvalitet som den 
funktionella kvaliteten får allt större betydelse inom relationsmarknadsföringen. Man kan dock 
inte helt bortse från den tekniska kvaliteten.94  

Då kontakten företag - kund oftast är begränsad till själva produkten inom 
transaktionsmarknadsföringen (se s.29 i föreliggande uppsats), ligger värdet för kunden endast i 
produktens tekniska lösning.95 På detta sätt är kundernas upplevelse av kvalitet, enligt Grönroos, 
styrt av de strategier företaget använder.  Det är dock viktigt att både funktionell och teknisk 
kvalitet finns med när företaget väljer strategier, eftersom det är det enda sättet att uppnå total 
kvalitet.96 

 
3.5 Kundrelationens Livscykel 
Enligt Grönroos, betraktas kunderna alltför ofta endast som nummer. Enligt samma källa, är 
tanken att när någon slutar vara kund finns det alltid nya blivande kunder som kan ersätta dessa. 
För kunderna brukar det däremot vara tvärtom.97 Grönroos förklarar, att ur kundens synvinkel, har 
nämligen varje enskild kund en relation till säljaren, en relation som företaget bör utveckla och 
bevara. På grund av det som förklaras ovan kan det vara givande att betrakta utvecklingen av 
kundrelationer som en livscykel.98 

 

                                                 
90 Grönroos Christian, 2002, s.75-77 
91 Ibid 
92 Ibid 
93 Ibid 
94 Ibid 
95 Ibid 
96 Ibid 
97 Ibid, s.262-264 
98 Ibid 
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Kundrelationens livscykel består av tre grund faser99: 
 

• Inledningsfasen 
En kund som inte känner till företaget eller dess erbjudande befinner sig i denna fas. 

• Inköpsfasen 
Om kunden har ett behov som företaget kan tillfredställa, kan han/hon bli medveten om företagets 
tjänster och därmed övergå till denna fas. Under inköpsfasen bedömer en blivande kund tjänsten i 
relation till vad han/hon söker och är beredd att betala för. Om resultatet är positivt bestämmer sig 
kunden för att göra inköpet. Därmed har kunden passerat till livscykelns tredje fas. 

• Konsumtionsfasen (eller nyttjandefasen) 
Under denna process kan kunden värdera företagets erbjudande av tjänster och deras förmåga att 
ta hand om problem som kunden upplever har en acceptabel resultatrelaterad teknisk kvalitet och 
accepterad processrelaterad funktionell kvalitet.  
 

 
Kunden kan när som helst lämna cirkeln eller stanna kvar eller gå 

vidare till nästa stadium.100 Enligt Grönroos kan kunden efter 
konsumtionsfasen antingen bestämma att ge sig av eller 

stanna. Företagets marknadsföring är en av de största 
faktorerna som påverkar ifall kunden stannar eller ger sig 
av och syftet med marknadsföringen beror på i vilken fas 
kunden befinner sig. Företaget bör då ha i åtanke101: 
 

 
 
– Var i relationens livscykel kunden befinner sig.                  

– Vilka resurser och verksamheter som är marknadsmässigt 
effektiva i olika stadier. 

 
 

 
Kundrelationslivscykeln 

 
 
 
Teorin antyder att kundrelationens livscykel är relevant. Detta för att, när man väl vet var kunden 
befinner sig i livscykeln, underlättar det att veta vad man ska fokusera sig på.102   
Grönroos menar, att om det viktiga för företaget är att förbättra kundnöjdheten, som det handlar 
om i elbolagens fall, kan grundläggande åtgärden vara att undersöka var i livscykeln kunden 
befinner. Därefter ska man enligt Grönroos angripa problemet. 
 

                                                 
99 Grönroos Christian, 2002, s. 262-264 
100 Ibid, s.263 
101 Ibid 
102 Ibid 
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3.6 Involvering 
Den kända ”Involvement Theory”, kan vara ett användbart verktyg när det gäller att förstå vad 
som påverkar kundens köpbeslutsprocess.103 Enligt Fill, tar olika kunder olika köpbeslut, beroende 
på hur viktig produkten är för kunden, eller hur pass involverad man är i köp processen.  
 
Forskarna är alltså överens om, att involvering främst kan ses utifrån sammanhanget av tre olika 
situationer, hög-, låg- och ingen involvering.104 Fill förklarar, att allt eftersom erfarenheten av 
köpet blir större, uppfattad risk blir lägre och den allmänna kännedomen förbättras, förflyttas även 
kundens position från hög- till låginvolverad och vice versa. När det kommer till att det inte finns 
någon involvering alls, behövs det ingen närmare beskrivning.105        
 
Alltså handlar involvering enligt Fill, om graden av betydelse produkten har för kunden, samt den 
risk som upplevs av kunden vid en köp situation.    
 

3.6.1 Höginvolverad produkt  
Ett köp av en höginvolverad produkt innebär, att kunden upplever ett stort intresse av produkten 
men samtidigt att köpet kännetecknas av en hög risk. 106 Enligt Fill, uppkommer risken då kunden 
endast har en liten eller ingen erfarenhet alls av produktens funktioner eller dess beslutsprocess.  
 
Enligt Settle och Alreck kan fem olika typer av risk identifieras107:  
 

1. Funktionell risk – Är funktionaliteten av produkten bristfällig?  
2. Finansiell risk – Är finansiella resurser otillräckliga för att kunna köpa produkten?  
3. Fysisk risk – Kan produkten förstöra andra produkter kunden äger, eller utsätta kunden för 

fara? 
4. Social risk – Kommer kundens vänner och kollegor inte blir imponerade av produkten?  
5. Ego risk – Kommer kunden känna sig så bra som han vill känna sig i bruket eller talet om 

produkten? 
 
Vid köp av en höginvolverad produkt ägnar kunden mycket tid åt att samla information om 
produkten, för att reducera risken så mycket som möjligt.108 Några exempel på höginvolverade 
produkter, som enligt Fill, kan vara bilar, hus, avancerade datorer etc. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
103 Fill Chris, 1995, s.121 
104 Ibid 
105 Ibid 
106 Ibid, s.123-124 
107 Settle, R.B. and Alreck, P. (1989), s.34-40 
108 Fill Chris, 1995, s.123-124 
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3.6.2 Låginvolverad produkt 
Till skillnad från en höginvolverad produkt, innebär köpet av en låginvolverad produkt låga 
risker.109 Här ingår enligt Fill, lågprisprodukter, som mjölk, bröd, tidningar etc.  

Inget större engagemang i köpet krävs av kunden, inte heller några större jämförelser av produkter 
eller insamlande av information behövs för att besluta sig för köp.110 Oftast är det produkter som 
köps frekvent, nästan dagligen.111      
 
Teorierna om involvering bör vara till nytta för kundhanteringen, eftersom dessa kan indikera hur 
pass stora möjligheterna till att skapa lojalitet är. Om produkten är höginvolverad, är 
möjligheterna större till att skapa lojalitet, eftersom mervärdet är större. Detta betyder att kunden 
svårare lockas av en annan konkurrent, dvs är mer lojal mot företaget, än om det hade handlat om  
en låginvolverad produkt.  
 
3.7 Rättelse eller klagomålshantering 
Det traditionella sättet att hantera fel ifråga om tjänster eller varor är att ta tag i det som 
reklamationer där kunder som fått problem ska lämna in formella klagomål.112 Företaget 
analyserar därefter klagomålen, och sedan vidtar man åtgärder.113 Grönroos beskriver, att det i 
många fall verkar som om klagomålshanteringen uppfyller syftet att företagen ska kompensera 
kunden, endast om det absolut är nödvändigt, annars behövs det inte, detta oavsett vem som 
åstadkommit problemet.  
 
Rättelse (service recovery) är ett begrepp som införts för att hjälpa företagen att hantera 
serviceproblem och klagomål på ett serviceinriktat sätt.114 Klagomålshantering har nämligen, 
enligt Grönroos, en stor påverkan på kundernas uppfattning om ett företags serviceanda, och det 
traditionella sättet att hantera reklamationer är definitivt inte serviceinriktat.  
 
För traditionell klagomålshantering, tycks fokus ligga på intern kostnadseffektivitet, att hålla 
kostnaderna på minimal nivå och inte kompensera en kund om man inte av juridiska skäl är 
tvingad till det.115 Konsekvenserna blir därmed förlorade affärer och missnöjda kunder.  
 
Grönroos fortsätter med att förklara att kärnan ligger i extern effektivitet. Syftet med rättelse är 
nämligen att göra kunderna nöjda trots problemen samt att bevara och förhoppningsvis förbättra 
kvaliteten på den långsiktiga relationen, att behålla kunder och långsiktigt lönsam verksamhet i 
stället för att uppnå kortsiktiga kostnadsbesparingar. Vidare menas även, att problem som uppstår 
när en tjänst inte kan fullgöras vanligen har två sidor: faktiska problem och känslomässiga 
problem.116      
 

                                                 
109 Ibid, s.124-125 
110 Fill Chris, 1995, s.124-125 
111 Ibid 
112 Grönroos Christian, 2002, s.129 
113 Ibid 
114 Ibid 
115 Ibid 
116 Ibid 
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Grönroos påpekar att i en problemsituation, där tjänsten behöver återskapas, är kunderna nämligen 
ofta besvikna, har höga förväntningar och har oftast också en snävare toleranszon än vanligt. Detta 
innebär att rättelsen kan medföra risker, och måste därför skötas på ett noggrant sätt.117  
 
Det verkar som att ju mer engagerad företagets personal är för bolagets visioner, strategier och 
tjänstekoncept, desto bättre handlar den för att återställa en misslyckad tjänst.118   
 
Grönroos förklarar även att anställda, som har ett eget handlingsutrymme, handlar dessutom bättre 
i sådana situationer, de agerar snabbt och effektivt. Det är då även viktigt att se till, att kunderna 
känner att företaget behandlar dem rättvist. 
 
3.7.1 Rättelseprocesser 
För att fullt ut utnyttja den potential som framgångsrika rättelser innebär, bör ett företag utveckla 
ett rättelsesystem.119 Dessa riktlinjer kan, enligt Grönroos, vara till nytta för att utveckla ett sådant 
system:  
 
1. Beräkna kostnader för fel och misstag. Kunder som överger företaget för att de är missnöjda 
talar ofta illa om företaget. Dessa kunder måste även ersättas med nya kunder, vilket alltid är 
många gånger dyrare än att behålla befintliga kunder. Negativa uttalanden skadar företagets 
image, vilket ytterligare försvårar skaffandet av nya kunder och kostnaderna ökar. Noggranna 
mätningar av dessa kostnader kan göra ledningen uppmärksam på de ekonomiska effekterna av 
dåligt utförda tjänster. De höga kostnader, som uppstår när man förlorar kunder får företaget att 
lätt inse att ett system för rättelser är nödvändigt. 
 
2. Uppmuntra klagomål. Det är viktigt att få information om fel som uppstår, misstag och system 
som inte fungerar som kunderna väntar sig och andra skäl till missnöje. Personalen bör kunna 
övervaka processen för att upptäcka fel, helst innan kunderna gör det. I många fall är det dock 
kunderna som upptäcker problem först, och kanske också de enda som gör det.  
 
Därför måste det vara så lätt som möjligt för kunderna att framföra klagomål, eftersom missnöjda 
kunder är den första källan till information om vad som behöver förbättras. Ibland kan man utbilda 
kunderna i att klaga, till exempel genom broschyrer. Vissa företag använder IT för att hjälpa 
kunderna att meddela företaget att något är fel. När kunderna klagar måste personalen som tar 
emot klagomålen visa respekt och uppmärksamhet.       
 
3. Upptäck rättelsebehov. Eftersom fel kan inträffa nästan överallt, är det nödvändigt att 
genomföra en noggrann analys av hela tjänsteprocessen för att upptäcka områden speciellt utsatta 
för fel. Genom att vara medveten om de områden där risken för misstag är särskilt stor, kan 
ledningen förbereda företaget på att ta itu med de problem som kan uppstå.  
 
 
 

                                                 
117 Grönroos Christian, 2002, s.129 
118 Ibid 
119 Grönroos Christian, 2002, s.132 
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4. Gör rättelser snabbt. En välkänd regel säger att besvikna kunder berättar för 12 andra om sina 
negativa erfarenheter, medan nöjda kunder inte alls berättar för lika många om sina positiva  
erfarenheter. Ju längre tid det tar att rätta till ett problem, desto mer hinner negativa berättelser av 
missnöjda kunder spridas.  
 
5. Utbilda personalen. Personal med kundkontakt måste förstå varför serviceproblem måste 
upptäckas och rättas snabbt, och de måste ha en tydlig bild av det ansvar som särskilt 
frontpersonalen har. Dessutom behöver personalen förstå sitt ansvar när det gäller hantera 
irritationen hos en besviken kund och anstränga sig för att kvickt rätta till misstag och kompensera 
kunden för dennes förluster. Utbildning behövs för att ge personalen den kunskap som krävs för 
att hantera problemsituationer på ett serviceinriktat sätt.  
 
6. Ge personal med kundkontakt handlingsfrihet (empowerment). Utbildning ger personalen bättre 
förståelse för situationen och de färdigheter som behövs för att återställa servicenivån. Men för att 
kunna hjälpa missnöjda kunder och frustrerande kunder, måste de anställda ha befogenhet att fatta 
beslut om vad som kan göras. De behöver veta hur långt deras befogenheter räcker och när arbetet 
måste överlämnas till någon annan i företaget. Personalen måste få handlingsfrihet genom tillgång 
till information, databaser och kompensationssystem.  
 
7. Ge kunderna information. Kunden ska alltid få veta att felet eller misstaget har blivit 
uppmärksammat och att åtgärder är på väg. Om något krångel i åtgärdningsprocessen uppstår 
måste kunden hela tiden hållas uppdaterad om utvecklingen av denna. När problemet är löst ska 
kunderna veta resultatet, men också få veta vilka åtgärder företaget vidtagit för att förbättra sin 
service.      
 
8. Lär av misstagen. Erfarenheterna från rättade problem måste sättas in i ett system så att dessa 
kan användas på ett konstruktivt sätt. Det viktiga är att företaget studerar grundorsaken till ett 
problem och rättar de bakomliggande processerna eller attityderna. Därmed kan man se till att de 
situationer som lett till problemen hanteras bättre nästa gång de inträffar.  
 
Rättelse eller klagomålshantering, samt rättelseprocesser, anser vi är ytterst relevanta för 
kundhanteringen och därmed också vår undersökning, eftersom kunden värdesätter högt att 
klagomål åtgärdas på tillfredställande sätt.      
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3.8 Teoretiska synsätt 
 
3.8.1 Transaktionsmarknadsföring 
Ända sedan 1970-talet har utbytet av fysiska produkter mot pengar, ansetts vara kärnan i 
marknadsföring.120 Enligt detta synsätt, planeras och används marknadsföring för att underlätta 
detta utbyte.121 Grönroos påstår, att många program för marknadsföring är inriktade på att få 
kunderna att köpa, oavsett om de är gamla eller nya kunder. I många fall används, ibland, endast 
en lite marginell del av marknadsförings budget för att vårda redan etablerade kundrelationer.122 
Det är detta slags av marknadsföring som kallats för Transaktionsmarkandsföring.  
 
Målet med denna typ av marknadsföring är att skapa köp och byten i transaktioner.123 
Marknadsföringen har även, enligt Grönroos, i viss mån blivit kampanjdominerad och målet är 
främst att bjuda ut varor och tjänster till försäljning.  
 
Grönroos förklarar, att marknadsförarna försöker gång på gång erövra kunden, och priset spelar en 
viktig roll här. Kampanjerna kan också vara utvecklade för att främja eller underlätta en viss 
image hos varor och tjänster men främst läggs vikten vid att underlätta inköp än på att underhålla 
viktiga kundrelationer.124  
 
Dessutom menar Grönroos, att transaktionsmarknadsföring kan fungera bra i situationer där 
företaget är i behov av nya kunder. Samtidigt förklaras att i dagens samhälle befinner sig allt fler 
företag i lägen där det är lika viktigt att, eller viktigare, att behålla de kunder de redan har.125 En 
marknadsföring som bara riktar sig mot att få nya kunder förefaller alltså idag inte vara särskilt 
lämplig eller effektiv.126 
 
På växande marknader, där utbytet inte kräver särskilt mycket kommunikationer mellan kund och 
producent, var transaktionsmarknadsföring, och är fortfarande, mycket framgångsrik.127 Grönroos 
menar, att i och med att marknader mognar samtidigt som konkurrensen ökar och i många 
sammanhang blir allt mer global, anses det idag vara alltför begränsat att bara ha erövring av nya 
kunder som marknadsföringens mål.  
 

 

 

 

 

                                                 
120 Grönroos Christian, 2002, s.31-32 
121 Ibid 
122 Ibid 
123 Ibid 
124 Ibid 
125 Ibid 
126 Ibid 
127 Ibid 
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3.8.2 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföringen baseras på en speciell syn på relationen mellan ett företag och en 
kund.128 Enligt Grönroos är det inte ett antal åtgärder som kan införlivas med 
relationsmarknadsföringen. 
 
Det ett perspektiv på hur värde skapas för kunderna och hur relationen mellan företag och kund 
kan beskrivas.129 Relationsmarknadsföring är därmed, först och främst, ett perspektiv som 
påverkar hur verksamheten utvecklas och hur kunderna bemöts.130 Enligt Grönroos, ligger fokus,  
inte heller på produkter utan på värdeskapande processer där kunderna upplever det värde som 
växer fram. 
 
Marknadsföringen uppfattas som hantering av kundrelationer och kundvård.131 Marknadsföringens 
kärna menar Grönroos är att skapa värde snarare än att distribuera värde, och att underlätta och 
stödja en värdeskapande process i stället för att distribuera färdigtillverkat värde till kunderna.  
 
Enligt Grönroos, behövs även vissa instrument för att relationsmarknadsföringen ska fungera där 
de traditionella instrumenten, reklam, direktbrev och andra verksamheter samt pris är några av 
dessa. Men kontinuerlig kundvård kräver att även verksamheter och funktioner, som tidigare inte 
ansetts ingå i marknadsföring, (exempelvis: fakturering, fordringar, underhåll, reservdelservice 
och samspelet mellan kunder och personal etc.) nu ingår.132  
 
Har man klart för sig, om företaget är transaktions- eller relationsinriktat, kan man förutspå hur 
förutsättningarna ser ut för att bygga upp ett långsiktigt förtroende/lojalitet hos kunderna.133 
Vidare förklaras, att om företaget är transaktionsinriktat, blir det svårt att skapa lojala kunder, om 
det är relationsinriktat, är möjligheterna mycket större, eftersom man lägger till ett mervärde för 
kunden.134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
128 Ibid, s.52 
129 Grönroos Christian, 2002, s.52 
130 Ibid 
131 Ibid, s.52-53 
132 Ibid 
133 Ibid 
134 Ibid 
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3.9 Teoretisk Syntes 
 
Vår problemformulering lyder: Vilka faktorer är av betydelse för stora svenska elhandelsbolag 
idag, när det gäller kundnöjdhet?  
 
I detta kapitel kommer de delar av teorier som ska användas till analysen att tas ut. 
 
Kundrelationens livscykel är relevant, för att när man väl vet var kunden befinner sig i livscykeln 
underlättar det att veta vad man ska fokusera sig på. Om det viktiga för företaget är att förbättra 
kundnöjdheten, som det handlar om i elbolagens fall, kan grundläggande åtgärden vara att 
undersöka var i livscykeln kunden befinner sig för att därefter kunna angripa problemet. Som det 
är elbolagens fall, befinner sig de flesta kunderna i konsumtionsfasen, eftersom vi alla är beroende 
av att konsumera el.  
 
Anledningen till att vi tar med teorierna om involvering är för att vi anser dessa bör vara till nytta 
för kundhanteringen. Dessa kan nämligen indikera hur pass stora möjligheterna till att skapa 
lojalitet är. Om produkten är höginvolverad, är möjligheterna större till att skapa lojalitet, eftersom 
mervärdet är större. Detta betyder att kunden svårare lockas av en annan konkurrent, dvs är mer 
lojal mot företaget, än om det hade handlat om en låginvolverad produkt. Om det handlar om en 
låginvolverad produkt, läggs inget större engagemang från kundens sida, eftersom produkten inte 
är betydelsefull för kunden.  
 
Vi anser att det är viktigt för de stora elbolagen att hålla god nivå på både den tekniska- och 
funktionella kvaliteten, eftersom det skapar en total kvalitet.  
 
Teorin om service paketet understryker att kundernas förväntningar är avgörande för hur de 
upplever servicen och därmed hur stora möjligheterna är att skapa nöjdhet. Som påpekats i 
bakgrunden, är betyget för de stora elbolagen i botten när det gäller nöjdhet, men däremot är 
graden av förväntningar högre. Kunderna förväntar sig alltså att dessa företag ska förbättra sin 
service och kundhantering. Därför kan man tänka sig att dessa relativt höga förväntningar har 
bidragit till att missnöjet blivit större, än vad det skulle ha varit annars. Då är det alltså väsentligt 
för de stora företagen att först och främst vara medvetna om vad som förväntas av dem, och sedan 
leva upp till detta.  
 
Med tanke på att företag oftast vill ha nöjda kunder måste man först definiera vad en nöjd kund är 
för företaget. För att kunna göra detta måste företaget utföra en rad olika 
marknadsundersökningar. Vi anser att modellerna om kundnöjdhetsskapande interaktion, från 
Bittner, Booms och Tetreaults modell är det man bör titta på först. Modellen visar relevansen av 
att ha erfarna och motiverade anställda som hanterar företagets kunder, dvs ger service. Samtidigt 
visar den relevansen av att tillfredställa kundens begär av specialbehandling.   
 
Klagomålsprocesserna är viktiga att känna till, eftersom de är en stor betydande del av 
klagomålshanteringen. Åtgärdade klagomål av företagen kan leda till nöjda kunder. 
 
 



Södertörns Högskola, SKM02                                                                                        2006-01-18 
Kandidatuppsats 10p 
Handledare: Hans Zimmerlund, Renate Åkerhielm     
Elisa Davidsson 82 04 06, Nermina Ganic 82 03 01                                                   

 34(62)

 
3.9.1  Grafisk presentation av teoretiska syntesen, egen modell 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Förklaring till modellen finns på s.35   
 
 

 

KUNDNÖJDHET

INTERAKTION 
Bittner, Booms och Tetreaults modell– 
Välfungerande interaktion mellan de 
anställda och kunderna. 

HÖGINVOLVERAD PRODUKT
Produkten är betydelsefull för 
kunden. Lång köpbeslutsprocess 

LÅGINVOLVERAD PRODUKT 
Produkten är inte betydelsefull för 
kunden. Kort köpbeslutsprocess. 

SERVICE PAKETET 
 

Hur väl uppfyller servicen 
kundens förväntningar? 

KUNDRELATIONSLIVSCYKELN 
Betydelsen av att veta var kunden befinner 
sig i förhållande till företaget, för att kunna 
bestämma strategi för bra kundhantering 

KLAGOMÅLSHANTERING
Väl genomtänkt struktur i 
processen att hantera kundernas 
klagomål. 

Teknisk kvalitet Funktionell kvalitet
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Modellen på föregående sida visar vad stora elbolag bör ha i åtanke och hur man bör gå tillväga, 
för att på bästa sätt uppnå kundnöjdhet. Man bör gå stegvis fram genom dessa komponenter, för 
att slutligen åstadkomma ett positivt resultat. Till en början tar man reda på i vilken fas i 
kundrelationslivscykeln kunden befinner sig. Därefter är det viktigt att ta reda på om produkten är 
låg- eller höginvolverad. Är den låginvolverad betyder det att den tekniska kvaliteten prioriteras 
och är den höginvolverad innebär det att den funktionella kvaliteten är mest betydelsefull. Utifrån 
detta bör man bygga upp ett service paketet. Man ställer därmed servicen i relation till kundens 
förväntningar, detta för att se hur väl dessa komponenter överensstämmer. Beroende på hur väl 
komponenterna stämmer överens, bör man därefter fokusera på interaktionen mellan anställda 
och kunder och besluta hur denna bör fungera. Slutligen bör man tänka på hur väl 
klagomålshanteringsprocessen fungerar, och på hur interaktionen samspelar med denna process 
för att skapa kundnöjdhet.           
 
3.10 Arbetsmetod Gapanalys 
Den arbetsmetod vi valt att använda till vår undersökning är Gapanalysen (se s.17 i föreliggande 
uppsats). De ”gap” vi tänker fokusera på, är gap 1 och gap 5. Gap 1 handlar om det mellan 
ledningens uppfattning om vad kunden förväntar sig av tjänsten, och kundens förväntan av 
tjänsten. Gap 5 handlar om det mellan kundens förväntade tjänst och dess upplevda tjänst. Vi tror 
nämligen att dessa gap är de mest betydelsefulla i denna analys, när det gäller skapandet av 
kundnöjdhet. Detta kommer bland annat att visa sig i våra undersökningar.    
 
3.11 Teoretisk Referensram  
Syftet med denna fallstudie är att analysera och utvärdera kundhanteringsprocesser i ett stort och 
ett litet elbolag i Stockholmsregionen.  
 
För att genomföra vår undersökning, har vi valt ut dessa variabler: Typ av relation, betydelse av 
produkten, typer av kvalitet, kundens förväntningar, elbolagens service och åtgärder av 
klagomål.   
 
Till att börja med, kommer vi att undersöka vilken typ av relation företaget har gentemot 
kunderna, detta genom våra intervjuer. Om utfallet blir att man satsar mycket på att skapa en 
relation till kunden, dvs att man kommunicerar mycket med dem och försöker skapa ett mervärde, 
skulle det betyda att kunden är viktig för elbolagen. Dessa jobbar då ur ett långsiktigt perspektiv 
och det blir lättare att behålla kunden. Om utfallet däremot skulle visa sig att elbolagen inte satsar 
så mycket på att upprätthålla relation gentemot kunderna, utan endast på att kommunicera fram 
sina produkter, skulle man kunna antyda att kunden inte är så viktig för elbolagen och att de 
arbetar ur ett kortsiktigt perspektiv. Fallet blir då, att det blir svårare att behålla en kund.  
 
Genom våra intervjuer ska vi ta reda på vilken betydelse elbolagens tjänster har för kunden. Om vi 
kommer fram till att betydelsen är hög (se s. 25 i föreliggande uppsats) betyder detta att de lägger 
störst vikt vid valet av produkten, samt vid elbolagens service. Därmed uppstår även möjligheten 
att skapa en förlängd kundrelation och kundlojalitet. Om betydelsen skulle visa sig låg, vill det 
säga att kunden lättare kan välja andra företags produkter, dvs att lojaliteten till elbolaget är låg  
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Det finns vissa variabler som indikerar att kunden stannar hos företaget eller väljer att gå vidare. 
Dessa vill vi undersöka med hjälp av våra enkäter. De främsta variablerna som bestämmer om 
kunderna stannar eller inte, och som vi ska använda oss av, är typer av kvalitet som elbolagen 
erbjuder. Om det visar sig, att det viktigaste för elbolagen är med vad de ska nå fram till kunden, 
tyder det på att elbolagen har alldeles för lite kontakt/relation till kunderna och fokuserar alldeles 
för mycket på själva produkten. Om däremot elbolagen fokuserar på hur de ska nå fram till 
kunden, betyder det att de har en bred kundkontakt och att man är intresserad av att skapa 
mervärde. Detta kan vara en god möjlighet att skapa kundlojalitet. 
 
Därefter vill vi undersöka kundernas förväntningar gentemot elbolagen. Detta ska vi ta reda på 
genom enkäter som delas ut till respektive företags kunder. Blir fallet att förväntningarna är höga 
och företaget inte uppnår dessa innebär det att risken för missnöje hos kunderna ökar. Om 
förväntningarna däremot är låga och företaget lyckas överträffa är möjligheterna goda att kunden 
blir nöjd.   
 
Service ska undersökas med hjälp av intervjuer med respektive elbolagens representanter samt 
enkäter från kunderna. Visar det sig att servicen inte alls överensstämmer med kundernas behov, 
är detta ytterligare en faktor som kan leda till missnöjdhet bland kunderna. Om servicen 
överensstämmer med kundernas behov är detta till en stor fördel i skapandet av kundnöjdhet. 
  
Sättet elbolagen åtgärdar sina klagomål på, har vi valt att undersöka dels genom intervjuerna och 
dels genom enkäterna. Det bör vara viktigt för elbolagen att ha en tillfredställande 
klagomålshantering för att kunna undvika missnöjda kunder.  
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3.11.1  Grafisk presentation av referensramen, egen modell 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Företagspresentation 
 
 
 
 
Modellen ovan illustrerar vilka variabler stora elbolag bör lägga vikt vid, när det gäller 
kundhantering och därigenom skapandet av kundnöjdhet. Här visas även hur intervju- och 
enkätfrågorna i kommande empiri förhåller sig till de relevanta variablerna.   
 

Förväntningar 

Intervjufrågor 7a + 7b 
Enkätfråga 6, 7 

Service 
Intervjufrågor 5, 6a + 
b, 8, 9, 12, 13 a + b, 
14b 
Enkätfråga 3, 8  

Åtgärders processer i 
klagomålshantering 

Intervjufråga 13a + b 
Enkätfråga 4 

Produktbetydelse för 
kunden 

 
Intervjufråga 15 

Enkätfråga 2 

Typer av kvalitet 

Intervjufråga 16 
Enkätfråga 5 

KUNDHANTERING
 

TYP AV RELATION 
Intervjufråga 6a, 8 
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4. Företagspresentation  
 
4.1 Telge Energi 
Telge Energi Försäljning AB ägs av Södertälje kommun. Bolagets verksamhet består i att sälja el 
till privatpersoner och företag på den svenska elmarknaden.135 
 
PÅ Telge Energis hemsida står det att, när Telge Energi startade 1995, var kundantalet 40 000 och 
sedan dess har 130 000 kunder runt om i Sverige valt att byta till dem. Enligt samma källa, valde 
ca 30 000 kunder bara under år 2004 att byta till Telge Energi och vid årets utgång uppgick 
kundantalet alltså till drygt 170 000 kunder. Företaget bildades med ambitionen att skapa något 
nytt, något som inte är kommunalförvaltning och inte är ett privatföretag.136 
 
I Telge Energis årsredovisning förklaras det även att elbolaget vill förknippas med ord som 
utmanare och uppstickare. Från samma källa framgår att elbolaget dessutom anser sig ha en 
mission: att befria elkunderna från kraftproducenternas fasoner och hålla konkurrensen levande. 
 
Nettoomsättning år 2005 var 776 miljoner kronor. Antalet anställda för samma år var 65 personer 
och antalet kunder var ca 170 000.137  
 
4.2 Fortum  
Fortum AB är ett finskt elbolag som bildades år 1998, och är ett ledande energibolagen i 
Norden.138 Enligt samma källa omfattar verksamheten hela energikedjan och deras huvudsakliga 
produkter är kraft, värme, kyla, gas, drivmedel och eldningsoljor. På hemsidan står det även att 
Fortum är, i fråga om produktion av kraft och värme samt försäljning och distribution av el, näst 
störst på den nordiska marknaden.  
 
Fortums ambition är att vara det ledande nordiska energiföretaget.139 Enligt Fortums 
årsredovisning är elbolagets rättesnöre att sträva efter topprestationer i all sin verksamhet och att 
bli kända som ett kundorienterat energiföretag med starkt engagemang för hållbar utveckling. 
 
Fortums strategi är baseras på att fokusera sig på energimarknaden i Norden, som en plattform för 
långsiktig och lönsam tillväxt.140 Det förklaras även i Fortums årsredovisning, att elbolaget 
förväntar sig, genom att bygga det ledande kraft- och värmebolaget, att bli kundernas naturliga val 
av energileverantör, och genom att stärka positionen som den ledande raffineraren av rena 
drivmedel, nå förstklassiga resultat.  
 
 
 

                                                 
135 Telge Energi, hemsida   
136 Årsredovisning Telge Energi, 2004, s.2   
137 Ibid, s.12 
138 Fortum, hemsida   
139 Årsredovisning Fortum 2004, s.10 
140 Ibid 
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Under 2004 uppgick Fortums omsättning till 11,7 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 
1,9 miljarder euro. Medelantalet anställda 2004 var 12 959 personer, jämfört med 13 425 år 2001. 
Fortums aktie är noterad på Helsingforsbörsen.141 Antalet kunder är 1.2 miljonre i Norden.142 
 
 

 

     
      
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
141 Årsredovisning Fortum 2004, s.4 
142 Jarmo Kurikka, ansvarig för Operational Marketing, Fortum 
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5.  Empiri 
 
5.1 Eva Lendic- Edlund, Telge Energi 
För att ta reda på hur Telge Energis organisation och kundhantering fungerar, har vi valt att utföra 
en intervju med en representant från elbolaget. Vi har därför träffat deras försäljningschef för 
Privatmarknad El och Affärsutvecklingschef, Eva Lendic-Edlund, i Södertälje. Telge Energi ansåg 
att hon var den lämpligaste representanten för vår intervju. 
 
5.1.1 Sammanställning av Intervju 7/12 – 05 
När vi ber Telge Energis representant definiera kundlojalitet svarar hon att målet, när det gäller 
kunder, är att behålla dessa inom elbolaget, som minst i 5-8 år. Endast maximalt 10 % av det totala 
antalet kunder får lämna elbolaget per år. Samtidigt förklarar hon, att förlusten under 10 % per år 
är vad Telge Energi anser vara kundlönsamhet, påpekar hon också att man anser att förlusten på 
mindre än 10 % per år innebär en uppnådd bra kundlojalitet. Telge Energis kundförlust har under 
några enstaka år varit nära 10 % per år, men annars har normaliteten legat kring 4-5 % per år.  
 
Enligt Lendic befinner sig Telge Energis kunder mestadels i konsumtionsfasen, ca 175 000 
kunder. De nya kunderna befinner sig i inköpsfasen. 
 
Telge Energi jobbar värderingsstyrt, vilket innebär att man inte har några speciella regler eller 
policys som ska följas inomkundhanteringen. Det viktiga är att följa elbolagets 4 kärnvärden som 
också är deras värderingar: 
 
 Personlig – Möta kunden där han/hon är, vara på dennes nivå och hålla en personlig 

relation. Detta för att kunden ska känna att Telge Energi lyssnar och bryr sig. 
 Enkel – Göra det enkelt för kunden. Detta innebär att man ”plocka ner” elen, dvs 

framställer den så enkelt så möjligt för kunden och visar att det inte är alls svårt att välja 
elavtal. 

 Öppen – Lyssna färdigt på kunden och dennes önskemål. 
 Modig – Våga fatta beslut. På detta sätt får kunden svar snabbt och känner en ärlighet från 

elbolagets sida. De anställda har friheten att fatta beslut själva, vilket ska ge dem ett 
intryck av förtroende. Man litar på sina medarbetare, man litar på deras sunda förnuft och 
man behöver inte alltid rådfråga andra innan man fattar ett beslut.  

 
Lendic förklarar att anledningen till att man inom Telge Energi inte vill ha specifika regler när det 
gäller de anställda och deras arbete med kunderna, är att reglerna endast begränsar elbolagets 
arbete och man tappar dessutom deltagarskapet från sina anställda. På Telge Energi försöker man 
istället hela tiden jobba utifrån de fyra kärnvärden. Man utgår från att man litar på medarbetarnas 
sunda förnuft och därmed ges dessa friheten att fatta egna beslut.  
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Enligt informanten, jobbar man på Telge Energi alla tillsammans. Inne i kontorslandskapen pratar 
man ständigt med varandra, håller en varaktig kommunikation, växlar tankegångar och förmedlar 
kundernas önskemål och begäran sinsemellan. Utifrån att man lyssnar på sina kunder, är 
uppmärksam på vad denne efterfrågar, samt utbytet av kundinformationen inom elbolaget, kan 
man hela tiden testa olika idéer som skulle kunna tillfredställa kundernas önskemål och behov.  
 
Det finns en sak som är allra viktigast för elbolagets anställda och prioriteras mest av allt, för att 
inom Telge Energi uppnå bästa kundframgångar. Enligt Lendic är detta att, man aldrig ska lova 
kunden mer än vad man kan stå för, man ska endast lova det man kan hålla/ge.  
 
På frågan om vilken betydelse kunderna ges från Telge Energis sida svara Lendic att de ges all 
betydelse. Hon förklarar för oss att elbolaget lever med och av sina kunder. När det gäller 
interaktionens betydelse, svarar hon exakt samma sak.  
 
Lendic berättar att bra fungerande interaktion mellan anställda och kunder är mycket viktig för 
Telge Energi. Eftersom de anställda jobbar utifrån elbolagets 4 kärnvärden, inga speciella regler 
finns och de har full frihet att fatta beslut när det gäller kunderna, är de också oerhört viktiga för 
elbolagets kundframgångar. Man anser också att kundlöfte är en av de viktigaste faktorerna för bra 
interaktion mellan anställd och kund. Man försöker hela tiden ta reda på vad som ska utlovas 
kunden och hur man ska spetsa till det hela lite och tillfredställa kundens behov.  
 
För att man ska kunna erbjuda den bästa servicen och för att interaktionen ska skötas på bästa 
möjliga sätt, satsar Telge Energi också på olika säljutbildningar, kärnvärde utbildningar, 
personalutvecklingskurser samt något som heter Kick Off för alla, vilket innebär att alla deltar i 
allt företaget gör. 
 
Lendic berättar också att ytterligare en åtgärd för att uppnå en bra kundhantering, är att arbetstiden 
på Telge Energi fördelas i 50 % telefonarbete och 50 % andra uppgifter. Andra uppgifter kan 
bland annat vara att besvara mail (målet är att inom en vecka skicka svar till kunden), reda ut mer 
komplicerade ärenden samt projekt, så som produktutveckling och IT verktyg utveckling mm. 
 
Gällande uppfyllandet och/eller överträffandet av kundernas förväntningar, berättar Lendic att ljus 
och värme redan är så billiga som de kan bli. Det man då försöker göra, utifrån Telge Energi, är att 
ge kunden bästa möjliga pris, som samtidigt är konkurrenskraftigt. En annan åtgärd har varit 
utveckling av den så kallade Mixavtalet. Det utvecklades då man på Telge Energi insåg att olika 
kunder har olika behov. Man förstod att det egentligen fanns vissa kunder som vill ha fast pris på 
sin el och andra vill ha rörligt, eller så fanns det de som inte visste vad de ska välja. Med Mix 
avtalet, som innebär att kunden erbjuds att ett avtal som är 50/50, dvs. till hälften rörligt och till 
hälften fast, skulle dessa kunders behov tillfredställas.   
 
Lendic berättar också att Telge Energi dessutom utvecklat ”Grattis –el” för att försöka ge 
kunderna ”det lilla extra”. Detta innebär att varje kund erbjuds på sin födelsedag gratis el under ett 
helt dygn. Detta gäller dock hushåll som förbrukar över 5000kw/år. Alla dessa idéer har hjälpt 
elbolaget på vägen i skapandet av god relation till kunderna. 
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Enligt Lendic, lägger Telge Energi också stor vikt vid att vara tydlig mot sina kunder och ge dessa 
möjligheten att vara med och påverka. Med tanke på att allt fler kunder blivit missnöjda när det 
gäller elbolagens fakturor, svarade Telge Energi med att byta sin fakturerings system. Lendic 
menar att problemet förr, var att det var alldeles för svårt att preliminärt bestämma hur mycket el 
kunderna egentligen förbrukade. Idag har kunderna möjligheten att själva få bestämma hur de vill 
göra, detta genom att de nu kan installera en mätare i sina hem, läsa av den och meddela Telge sin 
förbrukning. På så sätt slipper de beräkna elförbrukningen i förväg. Om man inte har en mätare 
uppstår det, enligt Lendic, en finansiell risk för kunden att sluta ett kontrakt med elbolaget, 
eftersom man inte har koll. Hon tillägger dock, att detta kan undvikas genom att ha en mätare. Då 
får nämligen kunden makt och då innebär det helt enkelt ingen finansiell risk.  
 
På frågan om Telge Energi prioriterar vissa kunder mer än andra, privat- eller företagskunder, 
svara Lendic att. eftersom Telge Energi inte har haft några problem med förlust av nuvarande 
kunder, har man kunnat sätta krut på att skaffa nya. Privatkunder prioriterades mer förut, men nu 
har man insett att det finns luckor i företagsmarknaden som elbolaget kan utnyttja. 
 
Slutligen talar vi om klagomålshanteringen inom Telge Energi. Det viktigaste, enligt Lendic, är att 
man ber om ursäkt till kunden och rättar felet omedelbart, vilket man gör på elbolaget. Vidare får 
vi veta, att de anställda dessutom har friheten till utdelning av kompensation till kunden.   
 
5.2 Jarmo Kurikka, Fortum  
Vår intervju med elbolaget Fortum ägde rum på Gärdet, med företagets ansvarige för ”Operational 
Marketing”, Jarmo Kurikka. Efter kommunikationer med olika kontaktpersoner för företaget och 
en del hänvisningar, var det han som till slut visade sig passande för att besvara de frågor som 
angår vår undersökning. Kurikka har hand om själva elförsäljningen till kunderna. 
 
5.2.1 Sammanställning av Intervju 14/12 - 05 
Efter en kort genomgång av Fortum, dess bakgrund och marknad, inledde vi vår intervju. Kurikka 
inledde med att påpeka hur Fortum expanderat och hur marknaden i Ryssland just nu visar på en 
väldig potential, vilket är något man nu satsar på. Vi fick även veta att Fortum idag har 1.2 
miljoner kunder i Norden. Dessutom ville han förklara faktorerna bakom prisuppgången på el, 
genom att understryka de nya regler som uppkommit, mycket i samband med EU: s bestämmelser.  
 
När vi går in på hur bolaget definierar kundlojalitet, berättar Kurikka att företaget mäter sin 
kundlojalitet genom att ta reda på hur många procent av alla Fortums kunder, som lämnar 
företaget under en viss period. Dessutom görs kundnöjdhets undersökningar, dvs intervjuer, på 
webben eller via telefon. Där undersöks inte bara Fortums egna kunder, utan likaså 
konkurrenternas kunder. Vidare berättar Kurikka om hur man brukar använda sig av Bench 
Marking, dvs se på hur konkurrenter lägger upp sina strategier och försöka ta lärdom av detta. 
Intervjuerna med konkurrenternas kunder, som nyss nämnts, går ut på just detta.  
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På frågan om hur många procent kunder som lämnar Fortum varje år, enligt deras undersökningar, 
får vi svaret att det är konfidentiellt. Inga uppgifter vill lämnas ut, men Kurikka kan åtminstone 
konstatera att Fortum får in mer kunder än de förlorar.      
 
Vidare berättar Kurikka om SKI (Svenskt Kvalitetsindex) och dess årliga mätningar av bland 
annat kundnöjdhet. Fortum har visat på dåliga resultat i de senaste mätningarna av kundnöjdhet 
och kundlojalitet. Kurikka erkänner att några saker av dessa undersökningar borde kommas ihåg 
för att förbättra situationen. Samtidigt vill han dock understryka, att detta är en allmän utmaning 
för samtliga elbolag, dvs för hela branschen. Dessutom påpekar han att detta inte bara är ett 
svenskt fenomen, utan ett allmänt fenomen. Enligt Kurikka, får dock de små elbolagen bättre 
betyg för att de kan vara ”lokalt nära” kunderna. Folk väljer elbolaget för att de känner personer 
som jobbar just där. Därutöver anser Kurikka att de små elbolagen stärker sitt varumärke genom 
att sponsra lokala aktiviteter, vilket även detta är till dessa elbolags fördel. 
 
Som ytterligare en förklaring till svårigheten att skapa kundnöjdhet, ger Kurikka faktumet att 
förväntningarna blivit större än efter avregleringen, dvs efter det att monopolet togs bort.  
 
På frågan om vilken betydelse nöjda kunder har för Fortum, får vi svaret att givetvis väldigt 
mycket. När vi sedan kommer in på hur elbolaget arbetar för att förbättra eller uppnå kundnöjdhet, 
betonar Kurikka viktigheten i att bas processerna fungerar. Han säger att det är viktigt att 
kommunicera så att kunden förstår, t ex att de förstår sina fakturor. Fortum håller idag på med att 
förnya sitt fakturerings system, enligt Kurikka. Dessutom är det av betydelse att leveransen måste 
gå bra, eftersom eventuella strömavbrott kan påverka varumärket.  
 
Vidare berättar Kurikka, att genom de undersökningar Fortum gör, får de reda på vad kunderna 
förväntar sig och man ber dessutom kunderna att betygsätta elbolaget. Detta för att veta vad man 
bör ändra på. Allt Fortum gör, är med andra ord baserat på kundernas feedback.      
 
På frågan om vilken betydelse företaget ger interaktionen mellan personal och kunder, svarade 
Kurikka att detta självfallet var av stor betydelse och man utbildar ständigt personalen i 
kundsupport. Utbildningen ges både till befintlig och till ny personal, man uppdaterar kunskaper 
hela tiden.  
 
Enligt Kurikka, förväntar sig Fortums kunder trygghet och att det ska vara enkelt att köpa och 
konsumera elen till rimliga priser. Dessutom anser han att Fortums kunder förväntar sig lika 
mycket av Fortum som av andra elbolag. Han tycker att Fortum ibland överträffar dessa 
förväntningar, men allt för sällan, säger han och refererar till undersökningarna.   
 
När vi ställer frågan, om processen i kundhanteringen utgör en betydande faktor för företagets 
överlevnad, svarade Kurikka att det faktiskt gör det. Man skulle inte klara sig på lång sikt, menar 
han. Vidare berättar han att Fortum främst försöker behålla dess nuvarande kunder, även om nya 
kunder är intressanta. Det är billigare att behålla de befintliga kunderna, lägger han till.   
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När det handlar om Fortums tillgänglighet till kunderna och kundklagomålshantering, nämner 
Kurikka att det finns direkta kundkontakttjänster, som löser de problem som uppstår. Personalen 
har befogenhet att lösa problem direkt, så snabbt som möjligt. Kurikka menar att detta är ett bra 
tillfälle att förbättra processen i klagomålshantering. Man tar nämligen fasta på kundernas åsikter, 
ser på avvikelser, åtgärdar och utvecklar på detta sätt hela tiden. Vid något fel, får kunden 
kompensation i pengar. Dock påpekar Kurikka, att personalen inte alltid haft denna befogenhet, 
utan att de fått större befogenheter med tiden. Dessutom har Fortum en sk kundombudsman, som 
tar hand om större, allvarligare fall.  
 
Vidare får vi veta att de anställda får vara med att utveckla processerna i företaget. De verktyg, 
som Fortum använder sig av för att förebygga kundklagomål är, enligt Kurikka, IT verktyg, vilka 
man utvecklar för att processen ska bli automatiserad (snabbare), för att det ska bli mindre fel och 
för att kunden ska bli nöjd. Kurikkas slutsats, blir att det borde vara ganska lätt att ta kontakt med 
företaget, med tanke på att det finns olika kanaler därigenom.    
 
På frågan om det innebär en hög finansiell och funktionell risk för privatkunden att sluta kontrakt 
med Fortum, blev svaret att nej, inte alls. Dessutom fick vi fastställt att elbolagets kunder befinner 
sig i konsumtions fasen i kundrelationslivscykeln.  
 
Slutligen frågade vi hur Fortum skiljer sig från övriga konkurrenter, vilket blev en spontan 
slutfråga som inte ingick i intervjufrågeformuläret. Kurikka berättar att man satsar på Brand 
Personality. Man vill öka den allmänna kännedomen om företaget, dessutom att kunderna ska 
uppfatta det som ett miljömedvetet företag. Slutligen kommenterade Kurikka, att man på Fortum 
varit relativt tysta när det gäller marknadsföring, de har alltså inte satsat mycket på detta, trots att 
det finns behov.  
 
5.3 Sammanställning av enkätundersökning 
 
Enkätfrågor - Se Bilaga 2 
 
Totalt utdelades 60 st enkäter, varav 19 st besvarade av Telges kunder och 30 st av Fortums 
kunder. Resterande 11 enkäter besvarades av kunder till andra elbolag som inte är relevanta för 
vår undersökning.  
 
5.3.1 Telge - 19 enkäter 
På frågan om val av elbolag var ett stort och välbegrundat beslut svarade ca 79 % ja och ca 16 % 
nej. 
 
Det viktigaste för Telge Energis kunder, när de tecknar ett elavtal, var låga priser på elen samt god 
service- trevlig och hjälpsam personal.  
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Ungefär 36,8 % av de tillfrågade kunderna tyckte att kundhanteringen hos Telge Energi fungerade 
bra, 24 % tyckte att det fungerade mycket bra samt 26,3 % tyckte att det fungerade medelmåttigt. 
Att det fungerade medelmåttigt var på grund av dålig uppföljning, driftsbrott samt svårigheten att 
få kontakt. 
 
När det gäller Telge Energis klagomålshantering tyckte de flesta att den fungerade på ett 
acceptabelt sätt, ca 21 %. De som tyckte att det fungerade dåligt var ca 5 %. Många svarade också 
Vet ej, ca 58 %. 
 
Majoriteten av elbolagets kunder förväntar sig att servicen är snabb samt att fakturorna är klara 
och förståeliga. Om dessa förväntningar om kundservice blir uppfyllda från elbolagets sida, tyckte 
ca 79 % ja och 5 % nej. 
 
De flesta kunder till Telge Energi tyckte att kontaktbarheten till elbolaget var tillgänglig, men att 
det tog alldeles för lång tid, 47,3 %. De som tyckte att det var lätt tillgängligt, dvs att man får svar 
direkt, var 31,6 %. Ingen av de tillfrågade kunderna tyckte att kontaktbarheten var otillgänglig 
eller mycket otillgänglig.  
 
Ungefär 31 % kände att de var viktiga för elbolaget medan 26 % tyckte tvärtom. 
 
På frågan om kunderna ansåg sig själva lojala mot elbolaget svarade 57,9 % ja och ca 26 % 
svarade nej. Illojaliteten berodde på att om det fanns något billigare och bättre skulle de byta.  
 
5.3.2 Fortum – 30 enkäter  
För 63 % av de tillfrågade kunderna var val av elbolag ett stort och välbegrundat beslut. Det 
viktigaste av allt för dem, vid tecknandet av elavtal, var låga priser samt god service - trevlig och 
hjälpsam personal. 
 
På frågan om hur väl Fortums kundhantering fungerade, tyckte de flesta av de tillfrågade att det 
fungerade bra, ca 33 %. Endast 3 % tyckte dock att det fungerade mycket bra. Ungefär 20 % 
tyckte att det fungerade medelmåttigt och 16,6 % att det fungerade dåligt. Det som fungerade 
dåligt var att informationen var fel och otillräcklig.  
 
På frågan om klagomål till elbolaget sköttes på ett tillfredställande sätt svarade 3 % ja, mycket 
bra. Ungefär 26,6 % tyckte att det fungerade på ett accepterat sätt, medan 6,6 % svarade att det 
inte fungerade bra. De som inte alls tyckte att det sköttes bra var 10 %.  
 
På frågan om vad kunderna främst förväntade sig av Fortum, blev svaret besvarning av alla 
klagomål och total åtgärdning av det aktuella felet. 
 
Om kundernas förväntningar på Fortums kundservice uppfylldes svarade 16,6 % ja. Omkring     
40 % svarade ja, men inte helt och 6,6 % svarade nej.  
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När det gäller elbolagets kontaktbarhet gentemot kunderna tyckte de flesta att den var tillgänglig 
men att det tog alldeles för lång tid, ca 36 % och 20 % tyckte att den var lätt tillgänglig, svar 
direkt. Ungefär 6,6 % svarade otillgänglig och ytterligare 6,6 % svarade mycket otillgänglig, 
kopplas vidare. 
 
Näst intill hälften, 46 % av de tillfrågade, ansåg sig vara lojala kunder till Fortum och 40 % ansåg 
tvärtom. Det visade sig dock att 63 % inte kände att de var betydelsefulla för sitt elbolag och att 
endast 10 % kände att de var det. De som ansåg sig vara illojala mot elbolaget var det på grund av 
dåliga fakturor, dålig service samt höga priser. 
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6. Analys 
 
6.1 Typ av relation 
 
Telge Energi 
Enligt intervjun med Telge Energi, är det kunden som står i centrum hos elbolaget, och man 
lyssnar ständigt till kundens behov för att kunna tillfredsställa dessa på bästa sätt. Man söker efter 
att ge kunden det ”lilla extra”, utbilda personal samt effektivisera arbetet genom en god 
kommunikation, både internt och externt. De anställdas fulla frihet att fatta beslut bidrar till en 
snabb kundhantering och därmed nöjda kunder.  
 
Av enkäterna att döma för samma elbolag, verkar det stämma överens med uppgifterna från 
intervjun. De flesta kunder är nöjda med Telge Energis kundhantering. Gällande kontaktbarheten 
var tyckte kunderna att Fortum var tillgängligt, även om det tog för lång tid. Flera kände sig 
viktiga för Telge Energi än de som inte gjorde det, och över hälften ansåg sig lojala mot företaget. 
Både intervjun och enkätundersökningen visar att Telge Energi, på många sätt, försöker skapa en 
relation till kunden och man ger interaktionen mellan personal och kunder en stor betydelse. Allt 
detta kan sammanfattas i att man i elbolaget har ett långsiktigt perspektiv i sitt arbete med 
kundhanteringen och skapandet av kundnöjdhet.  
 
Fortum  
För Fortums del, var det i intervjun inte så tydligt framgående att man hade kunden i centrum. 
Visserligen utbildar Fortum sin personal ständigt i kundsupport.  Genom utbildning försöker man 
uppdatera kunskaper hela tiden. De anställda har även befogenheter att lösa problem direkt, utan 
att behöva konsultera andra, men helhetsintrycket är ändå att man verkar lite osäker på vilken 
strategi som ska användas för att uppnå kundnöjdhet. Man kan tyda detta, genom att elbolaget 
använder sig av Bench Marking och undersökningar för att mäta kundnöjdheten både för sina 
egna kunder och för andra konkurrenters kunder. Man gör heller inte mycket för att skapa en god 
kundrelation.  
 
Enligt enkätundersökningen för Fortums kunder, kan man tyda på missnöjdhet angående vissa 
faktorer. En tredjedel tyckte Fortums kundhantering fungerade bra, men nästan en femtedel tyckte 
det fungerade dåligt. Däribland tyckte kunderna att informationen var otillräcklig och fel. De flesta 
ansåg att kontaktbarheten till elbolaget var tillgänglig, men att det tog för lång tid. En del tyckte att 
den var lätt tillgänglig och nästan tretton procent tyckte den var otillgänglig eller mycket 
otillgänglig. Resultatet låg relativt jämnt, när det gällde lojaliteten resp. icke lojaliteten till 
elbolaget. Dock var det endast tio procent som kände sig betydelsefulla för Fortum. 
 
Resultatet av undersökningen tyder på att man på Fortum verkar ha ett kortsiktigt perspektiv i sitt 
arbete med kundhanteringen och skapandet av kundnöjdhet.  
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6.2 Produktens betydelse 
 
Telge Energi 
Att sluta elkontrakt med Telge innebär, enligt marknadschefen Eva Lendic-Edlund, ingen större 
finansiell risk, så länge man håller koll på sin förbrukning. Med detta menas att man har en mätare 
som hela tiden mäter av elförbrukningen. Annars, menar hon, kan det innebära en stor risk. Så 
produktens betydelse för kunden, är alltså hög om man inte har koll.    
 
En stor majoritet av Telges kunder, anser att denna finansiella risk är hög, dvs att produkten 
betyder mycket för dem.   
 
Fortum  
Att sluta kontrakt med Fortum innebär, enligt Jarmo Kurikka, inte alls någon hög finansiell risk. 
 
Klart mer än hälften av Fortums kunder svarade däremot, att det faktiskt innebär en hög finansiell 
risk. Produkten är betydelsefull för Fortums kunder och köpbeslutsprocessen är därmed lång.   
 
6.3 Typer av kvalitet 
 
Telge Energi 
Enligt Lendic-Edlund, befinner sig de flesta av Telge Energis kunder i konsumtionsfasen. De nya 
kunderna befinner sig dock i inköpsfasen. Detta innebär att störst vikt läggs vid hur man ska nå 
fram till kunden. Efter konsumtionsfasen kan kunden nämligen antigen bestämma att ge sig av 
eller stanna som kund till elbolaget. Därmed är det företagets marknadsföring (hur man ska nå 
fram) som är en av de största faktorerna som påverkar ifall kunden stannar eller inte.  
 
Enligt kundundersökningen för Telges kunder, var de viktigaste vid tecknandet av elavtal, låga 
priser samt god service - trevlig hjälpsam personal. Detta tyder på att själva produkten, eller priset 
på produkten, bör vara viktig för företaget, dvs vad som ska levereras till kunden. Samtidigt är det 
viktigt med hur den levereras, eftersom kunderna lägger stor vikt vid hur god servicen är. 
 
Fortum  
Enligt Kurikka, befinner sig Fortums kunder utan tvekan i konsumtionsfasen. Störst vikt läggs 
alltså även här vid hur man ska nå fram till kunden.    
 
Resultatet för Fortums kunder blev även detsamma som för Telges kunder, när det handlar om vad 
som är viktigast vid tecknandet av elavtal. Låga priser samt god service är alltså av störst 
betydelse.    
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6.4 Förväntningar 
 
Telge Energi  
Enligt Lendic- Edlund, är alla kunder olika och har olika behov. På Telge Energi jobbar man 
därför utifrån fyra kärnvärden, där de två viktigaste i detta fall är personlighet och öppenhet. Detta 
innebär att man lyssnar på kunden, samtidigt som man hela tiden försöker upprätthålla en 
personlig relation till dessa. Enligt Lendic, jobbar man också på Telge Energi i grupp, där utbyte 
av kundernas önskemål och behov äger rum. Detta för att på bästa möjliga sätt uppnå kund 
tillfredställelse. 
 
När det gäller Telge Energis kunder, är de största förväntningarna att man får snabb service samt 
att betalfakturorna är klara och förståeliga. 
 
Fortum 
Enligt Kurikka, är man på Fortum medveten om att kundernas förväntningar höjts efter att 
marknaden avreglerades. Enligt Kurikka förväntar sig Fortums kunder trygghet, samt att det ska 
vara enkelt att köpa och konsumera el till rimliga priser. Han påpekar även att Fortums kunder 
förväntar sig lika mycket av Fortum som av andra elbolag. Enligt Kurikka, uppfylls dessa 
förväntningar dock allt för sällan. För att kunna erbjuda bästa möjliga service utför man på Fortum 
olika undersökningar för att ta reda på kundernas förväntningar. Allt man gör är baserat på 
feedback från kunder. 
 
Det viktigaste för Fortums kunder, gällande förväntningar, är att elbolaget besvarar alla klagomål 
samt åtgärdar felet omgående. 
 
6.5 Service 
 
Telge Energi 
Lendic berättar att det viktigaste för Telge Energi, är hur servicen gentemot kunderna fungerar. 
Detta eftersom man jobbar utifrån de fyra kärnvärdena, där inga regler finns och där de anställda 
är fria att tillsammans med kunden fatta egna beslut. Vidare anser man på Telge Energi, att en 
bidragande faktor till god service är att aldrig lova kunden mer än vad som kan uppfyllas. För att 
kunna erbjuda sina kunder god service, satsar elbolaget också på olika personal utbildningar samt 
aktiviteter där alla från elbolaget får vara med och utveckla och förbättra. Bra service för elbolaget 
är att lägga ner lika stor vikt vid personlig kundservice som vid administrativ kundservice.  
 
På Telge Energi anser man också att det är viktigt att ge kunden det lilla extra samt ge denna 
möjlighet att vara med och påverka. 
 
Telge Energis kunder anser att god service är trevlig och hjälpsam personal. Kontaktbarheten var 
också en viktig faktor. I Telges fall tyckte kunderna att elbolaget är tillgängligt, men att det tar 
alldeles för lång tid. 
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Fortum 
För Fortum är det viktigaste, när det gäller god service, att elbolagets bas processer fungerar som 
de ska. Kurikka förklarar, att det är mycket viktigt att kommunicera med kunderna så att dessa lätt 
förstår. Eftersom kunderna ges all betydelse och servicen likaså, satsar man på att hela tiden 
utbilda personalen inom kundsupport, befintlig som ny personal. Detta med utgångspunkt från att 
hela tiden uppdatera sina kunskaper. 
 
Enligt Fortums kunder är det viktigaste, när det gäller god service, att personalen är hjälpsam och 
trevlig. Kontaktbarheten med elbolaget är ytterligare en viktig faktor. I Fortums fall tar detta 
alldeles för lång tid. 
 
6.6 Klagomål 
 
Telge Energi 
Klagomålshantering för Telge Energi är att, enligt Lendic, be om ursäkt och åtgärda fel. De 
anställda har också friheten att utdela kompensation till kunderna. 
 
På frågan till Telges kunder, om deras klagomål blev åtgärdat på ett tillfredsställande sätt, svarade 
de flesta att de inte visste.  
 
Fortum 
Enligt Kurikka ska man, när det gäller kundklagomål, ta fasta på kundernas åsikter och se på 
avvikelser för att på bästa möjliga sätt kunna åtgärda och utveckla. De anställda har också 
befogenhet att lösa problem direkt för att det ska gå så snabbt som möjligt, men Kurikka påpekar 
att det inte alltid har varit så.  För att uppnå bra klagomålshantering, utvecklar man IT verktygen 
hela tiden. Man gör detta för att processen ska bli mer automatiserad, vilket ska leda till att det 
uppstår mindre fel.  
 
För Fortums kunder var det viktigaste att alla klagomål besvarades och att alla fel åtgärdades. 
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7. Resultat 
 
Syftet med denna undersökning är att analysera och utvärdera kundhanteringsprocesser i ett stort 
och ett litet elbolag i Stockholmsregionen.  
 
7.1 Telge Energi  
 
När det gäller Telge Energi, har vi fått fram resultatet att de i stora drag använder sig av de 
kundhanteringsprocesser de borde, när det gäller att skapa kundnöjdhet. Dessa är våra 
motiveringar:  
 
Våra undersökningar har visat att de flesta kunder befinner sig i konsumtionsfasen, vilket innebär 
att den funktionella kvaliteten (hur produkten levereras) är viktigast för kunderna. Enkäterna har 
dock även visat att produktens pris är betydelsefull. Det har dessutom visat sig, att produkten 
betyder mycket för kunden, även om Telges representant (Eva Lendic-Edlund) inte tyckte det om 
kunden bara har koll på elförbrukningen. Detta innebär att det är en höginvolverad produkt och då 
är det ännu viktigare att prioritera den funktionella kvaliteten, vilket enligt enkätundersökningen 
visar sig fungera för Telge. De allra flesta Telgekunder anser nämligen att elbolagets 
kundhantering fungerar bra eller mycket bra.    
 
En annan viktig faktor är hur pass väl kundens förväntningar uppfylls. I Telges fall har resultatet 
blivit att nästintill 80 procent tycker sig få sina förväntningar uppfyllda, vilket tyder på att Telge är 
inne på rätt spår i sina processer. Telges representant underströk även detta noggrant, dvs att man 
aldrig ska lova kunden mer än vad man kan erbjuda. 
 
Den näst sista faktorn är processen i själva interaktionen mellan anställda och kunder. Där har det 
visat sig att Telge har en väldigt effektiv strategi i denna interaktion, med dess fyra kärnvärden 
(personlig, öppen, enkel, modig). Detta betyder att kunden snabbt får hjälp på ett tillfredställande 
sätt. Personalen kommunicerar med kunden och tar reda på vad denne efterfrågar, var ev problem 
uppstår, för att sedan åtgärda eller förebygga dessa problem på bästa sätt. För att kunna sköta 
interaktionen på bästa möjliga sätt, satsar Telge Energi dessutom på olika säljutbildningar, 
kärnvärde utbildningar, personalutvecklingskurser samt något som heter Kick Off för alla, vilket 
innebär att alla deltar i allt företaget gör. Denna strategi verkar alltså ge resultat, eftersom våra 
undersökningar visade att de allra flesta kunder tyckte att elbolagets kundhantering fungerar bra 
eller mycket bra. I förfrågningen om tillgängligheten till elbolaget, var det relativt många kunder 
som ansåg kontaktbarheten vara lätt tillgänglig, men nästan hälften tyckte dock att det tar alldeles 
för lång tid. Detta tyder på att det kan brista lite i snabbheten trots allt.     
 
Den sista faktorn innefattar processen i klagomålshanteringen. Enligt intervjun med Telge, är det 
viktigaste att man ber om ursäkt till kunden och rättar till det aktuella felet omedelbart, vilket man 
gör på elbolaget. Dessutom har de anställda friheten till utdelning av kompensation till kunden, 
vilket effektiviserar processen.  
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Resultatet från enkätundersökningen i denna fråga var aningen svårbedömt, eftersom mer än 
hälften svarade att de inte visste. Dock var det ca en femtedel som tyckte processen fungerade på 
ett acceptabelt sätt, medan endast 5% tyckte det fungerade dåligt.  
 
7.2 Fortum  
I granskningen av Fortum, har vi fått fram resultatet att de verkar ha vissa brister i sina 
kundhanteringsprocesser när det gäller att skapa kundnöjdhet. De använder sig alltså inte av den 
strategi de borde, och dessa är våra grunder för resultatet:   
 
Våra undersökningar visade det sig, liksom i fallet av Telge, att Fortums kunder befann sig i 
konsumtionsfasen. Även om priset är en betydande faktor, är det alltså främst den funktionella 
kvaliteten som prioriteras. För majoriteten av Fortums kunder är elen en viktig produkt, men 
Fortums representant (Jarmo Kurikka) hade en motsats syn på det hela. Han tyckte nämligen att 
det inte alls innebar någon hög finansiell risk i tecknandet av elavtal. Detta innebär att ledningen 
på företaget och kunderna har olika uppfattningar om produktens betydelse, vilket kan betyda en 
risk då man lätt kan ta ett felsteg i val av strategi. Det är alltså främst den funktionella kvaliteten 
eftersträvas, i syfte att hålla kvar kunderna. Fortum verkar tillmötesgå detta till viss del. Vår 
kundundersökning visade att en tredjedel tyckte kundhanteringen fungerade bra, men det var dock 
relativt hög andel som ansåg det fungera dåligt. Detta tyder på att Fortum borde göra vissa 
förändringar för att öka mervärdet och förbättra kundhanteringen.   
 
När det gäller hur pass väl elbolaget kan tillmötesgå kundens förväntningar, får vi genom 
intervjun reda på att allt Fortum gör, är baserat på kundernas feedback och undersökningar. Detta 
just för att veta vad kunderna förväntar sig och hur man ska uppnå dessa förväntningar. Enligt 
Kurikka, överträffar Fortum dessa förväntningar allt för sällan. Vår enkätundersökning visade att 
kunderna främst förväntar sig att alla kundklagomål ska besvaras och att det aktuella felet ska 
åtgärdas totalt. De flesta kunderna tyckte förväntningarna uppfylldes, men inte helt, vilket även 
detta tyder på att det fortfarande fattas en förbättring.     
 
Enligt Kurikka, är interaktionen mellan personal och kunder självfallet av stor betydelse och man 
utbildar ständigt personalen i kundsupport. När det handlar om Fortums tillgänglighet till 
kunderna och kundklagomålshantering, nämner Kurikka att det finns direkta kundkontakttjänster, 
som löser de problem som uppstår. Personalen har befogenhet att lösa problem direkt, så snabbt 
som möjligt. Man tar åt sig kundens åsikter och utvecklar på detta sätt hela tiden. Kurikka betonar 
även effektiviteten i utvecklingen av IT verktyg för att förebygga kundklagomål. Kurikkas slutsats 
blir, att det borde vara ganska lätt att ta kontakt med företaget, med tanke på att det finns olika 
kanaler därigenom. Som nämnts ovan, var det dock enligt vår kundundersökning en viss del som 
tyckte kundhanteringen fungerade bra.  
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När kontaktbarheten till elbolaget tillfrågades, tyckte en femtedel att den var lätt tillgänglig, men 
det fanns även de som tyckte elbolaget var otillgängligt och även mycket otillgängligt. 
 
Vid kundklagomålshanteringen nämner Kurikka åter i intervjun, fördelen med deras direkta 
kundkontakttjänster samt samma andra argument som i hanteringen av interaktionen. Enligt våra 
enkäter till Fortums kunder, tyckte däremot totalt 16,6 % att klagomålen inte fungerade bra eller 
att det inte alls sköttes bra.  
 
Dessa resultat visar alltså tydligt att Fortum inte riktigt går den väg de borde göra i sitt skapande 
av kundnöjdhet.  
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8. Slutsats och Diskussion  
 
Vår problemformulering löd: Vilka faktorer är av betydelse för stora svenska elhandelsbolag idag, 
när det gäller kundnöjdhet?  
 
Baserade på vår undersökning, har vi kommit fram till slutsatsen att de faktorer som förklaras 
nedan är av betydelse för stora svenska elhandelsbolag idag, när det gäller kundnöjdhet. 
 
Information bör spridas lika över hela elbolaget, så kallad tvåvägskommunikation, ledningen till 
anställda och anställda till ledningen. Detta bidrar till att man arbetar alla tillsammans vilket leder 
till motiverade anställda, som utför sina uppgifter rätt.  
 
Det är viktigt att vara medveten om att användningen av relationsmarknadsföring idag är det bästa 
sättet att uppnå nöjda och lojala kunder. Fokusering på produkter och försäljning är viktigt för de 
stora elbolagens överlevnad, men utan kunderna uppstår ingen försäljning. 
 
Genom identifiering av kundernas behov och genom bra kommunikation till alla medarbetare 
skapar elbolagen en effektiv och samarbetsvillig arbetsmiljö, där alla strävar efter att uppnå ett och 
samma mål, dvs. att tillfredställa sina kunder. Man bör även ständigt hålla sig uppdaterad och 
eventuellt utveckla sina arbetssätt ytterligare, för att ligga snäppet före sina konkurrenter.  
 
Vår slutsats när det gäller stora svenska elbolag är att dessa framställer sig vara medvetna om 
dagens krav och kundernas förväntningar. De anser sig vara duktiga på att identifiera kundernas 
behov, men resultatet har dock varit ganska negativt. Vi tror att det kan finnas ett antal orsaker till 
detta. Dessa förklaras i nedan. 
 
Till att börja med, kan de stora elbolagens historia vara en stor nackdel idag. I och med 
avregleringen ökade konkurrensen på marknaden och kundernas behov ändrades med tiden. En 
förändring inom organisationen blev dock nödvändig. De gamla monopol elbolagen blev tvungna 
att anpassa sig och ändra sin inställning till kunderna. Frågan är om man lyckats göra detta. För de 
gamla monopol elbolagen, som har ett traditionellt styrningssätt djupt förankrad i sin 
organisationsstruktur, tror vi kan ha haft det svårt att förändra eller bli av med detta.   
 
En annan orsak till missnöjda kunder kan vara, att de anställdas ansvar till sitt eget arbete är 
begränsat. Dessa kan ha en viss frihet att ta egna beslut, men kanske inte tillräckligt.  
 
Vi anser även att informationsflödet inom stora elbolag är för stelt och begränsat. Utifrån det vi 
har tagit reda på i vår undersökning, delas informationen ut till alla anställda, men det mesta får de 
hämta själva från det som lagts ut på den interna hemsidan.  
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Avslutningsvis, när det gäller stora elbolag, bör man överväga att ytterligare ändra på sitt 
styrningssätt. De stora elbolagen bör engagera företagets personal i bolagets visioner, strategier 
och tjänstekoncept, så att de känner sig delaktiga, vilket förhoppningsvis leder till ökad service 
kvaliteten. Elbolagen verkar även behöva kommunicera bättre med kunderna, förstå att dessa är 
ute efter ett mervärde, och på så sätt tänka mer långsiktigt.  
 
Vi föreslår, att el-jättarna tittar närmare på de teorier som vi har tagit upp i vårat teorikapitel, samt 
att man söker sig vidare till teorier som tar upp olika interna styrningssätt samt 
relationsmarknadsföringsstrategier. Man bör även undersöka närmare kundhantering och 
kundrelationer.  
 
Om ingen förändring sker i el-jättarnas arbetsstruktur, tror vi att detta på lång sikt kommer att 
innebära ytterligare svårigheter, och att det till slut kommer leda till att elbolagen inte överlever på 
markanden.      
 
Vi vill understryka, att vår undersökning dock inte är tillräcklig för att fastställa om de stora 
elbolagens kundhantering fungerar bra eller dåligt. För att kunna ta reda på detta, skulle en bredare 
undersökning behöva göras, i vilken man utför en analys av flera stora elbolag. Även djupare 
undersökningar med observation av den interna organisationen rekommenderas. 
 
8.1 Metod Diskussion 
Vi avslutar denna uppsats med en diskussion om vad som kan ha påverkat uppsatsen under dess 
gång.   
 
Vi valde våra studieobjekt, eftersom elbolagets missnöjda kunder är ett aktuellt tema idag. 
Anledningen till att just Telge Energi respektive Fortum valdes, är på grund av att dessa fått bäst 
respektive sämst resultat för kundnöjdhet, enligt SKI:s mätningar.  
 
Under uppsatsens gång har vi även kommit i kontakt med många teorier, som behandlar ämnet 
kundhantering och nöjda kunder. Vi har dock varit tvungna att välja endast några av dessa, på 
grund av tidsbrist. Alla teorier är erkända inom företagsekonomi, vilka har tillämpats under lång 
tid.  
 
Uppsatsens objektivitet kan ha påverkats i och med att de tidningsartiklar och rapporter, som har 
använts som källor, kan ha skrivits av partiska personer. Årsredovisningarna kan delvis ses som 
subjektiva, eftersom de är skrivna av elbolagen själva. 
 
När det gäller uppsatsens reliabilitet, anser vi att den är relativt hög. Intervjuer med representanter 
från respektive elbolag har utförts personligen. Det som dock kan ha påverkat, är om de 
intervjuades svar inte helt varit ärliga. Trovärdigheten kan ifrågasättas, eftersom det valda ämnet 
kan ha varit känsligt för respondenten, dessutom med tanke på vetskapen om att uppsatsen 
kommer offentliggöras.   
 
Vi skulle eventuellt ha behövt utföra intervjuer med respektive elbolags medarbetare för att se hur 
de anser att arbetet med kunderna fungerar, och på så sätt få en mer heltäckande bild. Samtidigt 
har ändå våra kundenkäter hjälpt till med detta, och har skapat en ganska hög reliabilitet.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 
1. Vilket är Ditt ansvar i företaget? 

2. Vilken service/vilka tjänster erbjuder Ni i företaget? 

3. Hur ser eran definition av kundlojalitet ut? 

4a. Hur uppfattar Ni att en nöjd kund är?  

4b. Vilken betydelse har nöjda kunder för Er? 

5. Hur arbetar Ni för att förbättra eller uppnå kundnöjdhet? 

6a. Hur ser Ni på interaktionen mellan personal och kunder, vilken betydelse ger Ni den?  

6b. Hur fungerar interaktionen mellan personal och kunder på företaget? 

7a. Vad tror Ni era kunder förväntar sig när de köper Era produkter? 

7b. Anser Ni att Ni överträffar dessa förväntningar? 

8. På vilket sätt försöker Ni skapa en relation med kunden? 

9. Anser Ni att processen i kundhanteringen utgör en betydande faktor för Erat företags 

överlevnad?  

10. Var lägger Ni största vikten, på att skaffa nya kunder eller att behålla befintliga kunder? 

11. Vilka prioriteras av Er, privat- eller företagskunder? Eller är båda kundgrupper lika 

viktiga? 

12. Hur mycket satsar Ni på utbildning av personal när det gäller kundhantering?  

13a. Hur pass tillgängliga är Ni för kunden? Hur hanteras klagomål från kunden? 

13b. Vad har Ni för verktyg för att förebygga dessa kundklagomål? 

14a. Hur anser Ni att kunderna upplever Er service? 

14b. Hur hög grad av betydelse tror Ni Eran service har för kunden? 

15. Anser Du, att sluta kontrakt med Erat elbolag innebär en hög finansiell och funktionell risk 

för privatkunden? 

16. Var anser Ni att de flesta av Era kunder befinner sig, i kundrelationslivscykeln? I 

inledningsfasen, inköpsfasen eller konsumtionsfasen?  
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Bilaga 2: Enkätfrågor - EL 

 
 
 
1. Hos vilket elbolag köper du din el? ………………………………………………………………………… 
 
 
2. Är el viktigt för dig, dvs att det är ett stort och välbegrundat beslut för dig att välja hos vilket elbolag du vill 
teckna avtal? 
 
 
                 JA     NEJ      VET EJ  
 
 
3. Hur tycker du kundhanteringen fungerar hos ditt elbolag?  
 

Dåligt  Medelmåttigt  Bra Mycket bra          Vet ej  
  
Om dåligt eller medelmåttigt, var brister det? ………………………………………………………………. 
 
 
4. Om du någon gång haft ett klagomål, tycker du att det blev åtgärdat på ett tillfredsställande sätt? 
 
Ja, på ett mycket tillfredställande sätt.    
 
 
Ja, på ett accepterat sätt                      
 
 
Nej, inte på ett tillfredställande sätt 
 
 
Nej, inte alls på ett tillfredställande sätt 
 
 
Vet ej 
          
 
5. Vad är viktigast för dig, när du tecknar ett elavtal? Rangordna från 1-5 (1 anses som viktigast och 5 som 
minst viktigast) 
 
Låga priser   
 
God Service – Trevlig och hjälpsam personal  
 
Bra kvalitet på el 
 
Bra erbjudanden 
 
Annat  ……………………………………………………………………………………………… 
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6. Vad förväntar du dig främst av ditt elbolag, när det gäller kundservice? Att: 
 
Personalen är trevlig   
 
Servicen är snabb 
 
Besvarar alla klagomål och åtgärdar helt det aktuella felet 
 
Klara/förståeliga fakturor 
 
 
7. Tycker du att dina förväntningar på ditt elbolags kundservice uppfylls?  
 
             JA, till 100 %         JA, men inte helt                 NEJ                    NEJ, inte alls 
 
              VET EJ  
 
Om ditt svar på fråga 7 var NEJ, inte alls, var brister det? ………………………………………………………… 
 
 
8. Hur upplever du att kontaktbarheten till ditt elbolag är?  
 
        Lätt tillgängligt (svar direkt) 
 
         
        Tillgängligt (svar, men det tar tid) 
 
          
         Otillgängligt (kopplas vidare) 
 
 
          Mycket otillgängligt (kopplas vidare flera gånger, ”bollas runt”, tar lång tid) 
 
 
         Vet ej 
 
 
9.  Känner du som kund, att du är viktig för ditt elbolag? 
 
 
 
                 JA     NEJ     VET EJ  
 
 
Om JA, på vilket sätt?……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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10. Anser du dig själv som en lojal kund till ditt elbolag?  
 
 
                 JA     NEJ             VET EJ  
 
 
Om inte, vilka faktorer är orsaken till din illojalitet? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


