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SAMMANFATTNING

Flertalet renodlade e-handelsföretag går i konkurs medan de som utvidgat
verksamheten från traditionell handel till att omfatta även e-handel verkar klara
sig bättre. Använder sig handlarna av samma hantering för reklamationer vid
öppnandet av e-handelsplatsen som de traditionellt gör? Vi formulerade
hypotesen: Strukturen av reklamationsflödet ändrar sig inte vid införandet av e-
handel. Genom att undersöka de sekventiella reklamationsflödena per företag
kunde vi utläsa om det fanns någon skillnad och möjligen varför. Vi genomförde
en fallstudie på två företag och resultatet visar att företagen medvetet har så lika
hanteringar för reklamationer som tidigare som möjligt. Vår hypotes kan därför
verifieras.



ABSTRACT

Many pure e-traders have been forced to close down their businesses while
traditional traders that have expanded their businesses into EC (electronic
commerce) seems to do a lot better. Does the traditional traders use the same
handling of returning goods when introducing their EC as they traditionally do?
The following hypothesis was formulated: The structure of returning goods does
not change when introducing EC into traditional trading. By controlling the
sequential flows, per company, one can tell if there are any differences and
perhaps understand why. The research was conducted through a case study and
the result shows that the two participating companies, on purpose, had tried to
maintain the same structure of return handling as they traditionally did. Our
hypothesis can therefore be verified.
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEM

På senare tid har vi noterat att många renodlade e-handelsföretag har gått och går i
konkurs medan företag som varit verksamma med sin verksamhet en tid och sedan
utvidgat den till att omfatta även elektronisk handel verkar klara sig bättre. Detta
har kunnat läsas om bland annat i dagstidningar som Dagens Nyheter och
Computer Sweden. Varför ser utvecklingen ut på detta sätt? Anledningarna är
säkert flera och bland annat så talas det mycket om bristande säkerhet och att det
finns en rädsla för det som är nytt vilket gör att människor är mer tveksamma till
att handla från de renodlade e-handelsföretagen.

Vi tror att bristen på en fungerande hantering av reklamationer ytterligare är en
faktor som är viktig att titta närmare på. Noteringar har gjorts att vissa e-
handelsföretag inte ens har information på sina e-handelsplatser om vad som
gäller vid reklamationer. Som konsumenter skulle vi inte välja att handla från ett
relativt nystartat och okänt företag som dessutom inte lämnar ut information om
reklamationer eller återköp. De som öppnar dessa renodlade e-handelsplatser
kanske inte har den kunskap eller erfarenhet som behövs för att hantera
reklamationer eller så förstår de inte betydelsen av att den fungerar väl.

Vid Solveig Wikströms föreläsning ”Konsumenterna, handeln och den nya
tekniken” vid Söderbergseminariet i april 2000 talar hon bland annat om att
många konsumenter väljer att genomföra sina köp på ett traditionellt sätt i stället
för via e-handelsplatser. Wikström (2000, s 11) säger ”När konsumenterna inte
kan orientera sig tillräckligt väl om vad erbjudandet går ut på, hur produkten
eller tjänsten är beskaffad, eller vilka villkor som gäller, så uppstår tveksamhet”.
Hon menar att trygghet är ett behov som gör sig särskilt tydligt gällande när
inköpen genomförs i en virtuell värld och när konsumenterna då inte känner denna
trygghet, så väljer de traditionella butiker. Vidare säger Wikström (2000, s 12)
”De nya aktörerna på e-handelsmarknaden har ofta sin huvudsakliga kompetens
inom teknikområdet men ganska tunn kompetens inom handel”. Detta är precis så
som vi har uppfattat den rådande situationen och vi förstår inte riktigt varför de
renodlade e-handlarna inte tar hjälp av de mer erfarna traditionella handlarna.

Det finns flertalet böcker, artiklar och synpunkter på hur en bra hemsida eller e-
handelsplats kan se ut. Dessa är i första hand skrivna för de som skall sätta upp sin
e-handelsplats och det talas mest om tekniska tips. Men vad är det som egentligen
gäller för de företag som bedriver eller skall bedriva e-handel och då speciellt
angående reklamationer?

1.2 MOTIVERING AV ÄMNESVAL

Intresset för att titta närmare på just reklamationer började när vi läste boken
”Electronic Commerce, A managerial perspecitve” (E. Turban, J. Lee, D. King &
H. M. Chung, 2000) som var huvudlitteratur i kursen Interorganisatoriska
Nättjänster (IED330). Författarna rekommenderade i kapitel 12 (Economics,
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global, and other issues in EC) om vidare forskning inom ämnet (Electronic
Commerce) och där finns reklamationer (Return Policy) som en del av tjänster
(Services). Andra så kallade tjänster är frakter, garantier och hur man handskas
med undantag. Det lät mycket spännande och intressant.

Eftersom båda vid tidigare arbetsplatser har kommit i kontakt med reklamationer
ansåg vi att ämnet passade oss bra. Båda är intresserade av att sätta kunden i fokus
och där menar vi att ämnet fungerande reklamationer passar utmärkt. En annan
gemensam nämnare är att vi har läst Företagsekonomi A och B där man speciellt i
marknadsföring talar om kundvärden och vård av kunder. Även inom organisation
talas det mycket om att kundanpassa sig för att lyckas bra i framtiden.

1.3 SYFTE

Syftet med undersökningen är att pröva om reklamationsflödet skiljer sig åt för
varor som sålts på ett traditionellt sätt och för varor som sålts genom e-handel, per
företag.

1.4 HYPOTES

Strukturen av reklamationsflödet ändrar sig inte vid införandet av e-handel.

1.5 MÅL

Att undersöka hur reklamationsflödet ser ut hos företag för varor sålda via fysiska
försäljningsställen, traditionella affärer och butiker, och jämföra med hur
reklamationsflödet ser ut efter införandet av e-handeln, för varor som sålts via e-
handelsplatser, per företag. Vi är intresserade av att se om reklamationsflödena
skiljer sig åt och kanske få några idéer om varför flödena ser ut som de gör.

1.6 DEFINITIONER

Följande definitioner har vi valt att arbeta efter:

Elektronisk handel (e-handel)
”Är handel som sker över (oftast) Internet. Beställningar och andra
handelsdokument skickas över nätet, inklusive betalningarna. Endast själva varan
skickas på annat sätt, i den mån den inte kan upplösas i elektroner och skickas
över nätet den med. Programvara, information och digitaliserad underhållning går
ju bra att skicka elektroniskt” (Pc För Alla, 2001).
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Traditionell handel
Här menas helt enkelt vanlig butiksförsäljning. Företag som bedriver traditionell
handel kan självklart även bedriva elektronisk handel. Egen definition.

Renodlade e-handelsföretag
De företag som startade sitt företag i samband med att de började sälja varor via
sin e-handelsplats. Benämningen används för att distinkt särskilja dessa företag
från de som redan hade en verksamhet innan de utvidgade den till att omfatta även
e-handelsplatsen. Egen definition.

Reklamation
En reklamation innebär att du meddelar säljaren
- att du inte godtar varan
- att du anger på vilket sätt du anser att varan är felaktig.
(Konsumentverket, 2001).

Reklamationsflöde
Hur det faktiska flödet ser ut när ett företag behandlar en reklamation. Vilka steg
som ingår i reklamationer av normal karaktär. Definitionen används för att vi skall
kunna undersöka och jämföra flödena rent sekventiellt. Egen definition.

1.7 VARIABLER

Nedan variabelmodell visar de oberoende (input) och beroende (output) variabler
som identifierats gentemot vår hypotes. Dessutom finns en störningsvariabel som
eventuellt kan verka störande på våran undersökning.

Oberoende variabler

- Traditionell handel – är företagets traditionella försäljningssätt, alltså butik.
- E-handel – företaget säljer produkter via sin hemsida som finns tillgänglig

via Internet. B2C (Business to Consumer).

Figur 1 Variabelmodell, egen modell.

e-handel

Reklamationsflöde
Kundens agerande
Returnering av vara
Företagets agerande
Åtgärdande av fel

Störningsvariabel
Människor

Traditionell
handel
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Beroende variabel - Reklamationsflöde
Ett reklamationsflöde vid e-handel beskriver ett flöde rent sekventiellt för en
reklamation. Dessa flöden kan skilja sig något mellan olika företag men vi har
identifierat de mest generella stegen i en reklamation (LeClaire, 2001) och dessa
är som följer:
- Kundens agerande – hur kunden kontaktar företaget (exempelvis via e-mail)

och vad kunden måste kunna visa upp för att styrka köpet (kvitto eller
liknande).

- Returnering av vara – hur kunden returnerar den felaktiga varan,
exempelvis via post, samt till vem eller vart varan skall returneras.

- Företagets agerande (vid mottagande av felaktig vara) – hur och vem inom
organisationen tar beslut om varan faller inom godkänd reklamering eller inte.

- Åtgärdande av fel – hur själva åtgärdandet från företagets sida går till för att
lösa reklamationen.

Störningsvariabel - Människor
Som störningsvariabel kan nämnas människor. De personer som intervjuats kan
ha en något bristfällig eller varierande kunskap beträffande reklamationer.

1.8 AVGRÄNSNINGAR

- Vi har valt att studera företag som utvidgat sin marknad till att även
omfatta e-handel förutom den traditionella handeln via butik.

- Vi tittar på det som företagen benämner som normalfall för reklamationer.
- Vi tittar på reklamationer inom Sverige.
- Att reklamationer ingår som en del av service eller tjänster.
- Vi har valt att titta på B2C (Business to Consumer).

1.9 DISPOSITION AV ARBETET

Vi har disponerat arbetet med vår uppsats genom att i det första kapitlet berätta
om bakgrund, syfte, mål samt redogöra för vår hypotes. I det andra kapitlet
diskuteras angreppssätt och metodval samt att en kort introduktion ges över
fallstudien. Kapitel tre är helt ägnat åt teorier och kapitel fyra behandlar
fallstudien. När fallstudien var gjord sammanställde vi och analyserade resultatet
och härifrån drogs slutsatser för att kunna utvärdera vår ställda hypotes. Kapitel
fem innehåller analys, slutsatser och diskussion.



5

2 METOD

2.1 ANGREPPSSÄTT

Eftersom vi skall göra en empirisk observation utifrån vår hypotes har vi valt ett
deduktivt angreppssätt. Med ett deduktivt angreppssätt menas att man utgår ifrån
en teori och därefter utformar hypoteser som är testbara påståenden om
verkligheten (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991).

2.2 METODVAL

För vår uppsats har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Med kvalitativ
metod menas att man går på djupet och söker bakomliggande orsaker till de
problemställningar man vill undersöka. Man försöker att se problemen i sin helhet
och söker gemensamma mönster och karaktärsdrag. Kvalitativa undersökningar är
inriktade mot mer svårkvantifierbara data såsom attityder, värderingar,
föreställningar, så kallade mjukdata (Repstad, 1993).

Den kvalitativa metoden är flexibel och föränderlig. En kvalitativ metod används
när man vill ha insikt om det grundläggande eller särpräglade i en viss miljö, för
att se hur något konkret har utvecklats under en längre tid. Kvalitativa metoder
beskriver "det som finns" framför "hur ofta det finns" (Repstad, 1993, s 14).

Eftersom syftet med vår uppsats är att undersöka om reklamationsflödet skiljer sig
åt vid traditionell och elektronisk handel anser vi den kvalitativa metoden vara
lämplig. Det finns inga direkta kvantifierbara data att relatera till, utan det handlar
om att försöka se hur flödena i hanteringen av reklamationerna skiljer sig åt eller
inte.

Författarna Eriksson och Wiedersheim-Paul (1989) skriver om en typ av kvalitativ
metod: fallstudier. En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik
företeelse, till exempel ett program, en händelse, en person, ett skeende, en
institution eller en social grupp. Fallstudien är också mer inriktad på förståelse
och beskrivning av en process än på beteendemässiga följder.

2.3 FALLSTUDIEN

2.3.1 Val av företag/studieobjekt

Våra krav för deltagande företag var att de har försäljning via sina fysiska butiker
samt att de även säljer varor via sina e-handelsplatser. Naturligtvis efterfrågades
den person inom respektive företag som hade störst kunskap om det som våra
frågor handlar om.

Både Peak Performance och Twilfit uppfyllde våra krav och det är en ren
tillfällighet att båda företagen är så kallade klädföretag. Dock menar vi att de
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skiljer sig så pass mycket så att vår uppsats inte bör handla specifikt om
klädföretag. Företagen skiljer sig dels genom att Twilfit endast har renodlade
butiker med sina varor medan Peak Performance mestadels har återförsäljare som
blandar deras märke med andra märken. Peak Performance har två renodlade
butiker; en i Stockholm och en i Åre. Dessutom skiljer sig företagens mål och
visioner kraftigt åt. Angående själva kläderna så säljer Twilfit mestadels bekväma
vardagskläder till vad de själva kallar humana priser medan Peak Performance
säljer i huvudsak dyrare sport- och fritidskläder. Peak Performance säljer sina
produkter i över 15 länder medan Twilfit säljer sina produkter inom Sverige.

2.3.2 Tillvägagångssätt

Företagen kontaktades per telefon och när vi tillslut hittade rätt personer inom
företagen förklarade vi vad vår uppsats skulle handla om och hur vi hade tänkt oss
att gå till väga. Frågeformulär skickades till respondenterna via e-mail som de fick
besvara och skicka tillbaka. Självklart hade respondenterna möjlighet att kontakta
oss om de hade några funderingar kring frågeställningarna. När vi väl fått in
svaren kontaktades en utav respondenterna per telefon för ett litet förtydligande.
Vi använde öppna frågor för att få så givande svar som möjligt. Med öppna frågor
menas att de intervjuade är fria att själva formulera svaret inom det område som
frågan handlar om.
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3 TEORIER

3.1 REKLAMATIONER
Det finns många definitioner på vad en reklamation är varav Konsumentverkets
beskrivning (som vid 1.6) är en. Den lyder som följer:

En reklamation innebär att du meddelar säljaren
- att du inte godtar varan
- att du anger på vilket sätt du anser att varan är felaktig.

Den anser vi vara en bra, lättförståelig och kortfattad definition. För att få
ytterligare bredd i ordet, och innebörden, tar vi med ytterligare två definitioner av
ordet reklamation. Den första är hämtad från Nationalencyklopedin och den andra
från Svenska Akademins Ordbok.

1) Reklamation (lat. reclama´tio 'tillrop', 'högljudd protest', av recla´mo, här
'ropa tillbaka', 'högt protestera emot'), underrättelse som krävs för att
bevara en rättighet eller för att undvika en rättslig effekt. Som exempel
kan nämnas en köpares reklamation vid fel i varan eller en anbudsgivares
reklamation mot ett antagande svar som kommer för sent eller inte
stämmer överens med anbudet. Reklamationen skall göras inom skälig tid
och utan onödigt dröjsmål (Nationalencyklopedin, 2001).

2) Krav på återlämning, utlämning (av något), återfordran; även: krav på
ersättning (för något förkommet, förstört och dylikt.), ersättningsanspråk;
ofta konkret(are), om ett enstaka sådant krav, om skrivelse och dylikt som
innehåller sådant krav (Svenska Akademins Ordbok, 2001).

3.2 VARFÖR ÄR REKLAMATIONER SÅ VIKTIGA – OCH FÖR VEM?

Reklamationer görs vanligtvis när man är missnöjd med sin inköpta vara antingen
på grund av att den inte uppfyller ens förväntningar eller för att den helt enkelt är
trasig. Detta har vi alla rätt till och Konsumentverket (2001) hjälper oss
konsumenter att hålla ordning på våra rättigheter oavsett om det gäller traditionell
eller elektronisk handel.

I USA har man gjort en undersökning bland konsumenter om vad de önskar sig
för typer av efterförsäljningstjänster (postsales services) och där framkom det
klart och tydligt att konsumenterna önskar tre saker. Det första är att man skall
kunna spåra produkterna. Man vill veta var de befinner sig någonstans i
leveranskedjan. I Sverige har bland annat Posten ett sådant system. En kund
känner sig enligt undersökning tryggare om denne kan spåra sin produkt. Det
andra önskemålet är att man tillåter återlämningar och reklamationer av produkter
samt att man kan få support på detta om man behöver. Det tredje önskemålet är att
det skall finnas så kallade kundklubbar där de som har handlat endast får delta och
där de kan utbyta synpunkter och erfarenheter med varandra. Om företagen



8

uppfyller dessa tre krav så menar undersökningen att företaget vinner kundlojalitet
(Shaw et al, 2000). Enligt Lindbom och Jonsson (1992) består 70 % av företagens
intäkter av återköp och att denna siffra förmodligen kunde vara ännu högre om
man gjorde större ansträngningar för att sälja mer på befintliga kunder. ”För att
förenkla ett komplicerat företagsekonomiskt resonemang: Skillnaden mellan
framgång och stagnation eller tillbakagång för ett företag ligger i hur många år
respektive kund håller sig lojal mot sin leverantör. Därför gäller regeln för de
allra flesta: Skaffa dig nöjda kunder och behåll dem så länge det går! På så sätt
ökar du företagets lönsamhet!” (Lindbom & Jonsson, 1992, s 27).

3.3 TRYGGHET

Wikström (2000) talar om att konsumenter i sin konsumtion upplever att även de
psykologiska behoven kan uppträda som bristfaktorer och att trygghet är ett behov
som i Maslows behovshierarki ligger närmast de materiella behoven. Hon säger
att det kan vara värt att understryka att det behovet gör sig särskilt tydligt gällande
när inköpen genomförs i en virtuell värld. Detta på grund av att i den virtuella
värld där e-handeln bedrivs skapas inte bara osäkerhet för konsumenterna om
innehållet i erbjudandet, om kontexten och infrastrukturen. Hon menar att den nya
tekniken också erbjuder en motkraft som stärker konsumenternas ställning
eftersom de genom Internet får tillgång till en alldeles speciell information som
inte är företagsstyrd. I olika diskussionsgrupper och så kallade virtuella samhällen
kan konsumenterna sinsemellan byta erfarenheter av produkter, inköps-
förhållanden och företagsbemötanden. På Internet sprids de positiva och negativa
erfarenheterna snabbt, vilket gör att konsumenternas makt på marknaden ökar
högst avsevärt.

Wikström (2000) säger att det redan i inledningen av e-handeln restes en fråga
huruvida e-handeln skulle komma att utgöra ett hot eller en möjlighet för den
etablerade handeln. Hon och många med henne presenterade skräckscenarier om
vad som skulle komma att hända med mellanleden i e-samhället. De påstod att
framför allt detaljhandeln skulle drabbas eftersom tillverkare och andra
leverantörer skulle kunna sälja direkt till slutkunderna. Dessutom skulle det
uppstå en mängd nya e-handlare som hade fördelen av att inte belastas av stora
investeringar i lager, byggnader, lokaler och annan utrusning.

Wikström (2000) har i ett pågående forskningsprogram vid Stockholms
universitet studerat konsumenters erfarenheter av elektronisk handel sedan 1996
då den möjligheten blev tillgänglig. Forskningen har särskilt uppmärksammat hur
konsumenterna ser på denna nya möjlighet att göra inköp av produkter och att
utföra tjänster virtuellt. Wikström (2000) säger att vetskapen om konsumenternas
reaktioner och den osäkerhet de upplever och den misstro konsumenterna visar
mot nya e-handlare blir slutsatsen omvänd. Det har nämligen visat sig att en
detaljist på Internet som också finns representerad i den fysiska världen, reducerar
osäkerheten hos konsumenterna. En etablerad detaljist som öppnar e-handel
vinner större tilltro bland konsumenterna än vad en detaljist som enbart finns
representerad på Internet kan räkna med.
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Den etablerade detaljisten sägs mötas av ringa osäkerhet när han öppnar e-handel
som komplement till sin butikshandel. Han finns i verkligheten, har ett anseende
som inger trygghet. Hans kunder kan gå mellan de båda världarna, den fysiska
och den virtuella och alltid välja det alternativ som för tillfället är bäst. För
kunden ligger det ett värde i kopplingen mellan den fysiska och virtuella butiken.
I Wikströms forskning om hushållen och den interaktiva tekniken på Internet
finns exempel som visar att ju mer konkretion det finns i ett virtuellt erbjudande,
desto lättare har kunden att välja ett sådant alternativ (Wikström, 2000).

Etablerade detaljister i form av filialföretag eller kedjor som etablerar e-handel har
fler fördelar jämfört med de nya e-handlarna. De kan hantera logistiken, och de
kan erbjuda en varierande kontext genom att använda butikerna som
utställningsplats, leveransplats och ett ställe där reklamationer hanteras när det
behövs (Wikström, 2000).

3.4 KUNDSERVICE

Det talas mycket om kundservice och författaren Peters (1994) ställer sig frågan:
”Exakt vad är kundservice?” Enligt författaren själv har de flesta människor en
snäv definition av kundservice på grund av att företagen själva har knutit an
begreppet service till en verksamhet som uppfattas vara mindre värdeskapande.
Han menar att kundservice är den mest abstrakta komponenten i ett erbjudande av
varor eller tjänster och att mervärdet oftast ligger i kundens upplevelse som i sin
tur påverkas av de personer som betjänar kunderna. Kundservice är alltså otroligt
svårt att mäta.

I boken kan man däremot läsa om en nyligen gjord undersökning av 200 företag
där cheferna förutspådde att betydelsen av service kommer att öka i förhållande
till själva produkten. Det är alltså viktigt att förstå att service betyder värde för
kunden. Peters (1994) skriver om ett arbete som utförts av dr Milind Lele vid
University of marketing Management i Chicago som vi fann intressant. Han säger
att kundvärdet hos en vara eller tjänst kan ligga på någon av de tre stadierna:

- Vid köptillfället
- När den används
- Efter att den har använts eller förbrukats

Reklamation kan ligga inom alla tre stadierna. Man vill känna sig trygg vid köpet,
när man använder varan eller efter att den har använts och man vill kunna
reklamera den om missnöje uppstår. Vidare skriver Peters (1994) att
benchmarking är nyckeln till att bland annat få en bättre kundservice.
”Benchmarking är alltså en process som innebär att man lär av andra företag för
att förbättra den egna verksamheten” (Peters, 1994, s 22). Han skriver vidare att
det är mycket få företag i Västeuropa som använder benchmarkingdata för att
utforma nya serviceerbjudanden eller som en komponent i ett ständigt pågående
förbättringsprogram.
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Heskett, Sasser och Schlesinger (1997) diskuterar begreppet service grundligt,
även som vilka krav det ställs på den interna organisationen. För att kunna erbjuda
en god kundservice och ha goda relationer till sina kunder så krävs det att detta
initieras från organisationens kärna och därifrån genomsyrar hela företaget. De
säger bland annat att ”vinst och tillväxt hör ihop med kundlojalitet”, att
”kundlojalitet hör ihop med kundbelåtenhet”, att ”kundbelåtenhet hör ihop med
värdet av servicen” och att ” värdet av servicen hör ihop med de anställdas
produktivitet” (Heskett et al, 1997, s 20-26).

Gates (1999) skriver att service till kunderna blir den viktigaste värdeskapande
funktionen i all verksamhet samt att bara ett fåtal företag kommer att lyckas enbart
genom att hålla lägsta pris varför de flesta därför behöver en strategi som
innefattar kundservice. Om företagen väljer den så kallade servicelinjen så måste
man utrusta kunskapsmedarbetarna med sådana digitala informationsredskap att
de kan hålla god kontakt med kunderna och hantera dessa kontakter. Man skall ta
hand om de dåliga nyheterna för att få veta var förbättringar bäst behövs och
företaget bör införa en företagslinje och en verksamhetsstruktur som direkt knyter
klagomålen till en snabb lösning (Gates, 1999).

3.5 LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH REGLER

3.5.1 Konsumentverket

Konsumentverket hjälper konsumenter med våra rättigheter gentemot bland annat
företag. I en broschyr från Konsumentverket (2000, s 1) står följande:

”Ny lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljnings-
avtal. Från och med den 1 juni 2000 gäller en ny lag som ska ge dig
ett bättre skydd vid bland annat handel på Internet. Det är lagen
(2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hem-
försäljningsavtal, den s.k. distansavtalslagen. Den innehåller bl.a.
krav på näringsidkarens informationsskyldighet och nya regler om
konsumentens ångerrätt. Den gamla hemförsäljningslagen upphör
att gälla.”

Distansavtalslagen (Konsumentverket, 2001) innebär bland annat att företag är
skyldiga att lämna information om ångerrätten vid marknadsföringen på sin e-
handelsplats. Dessutom finns ytterligare tillägg för vilken information som skall
lämnas av näringsidkaren när ett avtal väl har ingåtts. Bland annat skall
näringsidkaren ge information om hur man skall göra om man ångrat sig och vad
som gäller när man väl har utnyttjat sin ångerrätt. Alla har enligt
Distansavtalslagen rätt till ångerrätt under 14 dagar, efter köpet, och man behöver
då inte heller ange varför man ångrar sig. Denna lag ersätter den gamla
”ångerveckan”. Att ångra sig är dock inte samma sak som att reklamera en vara.
Konsumentverket (2001) har följande skrift på sin hemsida specifikt angående
reklamationer:
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”Du måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det
att du upptäckt det. Som regel är det en giltig ursäkt om du haft
förhinder, exempelvis om du varit sjuk eller bortrest. Din rätt att
reklamera går enligt konsumentköplagen ut två år efter det att du
har tagit emot varan.

Varan kan ha en garanti som är kortare än två år, men det förkortar
inte reklamationstiden enligt lagen. Däremot mister du din rätt
enligt garantin och får i stället kräva rättelse enligt lagen. Har
säljaren lämnat garanti för mer än två år flyttas reklamationstiden
däremot fram i motsvarande mån.

Om säljaren har handlat grovt vårdslöst, i strid mot tro och heder,
eller om varan har sålts i strid mot ett saluförbud kan du reklamera
även efter längre tid än två år. Men inte heller då kan du vänta hur
länge som helst. I sådana fall preskriberas ditt krav efter tio år. För
att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter: Reklamera
alltid så snart som möjligt!”

3.5.2 Svensk Handel och Konsumentverkets lathund för handlare

Svensk Handel har i samarbete med Konsumentverket tagit fram en så kallad
lathund för handlare. Här beskrivs vad Konsumentköplagen är. Den innehåller
regler som gäller när en näringsidkare säljer varor till en konsument. Lagen är
tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att säljaren inte får ge
konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen. Lagen gäller alla varor -
också begagnade varor och varor som säljs till nedsatt pris. Dessutom spaltas det
upp vad ett fel på en vara kan bestå av.

När man som kund då upptäckt ett av dessa fel måste man reklamera för att kunna
göra någon påföljd gällande.

En reklamation skall, enligt Svensk Handel och Konsumentverket:

• ange för säljaren att det är fel i varan
• ange vad som är fel, det räcker inte med att allmänt klaga på en vara
• lämnas inom skälig tid från det att kunden upptäckt felet, normalt inom

14 dagar från upptäckten
• göras senast efter två år från försäljningstillfället

Kunden bör uppvisa kvitto eller annat bevis på att varan är köpt hos säljaren, när
varan köptes och till vilket pris. Ett annat bevis än kvitto kan vara en
kontokortsslip. Kunden kan reklamera direkt till säljaren och skall inte hänvisas
vidare till leverantör eller tillverkare (Konsumentverket, 2001).
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3.5.3 Samnordiskt om Internethandel

De nordiska konsumentombudsmännen har redogjort för sin gemensamma
ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet. Den är från december
1998. Anledningen till samarbetet är att de nordiska konsumentombudsmännen
uppmärksammat den snabba utvecklingen av användandet av informations-
teknologin och konstaterat ett behov av en gemensam ståndpunkt om handel och
marknadsföring på Internet och motsvarande kommunikationssystem
(Konsumentverket, 2001).

Konsumentombudsmännen ansåg det vara önskvärt att synpunkterna
presenterades på ett gemensamt nordiskt plan för att utgöra grunden för en
gemensam nordisk ståndpunkt, både i nationella och internationella sammanhang.
Konsumentombudsmännen skriver vidare att den gemensamma ståndpunkt är
utarbetad mot bakgrund av den kunskap och de förväntningar som för närvarande
finns om mediet. Att den snabba utvecklingen av informationsteknologin kan göra
det nödvändigt att löpande justera en del av synpunkterna. Dessutom påpekar de
att den gemensamma ståndpunkten skall betraktas som ett dynamiskt verk vars
mål är att stärka konsumenternas rättsliga ställning i informationssamhället
(Konsumentverket, 2001).

”Konsumentombudsmännen konstaterar att konsumenternas tilltro
är en förutsättning för att Internet ska betraktas som ett seriöst
media. Dessutom är konsumenternas tilltro en väsentlig
förutsättning för att den potential som finns i den elektroniska
handeln realiseras. Det är därför i hög grad också i näringslivets
intresse att näringsidkarna följer de uppställda principerna i denna
gemensamma ståndpunkt” (Konsumentverket, 2001).

3.5.4 Konsumentrådgivning

Om man har handlat och reklamerat sin vara eller tjänst och faktiskt är missnöjd
med själva hanteringen av reklamationen så kan man alltid söka hjälp hos sin
lokala konsumentrådgivning. De arbetar med reklamationer när det gäller köp av
varor och tjänster. Målsättningen med deras arbete är att de, genom medling
mellan konsument och näringsidkare, skall bistå med en lokal lösning av
reklamationen. I de fallen inte detta lyckas har konsumenten möjlighet att vända
sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Om konsumenten önskar så
hjälper konsumentrådgivningen till i den processen (Konsumentverket, 2001).

3.6 KUNDORIENTERAT MED KUNDVÅRD

Författarna Lindbom och Jonsson (1992) pratar om kundvård som en mycket
viktig strategi för företaget. De säger: ”Vi kan slå fast att kundvård är en strategi
för lönsamhet genom att betona två saker:
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- det är dyrare att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig
- trogna kunder blir lönsamma kunder” (Lindbom & Jonsson, 1992,

s 23).

Kundvård handlar om att göra kunderna nöjda. Författarna säger att man kan se
om ett företag är kundorienterat eller inte; genom att se på företagets
reklamationsavdelning. Om ett företag ser sina reklamationer som störande inslag
i arbetet och behandlar dem därefter så påverkas kundkontakterna negativt i
framtiden. Kunderna som behandlats illa av reklamations-avdelningen finner
säkert många, och goda, anledningar att byta leverantör.

Lindbom och Jonsson (1992) skriver om Customer Service Institute som har gjort
en undersökning om hur konsumenter beter sig när man blivit väl respektive dåligt
bemötta av företag. Undersökningen visar att en missnöjd kund berättar om sin
upplevelse för elva andra personer medan en nöjd kund berättar om sina positiva
erfarenheter av företaget för bara tre personer. Det gäller alltså att ha nöjda
kunder. Om man inte har det så blir de negativa effekterna fort oerhört stora
(Lindbom & Jonsson, 1992).

Författarna skriver angående positiva rykten att nöjda kunder talar om det för
andra och blir därmed som företagets säljare som dessutom är mer trovärdiga i
den rollen än företagets egna försäljare. De menar att man litar mer på orden från
någon man känner än en helt främmande säljare. Vidare menar de att kundvården
ofta ligger inom området för den utökade produkten och att den blir ett sätt att
differentiera sig från konkurrenterna och skaffa sig fördelar gentemot dem
(Lindbom och Johnsson 1992).

Författaren Peters (1987) presenterar statistik som visar på orsakerna till att
kunder byter leverantörer. I fördelningen av procentsiffrorna kan man se att
fjorton procent byter leverantör på grund av otillfredsställande behandling av
klagomål. Totalt sett visar undersökningen att mer än åtta av tio kunder sviker på
grund av leverantörens sätt att förhålla sig till dem på det mänskliga planet.
Kundvård ligger ofta inom området för den utökade produkten. Den blir ett sätt att
differentiera sig från konkurrenterna och skaffa sig fördelar gentemot dem (Peters,
1987).

3.7 KLAGOMÅL ÄR EN GÅVA

Klagomål utgör en återföringsmekanism som kan hjälpa företagen att snabbt och
billigt ändra på sina produkter, sin service eller sina marknadssatsningar för att
bättre tillgodose kundernas behov. Det är kunderna som betalar räkningarna och
som företaget över huvud taget är till för. Det är hög tid för alla företag och
organisationer att börja se på klagomålshantering som ett strategiskt verktyg. Det
är en möjlighet att få veta någonting om sina produkter och tjänster som de inte
kände till förut och dessutom som en tillgång i marknadsföringen snarare än ett
besvär eller en kostnad (Barlow & Møller, 1996).

Barlow och Møller (1996) säger att det finns det många olika typer av klagare. En
del kan vara rena aktivister mot ett företag. Enligt författarna finns det förutom
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aktivister även påpekare, passivister och gnällare och att vi alla faller inom en
utav dessa fyra kategorier. Det blir en väldig massa klagomål och det behövs en
god hantering av dessa. Författarna menar att kundernas klagomål är den bästa
och effektivaste formen av marknadsundersökning därför att kunderna snabbt
informerar företaget om fel och brister i kvalitet, sortiment eller servicenivå
(Barlow & Møller, 1996).

Företagen kan minska hoten om negativ informationsspridning genom att skapa
positiva erfarenheter för kunderna. Även om negativa rykten sprids snabbare så
sprids faktiskt även positiva rykten. Vidare säger de att kundens klagomål har
kommit att bli ett av de viktigaste sätten för att kommunicera direkt med kunden
och att intresset för kurser i hur man tillfredsställer missnöjda kunder ständigt
ökar. En klagande kund är en värdefull kund. Det är en kund som förser företaget
med viktig information och om ett företag förmår att ta emot klagomålen på rätt
sätt kan de användas för att förändra och förbättra produkter, service och hela
företagskulturer. Utan kunden skulle det helt enkelt inte kunna finnas några
företag men ändå verkar det som att kunderna helt nyligen har blivit upptäckta
(Barlow & Møller, 1996).

3.8 EFFEKTIV HANTERING AV REKLAMATIONER

Under tiden som vi har skrivit vår uppsats har vi letat efter någon form av skrift
som talar om för företag exakt hur de skall upprätta en bra hantering av
reklamationer för e-handel. Många talar om hur viktigt det är men det är väldigt
dåligt om material om hur man skall göra. Nu pratar vi inte om de tekniska bitarna
utan vad som skall finnas med i fråga om reklamationer. Det närmaste vi kommit
är tipsen som LeClaire (2001) lämnat om hur en effektiv hantering av
reklamationer bör se ut.

LeClaire (2001) presenterar en slags prototyp för hantering av reklamationer för
ett imaginärt företag som man kan använda som grundmall när man skall upprätta
en hantering av reklamationer för e-handel.

En effektiv hantering av reklamationer:
- talar exakt om vilka förutsättningar – om det finns några – som

kunderna måste uppnå för att returnera varor (exempelvis att man
måste ha med kvitto, varans ”status” och tidsbegränsningar)

- ger klara, logiska instruktioner på hur man returnerar varor
- ger klara, logiska, instruktioner på hur man returnerar presenter
- ger klara detaljer på hur man byter ut varor och vad ett byte

erfordrar
- lämnar kontaktinformation innefattande fax och telefonnummer

och e-mailadresser.

Hon rekommenderar att företag skall lämna information om policyn för
reklamationer på strategiska ställen på hemsidan där många kan se den.
Exempelvis på strategiska ställen är Customer Service Center, FAQ-sidan och
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andra så kallade check-out-sidor. Viktigt är att kunden vet vad som gäller innan de
beställer (LeClaire, 2001).

Hon lämnar också ett tips om att man skall spara statistik, exempelvis per
produktkategori, över reklamationerna för att kunna spåra problemområden både
enklare och snabbare (LeClaire, 2001).
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4 EMPIRI

Nedan följer en kort presentation av företagen som ingår i våran fallstudie.

PEAK PERFORMANCE
Peak Performance startades 1986 i Åre utav Stefan Engström och Peter Blom och
har sedan dess förknippats med mode och sport i en unik förening. Företaget
expanderade internationellt 1990 och detta var ett stort genombrott för företaget. I
dag finns Peak Performance representerat i inte mindre än 15 länder runt om i
världen. Omsättningen år 1999 var 330 miljoner kronor. Peak Performance
använder sig av återförsäljare som försäljningskanaler. E-handeln introducerades
1997 vilket innebär att de var bland pionjärerna från Sverige att ta klivet ut på
Internet (Peak Performance, 2001).

”Ett av målen med vår verksamhet är att du som ser den skall se en tydlig och lätt
igenkännlig profil. Alla bilder och produkter skall förmedla känslan av våra
kärnvärden - Lots of sports, love of nature. Dessa kärnvärden är den minsta
gemensamma nämnaren för hela vår verksamhet. De förenar alla våra produkter
och oss själva i en gemensam värdebas” (Peak Performance, 2001).

Vår respondent hos Peak Performance arbetar som IT-ansvarig.

TWILFIT
Grundades utav Anders Andersson från Skåne. Tillsammans med sin systerson
Carl-Otto Heigard startade han den 7 december 1922 Aktiebolaget Twilfit och
började sälja korsetter till huvudstadens välbärgade damer (Twilfit, 2001).

1995 var Twilfit den klädkedja som ökade omsättningen mest i Sverige. När hela
branschen totalt sjönk med ett par procent ökade Twilfit med 27,5 procent. Vid
slutet av 1995 hade antalet butiker vuxit till 40 stycken. Twilfit finns representerat
från Luleå i norr till Malmö i söder (Twilfit, 2001).

Vår respondent hos Twilfit arbetar som ansvarig för Internetbutiken.
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4.2 PEAK PERFORMANCE

Respondentens svar presenteras efter varje fråga.

1. Hur ser ett normalt reklamationsflöde ut, stegvis, för en vara som inhandlats i
en affär/butik?

Respondentens mening om hur ett flöde över hur en normalreklamation,
traditionellt sett, ser ut.

• Kunden upptäcker fel på varan.
• Kunden tar produkten med sig, går till butiken han eller hon köpte varan i.
• Butiken tar upp reklamationen med kundservice.
• Felet åtgärdas och kunden får tillbaks varan eller så får kunden pengar

tillbaka; det beror på felets natur.

2. Hur ser ett normalt reklamationsflöde ut, stegvis, för en vara som inhandlats
via e-handel?

Respondentens mening om hur ett flöde över hur en normalreklamation, vid e-
handel, ser ut.

• Kunden upptäcker fel på varan.
• Kunden kontaktar Stockholmsbutiken per e-mail eller personligt besök.
• Kunden skickar varan till, eller lämnar varar hos, Stockholmsbutiken.
• Butiken tar upp reklamation med kundservice.
• Felet åtgärdas och kunden får tillbaks vara eller så får kunden pengar

tillbaka; det beror på felets natur.

3. Varför tror du att det skiljer sig i flödena/inte skiljer sig i flödena?

Respondenten anser inte att flödena skiljer sig och menar att anledningen är att
behovet är detsamma. Det naturligaste är att man vänder sig dit man köpt varan
och är det via e-handel så skickar man ett e-mail från e-handelsplatsen. Har man
köpt varan i en butik kontaktar man vanligtvis den butiken där inköpet gjordes.

4. När startade ni verksamheten med e-handel?

Respondenten uppgav att de startade sin e-handel under 1997.

5. Fanns det information om reklamationer direkt från start för kunderna på eran
e-handelsplats?

Nej, det fanns inte någon information om reklamationer då säger respondenten.
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6. Vad är viktigast att tänka på – i fråga om reklamationer – när man utvidgar sin
traditionella verksamhet till att omfatta även e-handel?

Respondenten menar att det är viktigt att kunden snabbt kan komma i kontakt med
någon person inom företaget och känna att ärendet är i händerna på någon som
bryr sig. Han menar att företaget måste vara extra tydlig med hur man kan ta
kontakt med företaget antingen via e-mail eller telefon. För att återknyta till fråga
tre så påpekar han att skillnaden i hur kunden agerar och vilka behov denne har är
nog exakt desamma oavsett vad det gäller. Man vill att någon tar ansvar för att
saken skall ordnas upp snabbt och snyggt. Man vill även känna att det finns en
generös policy där jag som kund blir betrodd och får igenom mina önskemål.

7. Vilka var med och ”bestämde/diskuterade fram” hur reklamationsflödet skulle
se ut för e-handelsplatsen?

Butikerna tillsammans med respondenten.

8. Vad är mest positivt/negativt med reklamationer för traditionellt inköpta varor
respektive för varor inhandlade från e-handelsplatsen?

Respondenten menar att det inte är någon skillnad. Ingen vill självfallet ha
reklamationer säger han men han säger samtidigt att det nog inte finns någon som
kommer undan dem. Det kommer alltid att finnas saker som går sönder eller på
annat sätt inte håller vad man lovar som säljare. Det viktiga är att man lär sig av
sina misstag uppger han. Dessutom säger respondenten att det är mycket
diskussion på Peak Performance om vad som kan tyckas vara små detaljer vare
sig det är en T-shirt eller en avancerad jacka just för att eliminera
returer/reklamationer.

9. För ni statistik över reklamationer? Traditionell handel/e-handel?

Nej, inte annat än att vi märker om något är ett generellt problem eller om det är
någon som haft otur helt enkelt med en produkt som i övrigt fungerat mycket bra
svarar respondenten.

10. Vad kan du rekommendera dem som skall starta ett renodlat e-handelsföretag
ifråga om reklamationer?

Se till att du är lättillgänglig och att du svarar snabbt. Se även till att du ”säkrar
upp bakåt” så att du vet vart plagg eller liknande skall skickas när de kommer
tillbaka. Var generös – det gynnar handeln på lång sikt vare sig det rör sig om
traditionell handel eller e-handel. Logistiken blir förstås ytterligare problematisk i
e-handel. Var tydlig med vad som gäller i fråga om fraktkostnader.
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11. Något annat angående reklamationer som du anser vara viktigt att få med?

Respondenten vill poängtera att deras kundservice och reklamationsavdelning är
en stor anledning att de är där de är i dag. Det är otroligt viktigt att skapa en
positiv bild om reklamationer hos kunderna, det vill säga chansen att få en vara
utbytt om något går snett och respondenten avslutar med att poängtera att det är
oerhört viktigt för varumärket Peak Performance.
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4.3 TWILFIT

Respondentens svar presenteras efter varje fråga.

1. Hur ser ett normalt reklamationsflöde ut, stegvis, för en vara som inhandlats i
en affär/butik?

Respondentens mening om hur ett flöde över hur en normalreklamation,
traditionellt sett, ser ut.

• Kunden upptäcker något fel med varan.
• Hon går tillbaka till butiken och visar felet.
• Mot uppvisande av kvitto får kunden byta till annan vara eller få pengarna

tillbaka.

2. Hur ser ett normalt reklamationsflöde ut, stegvis, för en vara som inhandlats
via e-handel?

Respondentens mening om hur ett flöde över hur en normalreklamation, vid e-
handel, ser ut.

• Kunden upptäcker något fel med varan.
• Hon fyller i den medföljande, vid leveransen, returblanketten.
• Förpackar varan och skickar tillbaka paketet till Twilfit. Kunden betalar

fraktkostnaden. Kunden kan här även välja att byta eller lämna tillbaka
varor köpte på Internet i någon av våra butiker.

• Reklamationen granskas och godkänns.
• Kunden får ny produkt eller pengar tillbaka samt även den summa som

kunden fått lägga ut för fraktkostnaden.

3. Varför tror du att det skiljer sig i flödena/inte skiljer sig i flödena?

Twilfit satsar till stor del på kundservice och därför vi vill göra det så lätt som
möjligt för kunden att reklamera en vara. Dessa flöden skiljer sig därför inte mer
än transporten av varan till butiken eller Internetbutiken och ifyllande av
returblankett för Internetkonsumenter, menar respondenten.

4. När startade ni verksamheten med e-handel?

Respondenten säger att Twilfits E-handel startade i september 2000.

5. Fanns det information om reklamationer direkt från start för kunderna på eran
e-handelsplats?

Ja, under knappen ”köpvillkor” kan man läsa om alla regler som gäller för
Internetbutiken och de har funnits från början, menar hon.
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6. Vad är viktigast att tänka på – i fråga om reklamationer – när man utvidgar sin
traditionella verksamhet till att omfatta även e-handel?

Att det fungerar lika lätt som när kunden handlar i butik. Det skall inte bli mer
komplicerat för kunden att handla på Internet – tvärtom, påpekar respondenten.

7. Vilka var med och ”bestämde/diskuterade fram” hur reklamationsflödet skulle
se ut för e-handelsplatsen?

Vi utgick från de regler som vi redan har i våra ordinarie butiker, säger hon.

8. Vad är mest positivt/negativt med reklamationer för traditionellt inköpta varor
respektive för varor inhandlade från e-handelsplatsen?

Respondenten menar att det som kan vara negativt för varor inhandlade via
Internet kan vara att själva processen tar längre tid än när varan reklameras direkt
i butik. Positivt är det självklart för personer som inte har möjlighet att ta sig till
en butik. Positivt för traditionellt inhandlade varor är att kunden har direktkontakt
med butikspersonalen, vilket gör det lättare (och snabbare) att komma överens om
en lösning.

9. För ni statistik över reklamationer? Traditionell handel/e-handel?

Vi sparar alla retur-/ reklamationsblanketter, men för ingen speciell statistik,
uppger respondenten.

10. Vad kan du rekommendera dem som skall starta ett renodlat e-handelsföretag
ifråga om reklamationer?

Respondenten svarar att man skall försöka att göra en så enkel lösning som
möjligt för kunden.

11. Något annat angående reklamationer som du anser vara viktigt att få med?

Inget speciellt, säger respondenten.
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5 ANALYS, SLUTSATSER OCH DISKUSSION

I detta kapitel analyseras den information som insamlats genom intervjuerna
enligt kapitel fyra som är vår empiriska del. Empirin kopplas samman med de
teorier som tagits upp i kapitel tre. Därefter förs en slutdiskussion där våra egna
slutsatser och rekommendationer om fortsatt arbete ges.

5.1 ANALYS

5.1.1 Kundens agerande

I båda företagens traditionella reklamationsflöden så läggs ansvaret på kunden att
denne själv skall kontakta inköpsstället för att reklamera en vara. Detta sker
vanligtvis via en butik. Enligt respondenten på Twilfit så kräver företaget att
kunden kan styrka köpet med ett giltigt kvitto vilket överensstämmer med vad
Svensk Handel och Konsumentverket säger (Konsumentverket, 2001).

När Peak Performance startade sin e-handel beslutades det att kunden skall
kontakta Stockholmsbutiken per e-mail och av den invänta instruktioner om hur
reklamationen skall fortsätta.

När en kund vill reklamera en vara som köpts via e-handel hos Twilfit så behöver
kunden inte kontakta företaget i ett förberedande syfte. Företaget skickar med en
blankett för eventuell reklamation vid samtliga leveranser för varor som köpts via
Internet. Blanketten innehåller information om vad som gäller vid reklamationer
samt en del som kunden skall fylla i och returnera med varan.

5.1.2 Returnering av vara

För returer av varor som köpts via den traditionella handeln får kunden själv
besöka inköpsstället och där visa upp varan för personalen. Detta gäller för bägge
företag.

När en kund skall returnera en vara som inhandlats via e-handel så skall den
felaktiga varan förpackas av kunden själv och skickas per post till
Stockholmsbutiken i Peak Performances fall och till det så kallade centrallagret i
Twilfits fall.

I enlighet med vad LeClaire (2001) rekommenderar så har båda företagen klara
och logiska instruktioner för vad som gäller vid returnering av felaktig vara.
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5.1.3 Företagets agerande

Vid traditionell handel hos Peak Performance får butiken (oftast återförsäljare)
som mottagit den felaktiga varan kontakta företagets kundservice. Det är
kundservicen som avgör om reklamationen är godkänd eller inte. Hos Twilfit
läggs däremot ansvaret ut, gällande om en reklamation är godkänd eller inte, på
butikerna.

Då vi tittar på lösningen för e-handel så har båda företagen centrala enheter som
sköter själva bestämmandet gällande reklamationer. I enlighet med punkten ovan
gäller Stockholmsbutiken respektive centrallagret för företagen i våran
undersökning.

Enligt LeClaire (2001) så skall företaget eftersträva att lämna god information för
vad som gäller för en reklamation både för konsumenterna och för den interna
organisationen.

5.1.4 Åtgärdande av fel

När en reklamation uppstår vid traditionell handel så försöker båda företagen att
lösa dessa så fort som möjligt. Detta sker direkt i butikerna genom att företagen
ger tillbaka pengar eller en ny vara till kunden.

Vid e-handel så måste Twilfits kunder lägga ut pengar för frakten för returnering
av den felaktiga varan. Dessa betalas dock tillbaka i samband med att kunden får
igenom sin reklamation. Peak Performance nämner inget specifikt gällande
frakten men kunden får tillbaka pengar eller en ny vara beroende på felets natur.

Enligt författarna Lindbom och Jonsson (1992) är detta en tydlig koppling till att
båda företagen satsar på kundorientering nämligen att göra kunderna nöjda och
belåtna.

5.2 SLUTSATSER

Här följer våra slutsatser. Först granskas beroendevariablerna enskilt för att sedan
övergå till generella slutsatser vid 5.2.5.

5.2.1 Kundens agerande

I Peak Performances fall så kan vi inte se någon avgörande skillnad förutom att
kontakten sker via olika medium. Vid traditionell handel så får kunden själv
kontakta inköpsstället medan vid e-handel så får kontaktar kunden företaget via e-
mail.
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Twilfit har en smärre skillnad mellan traditionell handel och e-handel. Eftersom
kunden redan vid leverans erhåller ett dokument för eventuell reklamation så
behöver inte kunden kontakta företaget då det står på blanketten hur man skall gå
till väga. Kunden får kontakta företaget om den har frågor angående
reklamationen.

Någon avgörande skillnad i flödena kan vi inte finna utan företagen påvisar att
man i största mån försökt att efterlikna den traditionella handelns tillvägagångs-
sätt och det ena företaget vill gör det så enkelt som möjligt för kunderna och
bifogar ett dokument med information om hur en reklamation går till vid
leveransen av varor.

5.2.2 Returnering av vara

Returnering av felaktig vara vid traditionell handel fungerar likadant för både
företag som ingick i undersökningen nämligen att kunden själv tar med sig varan
till inköpsstället.

Vid e-handel så gör båda företagen likadant nämligen att kunden själv får paketera
den felaktiga varan och skicka den till en central enhet. Twilfit nämner specifikt
att kunden själv får lägga ut för fraktkostnaden.

Här kan vi se att det inte finns någon konkret skillnad för returnering av vara
mellan traditionell handel och för e-handel. Vid traditionell handel går kunden till
butiken och vid e-handel går kunden till posten.

5.2.3 Företagets agerande

Hos Peak Performance ser vi ingen skillnad i vem som avgör om reklamationen är
godkänd eller inte. Detta sköts från Stockholmsbutiken oavsett om det är en
reklamation gjord vid traditionell handel eller vid e-handel.

Hos Twilfit skiljer det sig något men detta är utav naturliga skäl. Ansvaret för om
reklamationen godkänns eller inte ligger på butikerna vid reklamationer gjorda vid
traditionell handel och vid e-handel så har centrallagret ansvaret för dessa beslut.
Detta är för enklast organisera arbetet kring reklamationer.

Här finns ingen avgörande skillnad att nämna.

5.2.4 Åtgärdande av fel

En reklamation gjord vid traditionell handel ter sig likadant för båda företagen
nämligen att kunden får tillbaka sina pengar eller får en ny vara.
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Det ser likadant ut för en reklamation via e-handel för båda företagen. Kunden får
tillbaka sina pengar eller en ny vara. Twilfit nämner här att de pengar kunden fått
lägga ut för returnering av varan betalas tillbaka till kunden i samband med detta.

Det går inte att identifiera någon skillnad i något av företagen.

5.2.5 Generella slutsatser

Resultat av fallstudien visar att vår hypotes överensstämmer med hur det ser ut i
empirin, nämligen att strukturen av reklamationsflödet inte ändrar sig vid
införandet av e-handel.

Resultatet visar att man medvetet inom företagen i vår fallstudie satsar på god
hantering av reklamationer som en del av kundvård eller kundservice för att man
sedan tidigare vet att det lönar sig. Båda företagen har med avsikt använt sig av
samma hantering av reklamationer när de öppnade försäljning via e-handel som
de även använder vid traditionell handel. De vet att kunderna är nöjda med den
hanteringen samt att de själva har goda möjligheter att hantera dem.

Det kan också konstateras att hantering av reklamationer är ett begrepp som tolkas
olika av olika företag, liksom olika bland personer, och att det är väldigt svårt att
mäta om det är effektivt eller inte just på grund av dessa olika tolkningar.

En slutsats är att båda företagen har gjort vad som är möjligt för att överföra
strukturen av reklamationsflödet till e-handeln. Flödena skiljer sig något åt men
detta är tack vare att man kommunicerar över olika medium. Den bakomliggande
tanken för hanteringen av reklamationerna är densamma och vi kan inte se något
som motsäger detta.

5.3 DISKUSSION

Kunden är en central punkt inom säljande verksamheter. Om en kund försvinner
så försvinner samtidigt företagets intäkter. De flesta företag kan locka till sig
kunder men det är inte alla som kan eller vet hur man behåller kunderna lojala
mot företaget. Det är avsevärt mycket dyrare att skaffa nya kunder än att behålla
de gamla. Detta är något som många företag verkar ignorera i dag genom att inte
behandla sina kunder väl (Lindbom & Jonsson, 1992).

Många människor är än i dag lite skeptiska och rädda för e-handel. Det beror på
att de är osäkra och känner inte den trygghet som de behöver för att fullfölja ett
köp via Internet. De har ingen möjlighet att kunna känna på produkten och vet
inte om färger eller storlekar verkligen stämmer och passar dem (Wikström,
2000). Detta är speciellt ett problem för företag som säljer icke konsumtionsvaror
som exempelvis kläder. Trygghet uppstår redan innan själva köpet genomförs.
Vid traditionell butiksförsäljning så kommer kunden i direktkontakt med de
anställda och kan på ett mer fysiskt sätt bilda sig en uppfattning om företaget och
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känna efter om den upplever en trygghet. Då kunden kommer i kontakt med
företag via Internet så kan detta te sig på lite olika sätt. Här gäller det dock att
vinna kundens förtroende och på ett visuellt sätt skapa den harmoni som kunden
behöver för att känna trygghet. För kunderna är det viktigt att de på hemsidan kan
läsa sig till vad företaget står för och att de hittar för dem värdefull information
vilket gör att de uppfattar företaget som seriösa. Vår fallstudie gjordes på två
klädföretag vars produkter är bland de svåraste att sälja över Internet (M. Shaw,
R. Blanning, T. Strader & A. Whinston, 2000). Här vill vi dock påpeka att båda
dessa företag har lyckats bra med sin e-handelssatsning utifrån de svar vi tagit del
av.

Wikström (2000) skrev att den etablerade detaljisten möts av ringa osäkerhet när
han öppnar e-handel som komplement till sin butikshandel. Han finns i
verkligheten, har ett anseende som inger trygghet. Hans kunder kan gå mellan de
två världarna, den fysiska och den virtuella och alltid välja det alternativ som är
bäst för tillfället. Respondenterna verkar vara utav samma uppfattning eftersom de
båda påpekar att deras kunder känner igen dem sedan tidigare och har förtroende
för företagen. Peak Performance menar att man som företag skall vara tillgängligt
för kunden och att kunden skall känna sig trygg att handla över Internet. Båda
företagen erbjuder en god information på sina hemsidor om hur man skall gå
tillväga för att reklamera en vara samt bra information om företagen i allmänhet.

En faktor av betydande karaktär för företagens fortlevnad är kundservice och vi
menar att båda företag i vår fallstudie erbjuder en god kundservice. Hantering av
reklamationer handlar faktiskt mycket om kundservice. Är företaget benäget att ta
hand om sina reklamationer på ett bra sätt så menar vi att man kan säga att det
företaget ger god kundservice. Sedan är kundservice ett begrepp som kan tolkas
olika från person till person. För att kunna ge god kundservice så krävs det att alla
inom organisationen arbetar för det samt att företagsledningen har klargjort vad
kundservice innebär just för dem (Peters, 1994). Om en chef begär av sina
anställda att de skall ha en god relation till kunderna så är det viktigt att chefen
själva har samma goda relation till sina anställda. Hur skall de annars ha något att
relatera till och stimuleras av. Precis som kunder som uppfattar kundservice olika,
så kan även de anställda uppfatta begreppet olika och handlar därefter om man
inte har klargjort vilka föreskrifter som gäller.

Man får inte bortse från eller ignorera kundens känsla av trygghet eftersom den
kan avgöra om företaget kommer att fortleva eller inte. Kundens trygghet gäller
inte bara för reklamationer utan är snarare någonting som skall genomsyra hela
företagets ställningstaganden.

Författarna Heskett, Sasser och Schlesinger (1997) diskuterar begreppet service
grundligt även som vilka krav det ställs på den interna organisationen. För att
kunna erbjuda en god kundservice och ha goda relationer till sina kunder så krävs
det att detta initieras från organisationens kärna och därifrån genomsyrar hela
företaget (Heskett et al, 1997). Twilfit menar att de till stor del satsar på
kundservice och att de vill göra det så lätt som möjligt för kunden att reklamera en
vara. De anställda skall följa de regler som gäller för företaget som är tydligt
klargjorda. Peak Performance säger att de inte skulle vara där de är i dag om en
ordentlig kundservice och hantering av reklamationer inte hade funnits.
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Kundservice är en oerhört viktig fråga för Peak Performance som ständigt tas upp
till förbättringar inom företaget.

Vi ser bägge företagen som kundorienterade för att de uppvisar att en god
hantering av reklamationer existerar i deras organisationer. Man strävar efter att
endast ha nöjda kunder. De säger ju att om en kund någon gång blivit missnöjd
med själva produkten jobbar man extra hårt för att kompensera detta med att ge
kunden extra god kundservice så att man inte förlorar kunden. Twilfit har många
butiker utspridda runt om i Sverige och de traditionella reklamationerna för varor
inköpta i butikerna går genom dessa. Reklamationen löses direkt i butiken och
kunden slipper långa väntetider samt att man minskar eventuella
irritationsmöjligheter. Vid granskning av deras lösning för varor inhandlade via e-
handel så finns där en central reklamationsavdelning som tar itu med
reklamationsproblemen.

Internet har gjort det möjligt för företag att fokusera på att bygga kundrelationer
med individuella kunder och att få direkt och personlig kontakt med varje kund
(Barnes & Hunt, 2001). Företagen har mångårig erfarenhet och kunskap om vad
som är viktigt för kunden vid en reklamation. Man har överfört metoder från den
traditionella verksamheten och implementerat denna på försäljningen via Internet.

Kanske skulle det räcka med att lyssna på kunden från början för att denne skulle
låta bli att reklamera. Om inte annat så kan kunden besitta viktig information.

Vi vet att det inte bara finns en nyckel till framgång eller överlevnad i dagens e-
handelssamhälle men vi anser oss i alla fall ha fått kännedom om en utav
nycklarna och det är att erbjuda sina kunder en god hantering av reklamationer. Är
man som företagare osäker på hur hanteringen av reklamationer skall se ut bör
man innan man öppnar sin e-handel ta reda på det så att det blir rätt från början.
Det kan ske genom att studera andra företag som har en uttalad bra hantering av
sina reklamationer eller helt enkelt be något företag om råd. Eller varför inte byta
erfarenheter med varandra? De företag som har sina traditionella butiker, men på
grund av osäkerhet eller okunnighet inte har satt upp någon e-handelsplats ännu,
skulle kunna få hjälp med det av de renodlade e-handlarna mot att de berättar om
hur man hanterar reklamationer på ett bra sätt.

Det vi tidigare anade känns nu ännu mer trovärdigt. Vi menar då att trots att
företagen som skulle studeras är klädföretag, och enligt många har det väldigt
tufft på marknaden, så klarar de sig bra. Vi anar att det till stor del beror på att de
har en så pass välfungerande hantering av reklamationerna även för sin e-handel.
Att den är så pass god tyder enligt oss på att de har goda kunskaper och stora
erfarenheter av reklamationshanteringar som de tagit med sig från den
traditionella handeln och överfört den till sin e-handel. Det vi kan bevisa med
denna uppsats är att just reklamationsflödena inte skiljer sig åt anmärkningsvärt.
Samma tankesätt som för den traditionella handeln ligger bakom båda dessa. Vi
kan dessutom konstatera att e-handeln har mycket att lära och att hämta från den
traditionella handeln. Detta gäller inte bara för hantering av reklamationer utan för
många andra områden
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Produkterna, varorna och tjänsterna finns redan; nu gäller det att erbjuda
konsumenterna ytterligare värden och vi tror att en god hantering av
reklamationerna kan vara ett.

5.4 METODDISKUSSION

5.4.1 Reliabilitet

Reliabilitet innebär att minimera felaktigheter och systematiska avvikelser.
Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen (under i övrigt lika
omständigheter). Därmed inte sagt att resultatet är sant. Mätningar och
observationer kan bli fel flera gånger i följd och människor kan ta miste flera
gånger i rad. Åtgärder för att öka reliabiliteten är att dokumentera
tillvägagångssätt. Det är dessutom viktigt att ha god kunskap i ämnet som
undersöks och i hur en vetenskaplig uppsats genomförs. Har våra intervjuer
reliabilitet? Ja, eftersom vi lät respondenterna maila svaren till oss som vi har
sparat och då fanns möjligheten att gå tillbaks och kontrollera svaren om så
önskades. Vårat frågeformulär innehar god reliabilitet eftersom respondenterna
besvarade samtliga frågor utan problem samt att de hade möjlighet att kontakta
oss om någon var oklart för dem.

Det som möjligen kan ifrågasättas är hur resultatet hade sett ut om vi själva hade
kunnat välja ut företagen som skulle ingå i undersökningen. Det vi menar är att
det kan vara så att de företag som valde att vara med faktiskt är medvetna om att
de har en bra reklamationshantering och vågade ställa upp. De vet kanske med sig
att sina e-handelslösningar är bra och att de inte är rädda för att någon skall
granska dem. De var många företag som tackade nej och anledningarna är oklara.

5.4.2 Validitet

Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver vad man vill att den
skall mäta eller beskriva. Det var därför viktigt att vi ställde våra frågor till rätt
människor. Om en undersökning inte är reliabel, har den inte heller någon
validitet. Validiteten måste alltså bedömas via tolkningar av forskarens
erfarenheter i stället för i termer av verkligheten. Det är alltså inget man kan mäta,
utan tvingas uppskatta. Oberoende forskningstyp är validitet och reliabilitet frågor
som alltid går att åtgärda genom noggrann uppmärksamhet på grundläggande
begrepp i undersökningen, hur datainsamlingen gått till, hur forskarna analyserat
och tolkat informationen.

För att öka validiteten av undersökningen valdes att i god tid skicka frågorna via
e-mail till respondenterna, så att dessa fick god tid på sig att förbereda sig på
vilken typ av information som intresserade oss. Därigenom har vi undvikit
mätningsfel. Tolkningsfel har vidare minimerats genom att respondenterna hela
tiden haft möjlighet att kontakta oss. Detta har gjort att vi har fått relevant
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information till vår studie och vi anser undersökningen ha hög validitet. Frågorna
som ställdes till respondenterna var framtagna för att passa vårt syfte och hypotes
och vi anser att vi har lyckats mäta det vi från början avsåg att mäta.

5.5 REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE

Något som skulle vara intressant är att jämföra de flöden vi hittat med flöden från
de så kallade renodlade e-handelsföretagen. Gärna både de som har gått i konkurs
och de som fortfarande existerar och även jämföra dem emellan. Vi gissar att de
som gått i konkurs delvis kan ha haft en dåligt genomtänkt hantering av
reklamationer och de som fortfarande klarar sig på Internet vore också intressant
att se hur deras hantering av reklamationer ser ut. Varför ser den ut som den gör?

Många talar om hur viktigt det är med en god hantering av reklamationer för att
bland annat behålla sina kunder men det står ingenstans hur man går till väga för
att upprätta en god hantering av reklamationer eller om hur man mäter om
hanteringen av reklamationer är god eller ej.

Det vore intressant att se vidare på om och hur benchmarking kan vara till hjälp
för de som inte har den kunskapen sedan tidigare att hitta rätt reklamationstjänster
liksom andra kundserviceåtgärder.
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